
Redesigning Playtime

Hoogwaardige

VALONDERGRONDSYSTEMEN
voor diverse speelplekken
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FLEXPERIENCE by Gezolan AG
Werkstrasse 30 
CH-6252 Dagmersellen
+41 62 748 30 40 
www.flexperience.org

STATE OF THE ART 
VALONDERGRONDSYSTEEM
FLEXPERIENCE is het wereldwijd toonaangevende innovatieve merk voor 
valondergrondsystemen en werd ontwikkeld om maximale veiligheid op 
speelvloeren voor kinderen te garanderen.

Op basis van meer van 50 jaar ervaring in het vervaardigen van rubber-
granulaten en in samenwerking met wereldwijd toonaangevende 
aanlegbedrijven biedt FLEXPERIENCE een oplossing die conform de 
nieuwste onderzoeksresultaten werd ontwikkeld en gefabriceerd.

FLEXPERIENCE valondergrondsystemen voldoen aan de hoogste eisen 
voor valbescherming en milieuvriendelijkheid.

Enjoy your [FL]EXPERIENCE!
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Uw FLEXPERIENCE expert:

VARIO FIELDS B.V.
Koningslinde 5, 7131 MP Lichtenvoorde, Netherlands
+31 544 820 440 
info@variofields.com
www.variofields.com



FLXP 21 FLXP 25 FLXP 30

FLXP 12 FLXP 15 FLXP 19

» Van gekleurd GEZOFLEX EPDM granulaat

» Gebonden met FlexBond PU-bindmiddel

» Garandeert een optimale vlakte-elasticiteit

» Van geschuimd FLEXPERIENCE BSG onderlaaggranulaat (EPDM)

» Gebonden met FlexBond PU-bindmiddel

» Garandeert optimale dempingseigenschappen (puntelasticiteit)

» Ondergrond van twee lagen ongebonden, verdichte steenslag

(of enkellaags betonvloer)

» Garandeert een solide basis voor het valondergrondsysteem

Toplaag

Ondergrond¹

Onderlaag

¹ Niet inbegrepen in het FLEXPERIENCE-pakket

4 | FLEXPERIENCE FLEXPERIENCE  | 5

UNIEK VALONDERGRONDSYSTEEM – 
HETZELFDE EN TOCH ANDERS!

FLEXPERIENCE is een innovatief tweelaags valondergrondsysteem en wordt ter plaatse zonder 
naden geïnstalleerd. Op het eerste gezicht lijkt de constructie van een FLEXPERIENCE 
valondergrondsysteem identiek aan vergelijkbare valondergronden op de markt. Het 
verschil zit echter in de details: zowel de onder- als de toplaag van de FLEXPERIENCE 
valondergrondsystemen zijn gemaakt van hoogwaardig EPDM granulaat. Het 
technologisch geavanceerde polyuret haan bindmiddel FlexBond zorgt ervoor dat deze een 
perfect geheel vormen.

Max. valhoogte: 2,10 m

Systeemhoogte: 70 mm

OPTIMALE VALBESCHERMINGSEIGENSCHAPPEN – 
MINIMALE SYSTEEMCOMPLEXITEIT

Max. valhoogte: 2,50 m

Systeemhoogte: 80 mm

Max. valhoogte: 3,00 m

Systeemhoogte: 95 mm

Max. valhoogte: 1,20 m

Systeemhoogte: 40 mm

Max. valhoogte: 1,50 m

Systeemhoogte: 50 mm

Max. valhoogte: 1,90 m

Systeemhoogte: 65 mm

» Gesynchroniseerde systemen met perfect op elkaar afgestemde componenten

» Zes helder gedefinieerde systemen voor valhoogtes van 1,20 tot 3,00 m

» Aan de eisen voor de valhoogtes aangepaste onder- en toplaagdiktes

» Geringere vloerdiktes en minder materiaalverbruik voor gedefinieerd valhoogtes

gecertificeerd

» Getest en goedgekeurd conform

EN 1177

» Gecertificeerde veiligheid bij het

spelen op een hoogte tot

3,00 m



» Net als bij Zwitserse kaas heeft elk onderlaaggranulaat grote

luchtinsluitingen

» Deze geperforeerde structuur geeft het van zichzelf al zachte materiaal

bovendien een hoge mate van flexibiliteit

» Dankzij de SCP technologie garanderen FLEXPERIENCE

systemen een maximale valbescherming op

speelvloeren voor kinderen

Door de unieke schuimtechnologie krijgt het 
FLEXPERIENCE BSG granulaat uitstekende 
dempingseigenschappen

» Betere valbeschermingswaarden met dezelfde hoeveelheid

materiaal!

