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Lakované alebo glazurované drevo sa po niekoľkých rokoch stáva nevzhľadným, alebo sa 
poškodí. 
Play-Tec miesto dreva 
Polystone®Play-Tec je obzvlášť vhodný ako náhrada tam, kde sa používalo vrstvené drevo, 
napr. preglejka alebo lamely. Obidva materiály sa museli pred použitím lakovať. 
 
NEVÝHODA DREVA: Poškriabaním a nárazmi presakujúcej vody materiál bobtnal. Už po 
krátkej dobe sa z neho vyrobené hračky stávali nevzhľadnými, ba dokonca nepoužiteľnými. 

                                                                   

Čím je Polystone®Play –Tec jedinečným produktom? 

Dosky z Polystone®Play-Tec sa vyrábajú v kontunuálnom extruznom 
výrobnom procese. Počas tohto procesu sa pri špeciálnom 
dezénovaní potiahnu vrstvou odolnou voči poškriabaniu. Plastová 
receptúra napomáha Polystone®Play-Tec jeho extrémnej odolnosti. 
Slnko a iné poveternostné podmienky nijako neovplyvňujú farebnú 
stálosť. (UV stabilné). 
 
Deti majú radi pestré farby 
Dosky z Polystone®Play-Tec sú jednofarebné, alebo dvojfarebné – 
koextrudovaná doska s tromi vrstvami.To znamená, že obe vonkajšie 
vrstvy v hrúbke 2mm majú inú farbu ako jadro dosky. I napriek tomu 
je doskový materiál celkom homogenný. To ponúka kreatívne 
možnosti: Vyfrézovaním do hĺbky 3mm sa objaví farba doskového 
jadra – tak je možné ľahko vytvárať plochy kontúrami. Potlač, 
polepenie alebo naskrutkovanie tvárnych elementov je už zbytočné. 
Pretože deti majú radi farebný svet, ponúkame Polystone®Play-Tec 
v rôznych farbách a tónoch. Rozmanitosť nepozná medze, - od 
krikľavých tónov až po decentné pastelové tóny. 
 
Polystone®Play-Tec ponúka výhody 
� Žiadne lakovanie Polystone®Play-Tec je homogenne prefarbený, takže i hlboké poškriabanie zostane takmer 

neviditeľné, žiadne opotrebované miesta 
� Vodoodpudivý, žiadne bobtnanie alebo delaminácia 
� Netrieštivý, nehrozí zranenie trieskami 
� Zdravotne nezávadný 
� Neživný podklad pre baktérie a plesne 
� Odolný voči chemikáliám 
� Dobrá mechanická pevnosť 
� Kreatívny, dvojfarebné vytváranie plôch frézovaním 
� Jednoduché opracovanie nástrojmi na drevo 
 

Dodávkový program 
Polystone®Play-Tec sa môže dodávať s obojstranne lícovanými alebo leštenými povrchmi. Obe strany sú zásadne 
potiahnuté ochrannými fóliami PE.  Štandardne dosky dodávame v rozmeroch 1200x12,7; 15; 19mm. Ohľadne iných 
formátov, hrúbok a dĺžok nás prosím kontaktujte:           novacky@titan-tatraplast.sk,  
                                                                                                     0917 930 922 
 
Spracovanie 
Prevezmeme za Vás kompletné opracovanie na moderných obrábacích strojoch CNC podľa vzorky alebo nákresu. 
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Polystone®Play-Tec 

Materiál ktorý toho hravo veľa vydrží 

 
Materiál Polystone®Play-Tec, ktorý Vám predstavujeme,  bol 
vyvinutý na konštruovanie hračiek pre deti ako napr. : 
hojdačky, šmykľavky alebo domčeky umiestnené v exteriéri. 
Polystone®Play-Tec je ale tiež vhodný pre množstvo  
ďalších kreatívnych možností využitia: štítky a displeje, vyba-  
venie detských záhrad, designové prvky zariadenia na voľný 
čas, doplnky pre vlnové kúpaliská a bazény. 
 
Vyrobené pre deti 
Výrobky z Polystone®Play-Tec sú určené obzvlášť pre deti.  
Objavíte ich svet všetkými zmyslami. Preto sa výrobca špeciálne 
zameral na zdravotnú nezávadnosť a použil iba materiál a prímesy, 
ktoré sú prípustné pre priamy kontakt  s potravinami. Tento mate- 
riál vyhovuje nárokom normy pre hračky EN71 platnej v celej Európe. 
Slinová nezávadnosť je samozrejmosťou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trojvrstvová, koextrudovaná doska Polystone®Play-Tec ponúka kreatívny  potenciál. 
Vyfrézovaním sa dajú plochy ľahko a trvalo upraviť. 
 
 
 

 
.  
 

Čisté a ľahké na údržbu: 
Povrchom odpudzujúcim vodu a nečistoty je Polystone®Play-Tec celkom ľahko 
ošetrovateľný. Vodné kvapky sa jednoducho odrážajú. Aj grafiti sa dajú z povrchu 
jednoducho zotrieť alebo odstrániť vysokotlakovým čističom. 
 

 

 

 

 


