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Výkon a bezpečnost: Systém F24 vytváří 
umělé hřiště, na kterém se hraje jako na přírodní 
trávě a které nabízí stejnou úroveň bezpečnosti 
jako kvalitní sportovní travnatý povrch.

Životní prostředí: Systém F24 se vyrábí v závodě 
certifikovaném podle norem ISO, ze stoprocentně 
recyklovatelného materiálu, a je certifikován podle 
nejpřísnějších ekologických norem.

Odvodnění: Vertikální a horizontální odvodnění 
Systému F24 zajišťuje spolehlivé a efektivní 
odvodnění hřiště i v případě přívalových dešťů.

Konstrukce: Systém F24  plní funkci izolační 
a odvodňovací vrstvy, již lze instalovat i na 
nepropustný podklad. Svedením srážkových vod 
do stran hřiště není nutno budovat nákladný 
drenážní systém pod celou hrací plochou.

Pokládka: Panely F24 za pomocí patentovaného 
zámkového sytému umožňují pokládku s 
maximální přesností bez použití lepidel, či 
jiného spojovacího materiálu. Vysoká rozměrová 
stabilita Systému F24 umožňuje jeho užití ve 
všech klimatických pásmech. Doba pokládky 
velkého fotbalového hřiště činí pouhé dva dny.

Záruka 20 let: Neměnné a stálé fyzikální 
vlastnosti použitého materiálu zaručují 
bezchybnou funkci Systému F24 po celou dobu 
jeho užití. Výrobcem je standardně poskytovaná 
záruka 20 let, což jistě ocení každý uživatel.

Kvalita, kterou potřebují 
všechna hřiště

Naše sportovní filosofie.

Firma Brock byla založena v roce 1998 se 
zaměřením na vybavení sportovišť a hrací 
plochy s umělým povrchem. Během svého 
působení firma Brock vyvinula mnoho výrobků 
pro zlepšení bezpečnosti, kvality hry a zvýšení 
výkonu sportovců.
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Výrobky firmy Brock zajišťují komplexní řešení hracího povrchu včetně spodní stavby hřiště. Systém Brock 

Performance Base F24 splňuje nejvyšší nároky na vlastnosti hracího povrchu umělého trávníku. Díky napodobení 

vlastností povrchu přírodního trávníku jsou vytvořeny podmínky pro vysoký komfort hry. Bezpečnost hry je stejná 

jako u přírodního travnatého povrchu. Systém Brock Performance Base F24 nemá žádný negativní vliv na životní 

prostředí.  Umožňuje rychlé odvodnění povrchu hřiště i v případě prudkých dešťů, a to po celou dobu užití. Systém 

Brock umožňuje navrhovat a realizovat hřiště, jež nemají negativní ekologický dopad na životní prostředí.

Výsledkem dlouhodobého výzkumu, praktických zkušeností za účasti odborníků z mnoha odvětví průmyslu, firma 

Brock vyvinula systém Performance Base F 24. V současné době se jedná o nejvyspělejší podkladový systém pro 

umělé sportovní travnaté povrchy na světě.

Koncepce výrobků Brock



Koncepce ekoefektivního designu

Díky ekologickému přístupu firmy Brock si nemusí zákazník dělat starosti s dopadem použitého materiálu na životní prostředí. 

Hlavní myšlenkou této koncepce je navrhovat a vyrábět výrobky, jež nebudou zatěžovat životní prostředí.

Materiál Performance Base F24 je vyroben z nejkvalitnějšího expandovaného polystyrénu, jež vyniká svojí trvanlivostí a 

ekologickou bezpečností. Výrobek je dodáván ve formě zámkových panelů. Po mnohaletém užívání lze panely snadno sejmout 

a opětovně použít v jiném místě. Vzhledem k tomu, že výrobek se skládá pouze z jednosložkového materiálu, lze jej snadno 

recyklovat a použít k výrobě jiného výrobku. Takto je zaručeno, že výrobek neskončí ve spalovně nebo na skládce.