» Dezelfde werking met minder materiaal en bindmiddel:

voor economische en ecologische voordelen.
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Kleurig EPDM granulaat voor hoogwaardige toplagen

 PU-bindmiddel voor de optimale samenhang

» Geen recyclingmateriaal

» 100% nieuw EPDM granulaat van GEZOLAN

» Korrelgrootte: 1-4 mm

» Profiteer van alle voordelen van de gerenommeerde GEZOFLEX

EPDM granulaten

» 100% REACH-conform

» FlexBond zorgt voor een perfecte hechting en elasticiteit tussen

de onder- en toplaag

» Perfect afgestemd op de eisen van een valondergrondsysteem

» FlexBond is leverbaar als aromatische (= niet UV-stabiele) of

alifatische (= UV-stabiele) variant.

» 100% REACH-conform

DE FLEXPERIENCE COMPONENTEN – 
ONTDEK HET VERSCHIL!

FLEXPERIENCE bestaat uit EPDM granulaat, dat speciaal werd ontwikkeld voor de hoge eisen 
van valondergronden. Alle componenten worden geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen en zijn onschadelijk voor zowel mens als milieu. Samen vormen de 
afzonderlijke componenten een perfect op elkaar afgestemd systeem.

Nieuw, speciaal voor onderlagen ontwikkeld granulaat

» Geen recyclingmateriaal

» 100% nieuw EPDM granulaat van GEZOLAN

» Korrelgrootte: 1-8 mm

» Op basis van de nieuwe en innovatieve SCP technologie, de het

granulaat uitstekende dempingseigenschappen geeft voor

maximale valbescherming

» 100% REACH-conform
FLEXPERIENCE BSG 
Onderlaag granulaat

GEZOFLEX gekleurde 
EPDM granulaten

FlexBond 
PU-bindmiddel

SCP TECHNOLOGY – VOOR OPTIMALE 
VALBESCHERMINGSEIGENSCHAPPEN

Voor FLEXPERIENCE zijn eigen rubbergranulaten ontwikkeld die voldoen aan de hoge eisen 
voor valondergronden. Met de SCP technologie wordt beproefd EPDM rubbergranulaat in een 
nieuw en innovatief proces opgeschuimd. Dit geschuimde granulaat wordt in FLEXPERIENCE 
valbeschermingssystemen als BSG onderlaaggranulaat toegepast.

SCP - het «Swiss Cheese Principle»



Redesigning Playtime...? 
Are you ready for



BC4
LENTE

BC5
ZOMER

BC6
HERFST

BC7
WINTER

BC2
WOESTIJN

BC1
OCEAAN

BC3
URBAN

Standaard kleurmengsels:
» BC1 Oceaan
» BC2 Woestijn
» BC3 Urban
» BC4 Lente
» BC5 Zomer
» BC6 Herfst
» BC7 Winter

FLEXPERIENCE natuurlijke kleuren

FLEXPERIENCE basis kleuren

067
GROEN
RAL 6021 

047
DONKERGROEN
RAL 6005 

082
HELDER ROOD
RAL 3017 

062
ROOD
RAL 3016 

044
PAARS
RAL 4005 

083

ORANJE
RAL 2008 

064
BLAUW
RAL 5015 

054
DONKERBLAUW
RAL 5010 

052
rOZE
RAL 4003 

065
LICHT GRIJS
RAL 7038 

060
WIT
RAL 9010 

056
CREME
RAL 1015

066
BEIGE
RAL 1014

069
GEEL
RAL 1002 

089
HELDER GEEL
RAL 1012 

087
LICHT GROEN
RAL 6017 

076
BEIGE BRUIN
RAL 8024

084
LICHT BLAUW
RAL 5012

046
BRUIN
RAL 8025 

045
DONKERGRIJS
RAL 7011 

055
GRIJS
RAL 7037

De RAL-kleurnummers hebben betrekking op de kleur van de afzonderlijke granulaten en zijn indicatief. De weergegeven voorbeelden zijn ge-
drukt en geven geen 100% kleurgarantie. Op verzoek sturen wij u graag kleurmonsters toe.
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EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN – 
DE KLEUREN VAN FLEXPERIENCE

De gecertificeerde Flexperience systemen zijn er in tal van kleuren!
Met de 21 kleuren en 7 standaard kleurmengsels kan er eindeloos gecombineerd worden.
Ontdek de verschillende kleuren en laat je creativiteit de vrije loop!
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ZES
FLEXPERIENCE

VOORDELEN

ONSCHADELIJK
Vrij van schadelijke stoffen.

100% REACH-conform.

Voldoet aan de eisen van 
EN 71-3 (Veiligheid van 
speelgoed).

ECONOMISCH
Gering materiaalverbruik 
verkort de aanbrengtijd.

Perfect op elkaar afgestemde 
componenten.

Behoeft weinig onderhoud.

VEILIGHEID
Conform EN 1177 gecertificeerde 
valbeschermingseigenschappen.

Duurzaam en veilig systeem.

Speciaal onderlaaggranulaat met 
SCP technologie.

CREATIVITEIT
Grote kleurkeuze en standaard 
kleurmengsels.

