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Prestatie en Veiligheid: de F24 creëert  
een kunstgrasveld dat aanvoelt als natuurlijk 
gras en er zelfs voor zorgt dat het kunstgras 
beter presteert en veiliger is gedurende een 
langere periode.

Milieu: de F24 is gemaakt in een ISO-
gecertificeerde faciliteit, van 100% recyclebaar 
materiaal. De F24 is gecertificeerd volgens de 
strengste milieunormen ter wereld.  

Drainage: de verticale en laterale 
drainagecapaciteit van de F24 resulteert in een 
betrouwbaare, efficiënte waterafvoer van de 
grasmat terwijl ook het water als gevolg van 
noodweer afgevoerd wordt.

Design: de F24 is een thermisch isolerende 
drainagelaag die op een ondoordringbare 
basis geïnstalleerd kan worden en zo het risico 
van bevriezing, en de noodzaak om dure, 
laterale drainagesystemen onder de grasmat te 
gebruiken, wegneemt.

Installatie: de F24 panelen worden met 
maximale precisie geïnstalleerd met gebruik van 
een uniek geoctrooieerd koppelsysteem zodat 
het niet nodig is om lijm of tape te gebruiken. De 
F24 is een systeem met stabiele afmetingen dat 
onder werkelijk alle klimaatsomstandigheden 
geïnstalleerd kan worden. Een typisch speelveld 
van volledige afmetingen wordt in slechts 2 
dagen gelegd.

20 jaar garantie: de kwaliteit van de F24 
verandert niet met het verstrijken van de tijd en 
garandeert dus een jarenlange prestatie. Dat is 
pas echt rustgevend voor installateur en klant.

Kwaliteit dat ieder 
veld nodig heeft

Onze betrokkenheid bij het spel

Opgericht in 1998 om de markten van 
atletiekuitrustingen en kunstgrasmatten te 
beleveren, heeft Brock een verscheidenheid aan 
producten ontwikkeld die de atletiekprestaties, 
de veiligheid en de speelkwaliteit verhogen. 
Ons atletisch vulmateriaal dat in beschermende 
sporttenues en -uitrustingen gebruikt wordt, bleek 
in staat te zijn de lichaamstemperatuur te verlagen 
en bij te dragen aan het langer koel blijven en 
sneller herstellen van de atleten. Onze Performance 
Base technologieën voor kunstgras zijn met succes 
gebruikt op professioneel niveau, op scholen en 
speelplaatsen en gebleken is dat de grasmatten 
in kwestie betrouwbaarder en veiliger zijn en de 
effecten voor het milieu reduceren.
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Het is niet zomaar een concept, het is een belofte. De technologie van de Performance Base F24 van Brock voor 

kunstgras houdt de belofte hoog om het best mogelijke speeloppervlak te bereiken: Om de prestaties van een 

atleet te ondersteunen door een natuurlijk grasoppervlak na te bootsten dat net zo veilig is als spelen op een 

natuurlijk grasoppervlak van topkwaliteit. Om het grasmatoppervlak en de prestatie te vergroten terwijl de 

effecten voor het milieu juist gereduceerd worden. Om een snelle waterafvoer van de grasmat te behouden 

gedurende tientallen jaren, zelfs tijdens het zwaarste noodweer. Om onze klanten met eco-effectief materiaal 

uit te rusten zodat zij bijdragen aan het laten voortbestaan van onze planeet. En om technologie te gebruiken 

ontwikkeld uit hybride samenstellingen om tot de constructie van geavanceerde systemen te komen die 

harmonieus met elkaar en met de natuur samenwerken.

Na jaren van onderzoek, ervaring in het veld en de samenwerking van mensen van ieder beroep in de industrie 

introduceert Brock de Performance Base F24, het meest geavanceerde basissysteem voor kunstgras in de wereld 

van vandaag.

De Brock Benadering



Het eco-effectieve ontwerpconcept

Brock gebruikt de eco-effectieve benadering van het design waardoor fabrikanten en klanten de kwaliteit van de materialen 
die voor een product gebruikt worden, bejubelen. Het hoofdidee achter dit concept is dat een product zo gecreëerd moet 
worden dat het actief, en niet passief, de gebruiksbestemming volgt.

De Performance Base F24 is vervaardigd als een systeem van aan elkaar vast te koppelen panelen van geëxpandeerd 
polypropyleen van de hoogste kwaliteit dat bekend staat vanwege de lange levensduur en de veiligheid voor het milieu. 
Na tientallen jaren van gebruik kunnen de panelen gemakkelijk weggenomen en gereinigd worden om een nieuw leven 
te beginnen als duurzaam kwaliteitsmateriaal met een minimaal gebruik van extra energie of afval. Als alternatief kunnen 
de panelen als zuiver eencomponentenmateriaal gerecycled worden en tot andere kwaliteitsproducten verwerkt worden 
zonder dat een extra vraag naar nieuwe fossiele brandstoffen ontstaat. In tegenstelling tot vele industriële materialen, is 
ons materiaal geen hybride materiaal, een mengsel van componenten dat aan het einde van de levensduur maar moeilijk of 
helemaal niet bewaard kan worden en dat onvermijdelijk op een stortplaats eindigt of verbrand wordt. De F24 is daarentegen 
een zuiver niet toxisch product dat steeds maar weer voor gesloten kringloop recycling gebruikt kan worden.