Představte si svět, v němž jsou 
všechny výrobky navrženy 
s touto koncepcí

100 % recyklovatelný

100 % netoxický 

Neobsahuje olovo

100 % polypropylen 

Certifikovaný dle norem DIN a švýcarských 
ekologických norem ESSM, tj. žádné náklady na 
skládkování či ekologické následky 

Umožňuje jednodušší základní konstrukci s menším 
dopadem stavebních prací na životní prostředí 

Méně přepravy a emisí CO2, než u tradičných 
konstrukcí podkladů
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„Eliminace odpadů vyžaduje, 
abychom už od počátku vytvářeli 
výrobky a systémy s vědomím, že 
odpad neexistuje.“

McDONOugH - BrauNgarT



Technologie Brock ADR™ 
zaručuje rychlý a přirozený hrací 
povrch s jedinečnou schopností 
absorbovat všechny druhy nárazů, 
jež vznikají při sportu, čímž se 
snižuje nebezpečí úrazu.

Materiál Performance Base F24 
odolává bakteriím a tvoří stálou 
izolační vrstvu podkladu  
celého hřiště.

Panely obsahují systém 
všesměrových vylisovaných 
kanálků pro důkladné a rychlé 
odvodnění.

Materiál Performance  
Base F24 je navržen pro 
zkvalitnění hry na všech 
typech umělých trávníků.

Tajemství, díky němuž se umělý 
povrch při sportu chová jako 
přírodní tráva

Plošky, umístěné na povrchu 
každého panelu, absorbují nárazy a 
zajišťují optimální chování povrchu 
při sportovní zátěži.  Panely vykazují 
minimální deformaci, nikoliv však na 
úkor bezpečnosti.
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Společnost Brock International se inspirovala 
revoluční koncepcí designu a ve spolupráci 
s kvalifikovaným týmem odborníků projektanti 
sportovních hřišť, atletičtí činitelé, technici a 
vědci zaměření na biomechaniku a ve spolupráci 
s laboratořemi sportovních věd vyvinula materiál 
Performance Base F24 určený k vytvoření těch 
nejvyspělejších a nejmodernějších hřišť s  
umělým trávníkem.



Výkon a bezpečnost – Uchování přirozenosti

Klíčem k využitelnosti a bezpečnosti systému Performance Base F24 je technologie Brock advanced 
Dynamic response™. Každý panel Brock je vyroben v jedinečném trojrozměrném provedení. celá 
herní plocha tak získá herní vlastnosti přírodního hřiště a navíc bezpečností hry se vyrovná přírodnímu 
travnatému povrchu.   

Na rozdíl od podkladových systémů z pryže nebo vyztužené pěny není materiál F24 pružný ani 
místně elastický, což jsou vlastnosti, které nejen že působí nepřirozeně, ale také vytvářejí výstřiky 
nahromaděné vody a zároveň povrchové vibrace, které jsou škodlivé pro vazy a klouby. Systém 
Performance Base F24 je jedinečný tím, že se po došlapu plně obnoví až poté, co zátěž zmizí, čímž je 
dosaženo přirozené dynamické odezvy na zatížení běžícím sportovcem.

Absorpce nárazů
Materiál F24 se při nárazu deformuje jen málo; náraz pohlcuje vlastně 
tím, že energii rozvede po povrchu do více směrů. Tím vzniká povrch, který 
vynikajícím způsobem tlumí nárazy, přičemž se vlastní plocha povrchu 
deformuje jen minimálně, takže hrací využitelnost je optimální.

Parametr HIc se používá jako měřítko ke stanovení pravděpodobnosti 
poranění hlavy.  Materiál F24 má parametr HIc mnohem lepší než jakýkoli 
jiný systém, ale přitom není omezena jeho hrací využitelnost. Nejuznávanější 
sportovní instituce na světě uznávají vynikající výkon a bezpečnost systémů 
Performance Base, který považují za velmi přínosný pro profesionální atlety, 
mládež a pro amatérský sport.

Odvodnění – rychlé  
a předvídatelné

Kapacita vertikálního odtoku je vyšší než 15 000 
mm za hodinu a kapacita laterálního odtoku je 
více než 10ti násobek kamenného podkladu – 
materiál Performance Base F24 je tedy velice 
efektivní odtokový systém, který může zjednodušit 
nebo odstranit potřebu nákladných a složitých 
drenážních systémů pod plochou hřiště. Naše 
patentovaná konstrukce přenáší vodu vertikálně do 
odtokových kanálů v panelu a pod panelem odvádí 
vodu do stran, ke vpustem na obvodu hřiště. 
Vertikální a laterální odtoková kapacita podkladu 
Performance Base je vyšší než u samotného 
trávníku, takže povrch hřiště zůstává suchý a travní 
koberec má maximální stabilitu.

