
ToppTrack ToppTrack GrassToppTrack Sport

ToppTrack plattorna är lätta och ej skrymmande vid lagring och transport.
ToppTrack kräver ett minimum av underarbete. Enbart avjämning med sand.
ToppTrack läggs snabbt för små och stora ytor och kapas med handsåg.
ToppTrack blir ofta alternativ till betongplattor, asfalt samt gräs- och grusyta

Bland utomhus ytbeläggningar finns inte många olika
att välja bland och alla har sina för- och nackdelar.

Nu kommer ToppTrack sandfyllda och dränerande plastplattor i alternativa
mönster och färger som körbar beläggningsyta på gångar, vägar och planer.

Därför är det en liten senasation när ett helt nytt alternativ
introduceras på världsmarknaden.

Betongplattor Asfaltering Gräsytor

Marksten och betongplattor är
tunga och skrymmande. De är dyra
och arbetskrävande att lasta och
frakta samt väger 200 kg per kvm.

De kräver tjockt grusunderlag för
att ligga stadigt.  När plattor kapas
för måttanpassning mot husfasad
och sarger krävs kapningsmaskin.

Även asfaltbetong kräver stadig
underbyggnad av tjockt gruslager.
Kan bara utföras av yrkesfolk och
med beläggningsmaskiner.

Asfaltytan är ej dränerande. Måste
därför luta mot brunnar eller diken.
Att asfaltera mindre ytor är dyrt och
svart beläggning är sällan önskvärt.

Gräsytor är dekorativa men klarar
inte intensiv belastning året runt.
Plastgräs håller bättre men är dyrt
och avsett för större bollplaner.

Gräsytor kan förstärkas för att klara
biltrafik för camping och parkering.
Kända system för ”gräsarmering” är
dock dyra att installera.



ToppTrack på golfbanor
Runt huvudbyggnad, vid utomhusservering, vid driving range, på 

smala gångvägar mellan banor, på förrådsgård, som förstärkning 

runt vattendammar. Installeras lätt av klubbens egen personal.

ToppTrack på tennisbanor
Perfekt för renovering av äldre grusbanor som nu blir underhålls-

fria och får vita spellinjer av 5 cm breda ToppTrack plattor.

Även som byggsats för egen bana inklusive spelnät och staketnät.

ToppTrack för basket och bollplan
Som bättre alternativ till asfalt, vid skolor, i stadskvarter, i parker

och på idrottsplatser.

ToppTrack för Go-cart och småvägar 

Kan installeras på enbart 5 cm tjockt sandlager direkt på rensad

naturmark eller gräsytor på fält och i skogen. 

Även som provisorisk och tillfällig yta utan bygglov. 

ToppTrack för skolgårdar och dagis 

I valfria och varierande färger. Ytor även med mjukare ToppTrack

på lekplats och vid skolans löparbana eller bollplan.

Även med värmeslingor under TopTrack som smälter snö och is.

ToppTrack för bad och camping 

Dränerande halkfri beläggning runt bassängen och ner till stranden.

Gröna gräsarmeringsplattor på gångvägar och för bilcampingen.

ToppTrack för trädgård och garage
Dränerande halkfri beläggning runt bassängen och ner till stranden.

Gröna gräsarmeringsplattor på gångvägar och för bilcampingen.

ToppTrack för handelsträdgårdar
Dränerande halkfri beläggning runt bassängen och ner till stranden.

Gröna gräsarmeringsplattor på gångvägar och för bilcampingen.



Så här kan det även se ut när plattor och
fyllning är under utläggning på en

yta av sand och därunder kylslangarna

Därefter spolas ytan så att
marmorkrossen sjunker ner mellan

plattornas dubbar samtidigt som
kylaggregatet startats och man bygger

upp islagret för skridskoåkning

Här en närbild av nyspolat islager
på det vita underlaget. Här ser du även
fotografens sko och reflex från blixten.

Vita TopTrack med vit fyllning är
främst ett alternativ till ingjutning av

kylrören i betong, vilket blir mycket dyrare
och inte ger lika god kyleffekt från

underliggande kalla kylrör.

TopTrack kommer att finnas i många
olika färger och dubbmönster och

inte enbart för isbanor.
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Tunt lager av sand på kylrör för konstfryst
isbana som här täcks

med vita ToppTrack och vit marmorkross.

SWEDICE
Ice Technology for Sports

(Detta ytskikt ersätter ingjutning av
kylrör i betong, som är dyrare och sämre)