Stel je een wereld voor waarin 
alle producten volgens dit 
concept ontworpen zijn

100% recyclebaar

100% niet toxisch

100% loodvrij

100% zuiver polypropyleen

Gecertificeerd volgens DIN en de 
Zwitserse  ESSM milieunormen

Geen stortkosten of gevolgen voor het milieu

Maakt een eenvoudige basisconstructie mogelijk met 
minder schade voor de natuurlijke omgeving

Minder transport en minder CO2-emissies dan 
traditionele basisontwerpen
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“Om het concept van afval weg 
te nemen moeten producten en 
systemen vanaf het prille begin 
ontworpen worden op grond van het 
feit dat afval niet bestaat.”

McDONOugH - BrAuNgArt



Brock ADR™ technologie – de 
bekwaamheid om een snel, natuurlijk 
speeloppervlak te leveren met de 
unieke capaciteit om zware belasting 
te absorberen ten behoeve van een 
veiligere speelruimte.

Het materiaal van de 
Performance Base F24 is 
bacteriebestendig en biedt een 
stabiele isolerende basisstructuur 
voor de gehele grasmat.

Multi-directioneel kanalensysteem 
in ieder paneel voor een consistente, 
snelle waterafvoer.

De Performance Base F24  
is afgestemd om alle soorten 
kunstgras voor alle sporttoepassingen 
te verbeteren.

De wetenschap om het gevoel van 
natuurlijk gras op een kunstmatig 
oppervlak te bereiken

Schokabsorberende noppen op 
het oppervlak van ieder paneel 
verstrekken optimale sportprestaties 
met een minimale vervorming  
en zonder aan veiligheid te  
moeten inleveren.
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Geïnspireerd door een revolutionair 
concept in het design, begeleid door een 
gekwalificeerd team van sportveldontwerpers, 
atletiekdirecteuren, ingenieurs, biomechanica 
wetenschappers en laboratoria voor 
sportwetenschappen, heeft  Brock International  
Performance Base F24 gerealiseerd voor het 
kunstgrasveld dat met de huidige stand van de 
techniek zo geavanceerd mogelijk is.



Prestatie en Veiligheid – Als natuurlijk 

Brock’s Advanced Dynamic response™  is de sleutel tot de bespeelbaarheid en de veiligheid van  de 
Performance Base F24. Door de unieke driedimensionale techniek van ieder paneel verstrekt Brock een 
speeloppervlak dat natuurlijk aanvoelt onder de voeten, plus een veiligheidsgraad die vergelijkbaar is 
met natuurlijk gras van stadionkwaliteit.

In tegenstelling tot onderlaagsystemen van rubber of  versterkt schuim, is de F24 niet meegevend of 
zone-elastisch. Dit zou namelijk  niet alleen onnatuurlijk aanvoelen maar ook  tot gevolg hebben dat 
waterdruppels deze ruimtes opvullen en dat  oppervlaktetrillingen ontstaan die schadelijk zijn voor de 
gewrichten en de gewrichtsbanden. De Performance Base F24 is uniek omdat het pas volledig van een 
impact herstelt nadat de belasting het oppervlak verlaten heeft zodat  een natuurlijke, dynamische 
respons op de belasting van een rennende atleet ontstaat.

Schokabsorptie
De F24 raakt slechts heel licht vervormd wanneer een impact plaatsvindt. 
Het absorbeert de schok door de energie daadwerkelijk in meerdere 
richtingen door het oppervlak van het systeem  te duwen. Hierdoor wordt 
een oppervlak verkregen met een superieure schokdemping en een 
minimale oppervlaktevervorming ten behoeve van  
optimale bespeelbaarheid.

HIc is een meting die gebruikt wordt voor het vaststellen van de 
waarschijnlijkheid van hoofdletsel. De F24 verstrekt HIc-resultaten die hoger 
zijn dan ieder ander systeem maar heeft daarvoor geen bespeelbaarheid  
moeten inleveren. De meest gerespecteerde sportregulerende 
instanties ter wereld hebben de verhoogde performance en veiligheid 
van de  Performance Base systemen als een groot voordeel voor zowel 
beroepsatleten als jongeren erkend.

