
EEN ALLESOMVATTENDE SHOCKPAD

PROPLAY VOORDELEN OP EEN RIJ

1.  Circulariteit is prioriteit: 
– Geproduceerd van gerecyclede grondstoffen 
– Retourneerbaar aan het eind van de toepassing  
 voor recycling 

2.  25 jaar garantie voor de eigenaar van het veld

3.  Eenvoudig en snel te installeren in alle 
weersomstandigheden

4.  Getest in systemen van alle grote kunstgrasleveranciers

5.  Excellente verticale en horizontale drainagecapaciteit

6.  Voldoet aan de NEN-EN 15330-1 / NEN-EN 15330-4 en de 
kwaliteitsstandaarden van Internationale Sportfederaties

ProPlay biedt een blijvende prestatie die u mag verwachten 
van een bewezen shockpad. Afhankelijk van de toepassing 
biedt de shock pad de juiste balans tussen een stabiele 
ondergrond (verticale deformatie), comfort voor de speler 
(schokabsorptie) en veiligheid voor de speler (valdemping).

ProPlay shockpads met drainagekwaliteiten zijn een klasse 
apart omdat ze de ultieme combinatie van alle gewenste 
karakteristieken voor een shockpad combineren met een 
uitmuntende drainage. 

Dit maakt ProPlay uniek, waardoor het een absolute  
aanwinst is voor uw kunstgras project.
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WIJ ZIJN SCHMITZ FOAM PRODUCTS
WIJ ZIJN PROPLAY

GEKEURD VOLGENS  
(INTER)NATIONALE NORMEN

Behalve aan onze strenge interne kwaliteits- 
protocollen voldoet de kwaliteit van ons 
product ook aan de volgende internationale-  
en nationale standaarden:

• ESTC Performance Guide for  
Shock Pads

• NEN-EN 15330-1
• NEN-EN 15330-4 

• Nederland: NOC-NSF eisen
• Duitsland: DE DIN 18035-7 standaard
• Frankrijk: NF P90-110 standaard
• Italië: LND eisen

Schmitz Foam Products is een vierde generatie familiebedrijf dat in 1935 in 
Nederland werd opgericht. Schuim heeft altijd een belangrijke rol gespeeld  
binnen onze onderneming.

De eerste ProPlay werd begin jaren ‘90 geproduceerd. Het is de enige shockpad  
die sporttechnische functionaliteit combineert met uitzonderlijke drainage-capaciteit. 
De focus van Schmitz Foam Products ligt op het combineren van sport-functionaliteit 
en veiligheid voor spelers voor hoogwaardige kunstgrassystemen.

DE DUURZAAMSTE SHOCKPAD 
DIE ER IS

Wanneer een ProPlay shockpad niet langer 
nodig is voor z’n oorspronkelijke toepas-
sing, kan het materiaal altijd nog opnieuw 
worden gebruikt in andere sportvelden of 
speeltuinen.

Wanneer de shockpad niet kan worden 
hergebruikt, kan het voor recycling worden 
aangeboden aan Schmitz Foam Products. 
Hier wordt de ProPlay dan gerecycled tot 
een product voor andere toepassingen. Een 
mooi circulair proces, waar we trots op zijn!

GEMAAKT VAN HET BESTE  
SCHUIM

ProPlay is gemaakt van polyethyleen 
schuimrestanten met een gesloten cel-
structuur (XPE). Dit schuim was oor-
spronkelijk geproduceerd voor een andere 
toepassing in diverse industrieën waar 
kwaliteit en prestatie essentieel zijn.

Schmitz Foam Products is ‘s werelds groot-
ste recycler van XPE foam. Middels een 
streng kwaliteitsprotocol en geavanceerd 
proces wordt een shockpad geproduceerd 
die de ultieme combinatie aan sporttech-
nische prestaties, veiligheid voor spelers 
en drainage voor het veld biedt.

FOAM RESTANTEN  
OPNIEUW TOEGEPAST

http://www.facebook.com/schmitzfoamproducts
https://www.linkedin.com/company/schmitzfoamproducts/