ADR™: Další inovace výkonu od 
firmy Brock

Každý panel F24 má 700 vylisovaných 
odvodňovacích drážek, které zajišťují 
 rychlý a trvalý odvod srážkových vod.

Materiál F24 lze instalovat na 
nepropustný i propustný podklad. 
Jedinečná konstrukce Brock 
FreeFlow™ odvádí vodu rychle a 
předvídatelně do odtokového  
systému po stranách hřiště.

Pohled shora

Pohled zdola
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Žádná deformace podkladu

Když pod trávník nainstalujete systém 
Performance Base, dokáže zátěž stoprocentně 
přenést a rozložit na podklad pod ním. Tato 
schopnost pomáhá stabilizovat podkladový 
materiál a chránit jej před trvalou deformací 
během údržby a sportovní zátěže. Materiál 
Performance Base je také dostatečně robustní,  
aby zvládal zátěž od vozidel při instalaci trávníků 
nebo při údržbě hřiště.

Kompletní podkladový systém 
pro projektanty a stavitele Izolace před mrazem

Tento materiál od firmy Brock je vysoce efektivní 
tepelně izolační vrstva, která chrání povrch 
hřiště před deformací způsobenou vlivem mrazu. 
graf ukazuje izolační hodnotu materiálu F24 
ve srovnání s kamenem nebo pískem. Izolační 
schopnost materiálu F24 usnadňuje návrh 
podkladu v chladných klimatických zónách  
a současně zamezuje deformaci povrchu  
vlivem mrazu.

Instalace 

Podklad Brock Performance F24 je speciálně 
navržený modulární systém, který lze snadno 
pokládat s maximální přesností a pro který nejsou 
zapotřebí žádná lepidla ani jiný spojovací materiál. 
Systém lze instalovat do téměř libovolných 
klimatických podmínek a k instalaci není potřeba 
speciální vybavení, nástroje ani speciálně vyškolení 
pracovníci. Plnohodnotné hřiště lze nainstalovat za 
pouhé 2 dny nebo i méně.

Zajištění kvality 

Materiál F24 se vyrábí ze stoprocentně čistého polypropylenu 
vyráběného v závodě certifikovaném podle norem ISO. Tento velmi 
trvanlivý materiál se nerozkládá ani nekazí a je na něj standardně 
poskytována pojištěná záruka 20 let. Materiál Performance Base 
je odolný proti bakteriím, houbám a chemikáliím, je stoprocentně 
recyklovatelný a splňuje ty nejpřísnější ekologické normy.

Stabilita pod trávníkem

Systém F24 je rozměrově nejstabilnější, dosud vyráběný systém pro umělý trávník. Nachází 
uplatnění ve vlhkých podmínkách severní Evropy i pod spalujícím sluncem v severní africe. ani 
působením intenzivního slunečního svitu, vlhka, sucha a mrazu se náš patentovaný zámkový 
systém nedeformuje během instalace ani po ní. Na rozdíl od jiných „podkladů“ materiál 
Performance Base se nevzdouvá, nepohybuje se, nedeformuje se a ani se nekroutí horkem či 
vlhkostí, ani v chladném či suchém počasí nevytvoří spáry. Žádný jiný vyráběný systém není 
zbaven těchto problémů.

Materiály Brock mohou významně zjednodušit návrh podkladu a stavební práce. Materiál F24 zajišťuje takovou 
kombinaci vlastností, tj. stabilizaci povrchu, tepelnou izolaci a odvodnění, jakou nemohou nabídnout kamenné ani 
jiné podklady či odvodňovací systémy ani povrchy tlumící nárazy. Použití materiálu F24 při budování hřišť znamená 
méně výkopových prací, méně odstraňovaného podkladového materiálu, jednodušší odvodnění, méně přepravy a 
rychlejší stavbu. To vše je přínosem pro životní prostředí, díky menšímu objemu stavebních prací dochází k nižšímu 
nasazení těžké techniky, k nižším emisím cO2.
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Pokud chcete další informace o společnosti Brock 
nebo bezplatný vzorek, navštivte prosím stránky 
www.brockeurope.com nebo se obraťte na 
regionálního zástupce naší firmy.

Vytištěno na papíru vyrobeném z 80 % 
recyklovaného papíru a 20 % obnovitelných zdrojů


