PŘÍNOSY
SPORTISCA chce přinášet širokou řadu výhod. Mnoho času bylo věnováno průzkumu potřeb všech zájmových
skupin. Na základě těchto zjištění byl zintenzivněn vývoj produktů. Společnost SPORTISCA přijala vzrušující
výzvu najít způsob, jak souběžně splnit nejrozmanitější požadavky.
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POTĚŠENÍ ZE HRY
Autenticita
Inspirovány přírodou, zdokonalené pro sportovce. Produkty
SPORTISCA jsou velmi realistickou replikou přírodního trávníku.
Jsou věrohodné a příjemné. Vždy zajišťují optimální herní
podmínky. Bez ohledu na vítr, počasí nebo požadavky, trávníky
SPORTISCA poskytují funkční vlastnosti splňující normu FIFA 1
hvězda.
Herní komfort
Revoluční technologie tří druhů vláken Triple-T-Technology™
využívá důmyslné konstrukce vlasu pro dosažení vyššího
standardu herního komfortu než kdy dříve.
Žádná statická elektřina
Trávníky SPORTISCA jsou vždy vyrobeny s antistatickými
vlastnostmi, které sportovcům umožňují hrát bez nepříjemných
efektů statické elektřiny. Po utkání se snadno čistí a odstraňuje
písek, nečistoty a jakékoli cizorodé částice. Protože trávník
neobsahuje žádný granulátový ani pískový vsyp, který by se
mohl mísit s nečistotami, je čištění zametením nebo vysátím
zcela snadné.
Účinný odvod vody
Díky použití drenážní tlumící podložky lze vodu rychle odvést.
Odhadovaná propustnost je větší než 0,1 cm/s.

OCHRANA ZDRAVÍ
Šetrnost vůči kloubům sportovců
Tlumící drenážní podložka pod trávníky
Sportisca zaručuje tlumicí účinek s cca 60%
útlumem nárazů. Na vynikající míru pohlcení
energie nemají téměř žádný vliv teplota, ani
úroveň péče o trávník. To platí pro celou dobu
životnosti trávníku.
Bezpečnost při pohybu
Interakce mezi vlákny T-1 a T-2 poskytuje
potřebnou trakci a přilnavost. Poskytuje také
boční oporu chodidel při pohybu v kopačkách.
Bez prachu
Žádný granulát – produkt neobsahuje jemné
prachové částice dráždící dýchací ústrojí.
Bez zápachu
Úleva pro sportovce i diváky. Trávník je zcela
bez zápachu, a to i za vysokých teplot.
Žádné zdraví nebezpečné materiály
Absence granulátu eliminuje veškerá rizika
související s tímto druhem vsypu.

CELKOVÉ NÁKLADY
NA VLASTNICTVÍ
Snadná údržba
K uvolnění zatvrdlých částic není nutné vertikální naklonění.
Není zapotřebí pravidelné hloubkové čištění.
Snadné čištění
Čištění hrací plochy vyžaduje jen minimum úsilí. Neuvolňuje
se žádný granulát a na dresech neulpívá ani se do šaten
nevnáší materiál vsypu.
Žádné průběžné náklady na materiál
Neexistují žádné průběžné náklady na materiál, protože není
potřeba dosypávat granulát.
Žádné náklady na lajnování
Díky trvalému vyznačení lajn se zbavíte přidaných nákladů
na jejich vyznačování.
Nízké náklady na likvidaci
Materiál, který se likviduje, váží méně než polovinu hmotnosti
trávníku se vsypem. Díky systému individuálních prvků
nedochází k mísení materiálů. Náklady na likvidaci tvoří jen
zlomek nákladů ve srovnání se zásypovými trávníky.
Celkově nižší náklady
Produkty bez vsypu se obejdou bez granulátu, takže vyžadují
mnohem větší objem materiálu vyšší kvality a výrazně
složitější výrobní design. Proto jsou počáteční náklady na
pořízení bezzásypových produktů vyšší než u trávníků se
zásypem. Nicméně i při započtení této počáteční investice
jsou nálady z hlediska celé doby životnosti produktu zcela
odlišné. Jak prokázal nezávislý výzkum, dodatečné náklady
na údržbu, čištění a likvidaci produktů se zásypem převyšují
částku ušetřenou při počátečním nákupu.

TRVANLIVOST
Minimalizace spojů
Díky systému T-Roll™ dokáže společnost SPORTISCA vyrábět
extra dlouhé role na celou šířku fotbalového hřiště. Minimalizuje se
tím počet spojů a zamezuje vzniku míst náchylných k poškození.
Integrovaná podpora
Do trávníku jsou integrovány průběžné diagonální linie pro prevenci
míst náchylných k poškození.
Odolnost a stabilita
Důmyslná podkladová vrstva (T-Back™) má mimořádně vysokou
rozměrovou stabilitu, je velmi odolná proti opotřebení a poskytuje
pevné uchycení vlákna.
Vybraní dodavatelé
Používáme suroviny pouze od předních dodavatelů, jejichž výrobky
splňují naše vysoké standardy kvality.
Nešetříme materiálem
Velkorysé použití vysoce kvalitních materiálů navíc zákazníkovi
poskytuje hodnotný produkt a činí z produktu dobrou investici.
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Rozměrová stálost je vynikající, protože produkt není ovlivněn
povětrnostními podmínkami, a to ani při intenzivním používání.
Vyrobeno ve Švýcarsku
Produkty SPORTISCA se vyrábí ve Švýcarsku v závodech
společnosti TISCA TIARA, předního švýcarského výrobce textilních
podlahových krytin.
Pětiletá záruka
Na produkty SPORTISCA je poskytována pětiletá záruka.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ohled na životní prostředí
Životní prostředí je pro nás důležité: Výroba
produktů SPORTISCA se zcela obejde bez
změkčovadel a rozpouštědel. A co víc: Tento
bezzásypový systém dokonce splňuje přísné
ekologické normy platné pro zóny s ochranou
podzemních vod.
Výroba šetrná k životnímu prostředí
Jakožto aktivní člen sdružení GUT (Gemeinschaft
umweltfreundlicher Teppichboden) vyrábíme
produkty SPORTISCA v souladu s nejpřísnějšími
předpisy na ochranu životního prostředí.
Snižování emisí CO2
Jakožto držitel certifikátu ENAW se společnost
TISCA TIARA podílí na snižování emisí CO2 a
optimalizaci energetické účinnosti.
Krátké přepravní vzdálenosti
Jakožto jediný švýcarský výrobce v tomto odvětví
má společnost TISCA TIARA výhodu velmi
krátkých dodacích vzdáleností.
T-Care™
Od vývoje produktu až k hotovému výrobku:
TISCA TIARA uplatňuje velmi vysoké standardy
ochrany životního prostředí.
T-Cycle™
Naše metoda likvidace s označením T-CycleTM
umožňuje likvidaci produktů SPORTISCA
ekologicky šetrným, a přitom hospodárným
způsobem.
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