Drainage – snel en voorspelbaar

Met een verticale drainagesnelheid van meer 
dan  15.000 mm per uur en een laterale doorgang 
van meer dan 10 keer die van een steenbasis, is 
de Performance Base F24 een zeer doeltreffend 
drainagesysteem dat de noodzaak tot complexe 
en dure leidingstelsels onder het veld kan 
vereenvoudigen of wegnemen.  Ons geoctrooieerde 
ontwerp brengt het water verticaal over naar de 
afvoerkanalen van het paneel en beweegt het water 
snel zijwaarts onder het paneel naar de afvoeren van 
de terreinriolering.  De verticale en laterale afvoer van 
de Performance Base is groter dan die van de grasmat 
zelf en verzekert een droog veldoppervlak en een 
maximale stabiliteit van het tapijt.

ADR™: nog een performance-
innovatie van Brock

Bovenaanzicht Ieder F24-paneel 
heeft 800 geperste afvoergaten voor 
een snelle duurzame drainage.

De F24 kan op ondoorlaatbare of op 
doorlaatbare basissen geïnstalleerd 
worden. Het unieke FreeFlow™ design 
van Brock beweegt het water snel en 
voorspelbaar naar het afvoersysteem 
van het veld.

Bovenaanzicht 

Onderaanzicht
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Geen vervorming in de basislaag

Wanneer Performance Base F24 onder het 
kunstgras wordt aangebracht wordt belasting 
100% over het materiaal eronder verdeeld. Deze 
capaciteit van het spreiden van de belasting draagt 
bij aan de stabilisatie van het basismateriaal en 
beschermt het permanent tegen vervorming 
tijdens installatie, het onderhoud en de erop 
uitgeoefende atletiek. De Performance Base F24 is 
tevens sterk genoeg om geladen vrachtwagens te 
ondersteunen voor de installatie van de graszoden, 
wanneer er noodgevallen zijn, of voor onderhoud 
van het veld.

Een volledig basissysteem voor 
ontwerper en bouwer Isolatie tegen vorst 

Het Brock materiaal is een zeer doeltreffende 
thermische isolatielaag die bescherming biedt 
tegen oppervlaktevervorming veroorzaakt door  
bevriezing van de onderbasis.  Het gegevensblad 
toont de isolatiewaarde van de F24 in vergelijking 
met steen of zand.  De isolatiecapaciteit van de 
F24 vereenvoudigt de basisconstructie in koude 
klimaten terwijl  steeds bescherming tegen 
bevriezing geboden wordt.

Installatie 

De Performance Base F24 bestaat uit een speciaal 
gebouwd modulair systeem dat met maximale 
precies aan elkaar gekoppeld wordt zonder dat 
lijm of tape nodig zijn. Het kan onder praktisch 
alle weersomstandigheden geïnstalleerd 
worden en vereist geen speciale uitrusting, 
gereedschappen of hoog opgeleid personeel. Een 
professioneel veld van volledige afmetingen kan 
in minder dan twee dagen gelegd worden.

Verzekering van kwaliteit

De F24 is vervaardigd van 100% zuiver geëxpandeerd polypropyleen 
en geproduceerd in een fabriek met ISO-certificaat. Dit zeer 
duurzame materiaal zal niet verslechteren of afbreken en wordt  met 
een 20 jarige garantie verzekerd. De Performance Base is bacterie- en 
schimmelbestendig en bestand tegen chemische  producten. Het is 
100% recyclebaar en voldoet aan de strengste milieunormen.

Stabiliteit onder het gras

Van de koude Alpenzones en de natte Noord-Europese klimaten tot de dorre omstandigheden 
in Afrika, de F24 is het systeem met de meest stabiele afmetingen voor synthetische graszoden 
dat ooit vervaardigd is. Bij blootstelling aan fel zonlicht, bij natte, droge klimaten of vorst zal 
ons geoctrooieerde koppelsysteem tijdens of na de installatie niet bewegen. In tegenstelling tot 
andere “onderlagen” zal de Performance Base de grasmat niet verplaatsen, verschuiven, bewegen, 
vervormen, door hitte of vocht  doen kromtrekken of gaten vormen door kou of droogte. geen 
enkel ander vervaardigd systeem is volledig vrij van deze problemen.

Door Brock te gebruiken, kunnen het basisontwerp en het constructieproces aanzienlijk vereenvoudigd worden.  De F24 zorgt 
voor een combinatie van grondstabilisatie, thermische isolatie en drainage eigenschappen die niet geboden kunnen worden door 
basissen van steen of andere drainagesystemen en shockpads. Een ontwerp met Performance Base F24  kan minder afgraven van 
de ondergrond betekenen, minder afvoer van grondmamateriaal, minder materiaal voor de basislaag, een eenvoudigere drainage, 
minder transport en een kortere bouwtijd. Dit alles betekent een voordeel voor het milieu omdat er minder cO2-emissies zijn, 
minder beschadigingen van het terrein omdat minder vrachtwagens en zware uitrustingen gebruikt hoeven te worden.
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Bezoek voor meer informatie over Brock,  
of om contact op te nemen met uw regionale 
vertegenwoordiger, de site www.brockeurope.com

Afgedrukt op papier dat voor 80% gerecycled  
en voor 20% van vervangbare bronnen 
afkomstig is.