Onbegrensde vormgevingsop-
ties met de MixIt-Tool. 

KWALITEIT
100% nieuw EPDM met 
Zwitserse kwaliteit.

Gecertificeerde en beproefde 
componenten.

Geen recyclinggranulaat.

DESKUNDIGHEID
Plaatsing door gecertificeerde 
en speciaal gekwalificeerde 
licentiepartners.

Meer dan 50 jaar 
productervaring van 
GEZOLAN.

DE VOORDELEN VAN FLEXPERIENCE

weerbestendig

milieuvriendelijk

vlambestendig

uitvoerig getest

gecertificeerd

uiterst 
elastisch

hygiënischantislip

doorlatend

slijtvast

bestand 
tegen 
indrukken

MILIEUVRIENDELIJK EN CONFORM DE NORMEN – 
DE FLEXPERIENCE CERTIFICATEN

De gezondheid van onze kinderen, klanten en medewerkers heeft bij ons de hoogste prioriteit. 
De voor FLEXPERIENCE verwerkte kwalitatief hoogwaardige grondstoffen zijn onschadelijk voor 
zowel mens als milieu. Alle FLEXPERIENCE systemen en producten voldoen aan de meest strenge 
milieuvoorschriften en alle actuele normen voor de veiligheid en gezondheid.

Systeemcertificaten voor FLEXPERIENCE

Certificaten voor FLEXPERIENCE BSG onderlaag- en GEZOFLEX EPDM granulaten

Norm Beschrijving Resultaat

EN 1177 Kritische valhoogte (HIC) Tot 3,00 m 

DIN 5113
Slipweerstand  
(betredingsgebieden met schoenen)

R 10

DIN 51097
Slipweerstand  
(betredingsgebieden met blote voeten)

C

EN 13501-1 Brandgedrag D
fl
-s2

Niet-gestandaardiseerde 
methode

Waterdoorlaatbaarheid > 3.0 l/s*m²

Norm Beschrijving Resultaat

REACH
Europese Richtlijn nr.1907/2006 

Inhoud 8 PAK Voldoet aan de eisen

AfPS GS 2014-01 Inhoud 18 PAK Voldoet aan de eisen

EN 71-3 Veiligheid van speelgoed
Voldoet aan de eisen  
(geen migratie van specifieke 
elementen)



Installatie kennis van 
de regionale expert

Zwitserse kwaliteit en 
productkennis

DE WEG NAAR UW FLEXPERIENCE PROJECT – 
REGIONALE INSTALLATIEPARTNERS

FLEXPERIENCE is een wereldwijd leverbaar en gelicentieerd systeem van GEZOLAN AG 
uit Zwitserland. FLEXPERIENCE wordt regionaal verkocht en geplaatst door 
speciaal gekwalificeerde licentiepartners. Op die manier ontstaat met de productkennis van 
GEZOLAN in combinatie met de technische kennis van deskundige, regionale partners een 
innovatieve valondergrond. Daar-door kunt u voor uw valondergrondproject zowel voor 
wat betreft het product als de plaatsing vertrouwen op de hoogste deskundigheid!

FLEXPERIENCE 
componenten
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Zwitserland
GEZOLAN AG
Werkstrasse 30
6252 Dagmersellen

P: +41 62 748 30 40
F: +41 62 748 30 41
info@flexperience.org
www.flexperience.org

 VERENIGDE STATEN
GEZOLAN (KRAIBURG), LP
4345 Hamilton Mill Road, Suite 200
Buford, GA 30518

P: +1 770 727 0703
F: +1 678 288 7914
info@flexperience.org
www.flexperience.org

FLEXPERIENCE 
partner

Een overzicht van de FLEXPERIENCE-partners kunt u vinden op:

 www.flexperience.org

GEZOLAN – de Zwitserse specialist voor hoogwaardige rubbergranulaten
Al meer dan 50 jaar is GEZOLAN wereldwijd de specialist voor innovatieve en 
milieuvriendelijke granulaatoplossingen voor sport- en recreatievloeren. Als lid van de 
internationaal opererende KRAIBURG-groep heeft GEZOLAN wereldwijd een reputatie als 
pionier op het gebied van de productie van EPDM granulaten. GEZOLAN is een betrouwbare 
partner en leverancier voor bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het plaatsen van 
speel- en sportvloeren. Het voortdurende streven om nog beter te worden is een van de 
factoren voor het succes van GEZOLAN. Als ervaren ontwikkelaar en fabrikant van de kwalitatief 
hoogwaardige rubbergranulaten voor kunststofvloeren is een uitbreiding van het portfolio 
met een compleet valondergrondsysteem voor speelplekken een logische stap in de 
verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Onze vestigingen
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Contactgegevens van uw FLEXPERIENCE expert:

VARIO FIELDS B.V.
Koningslinde 5, 7131 MP Lichtenvoorde, Netherlands
+31 544 820 440 
info@variofields.com
www.variofields.com




