
доставка и монтаж на спортни настилки и аксесоари

изкуствени тревни настилки 
за игрища за футбол, голф и тенис

Висококачествени тревни системи с пълнеж от кварцов пясък за висок комфорт на играта с
мултифункционално приложение. Сертификат от UEFA/FIFA за синтетична трева като алтернатива на
естествената.

FT REAL N 
40-64 мм, традиционна доказана фибрилирана футболна система с пълнеж от
кварцов пясък и гумени гранули. 

FT REAL FC, FT REAL United 
40-60 мм, нова разработка на уникална комбинация от полиетиленови влакна с
пълнеж от кварцов пясък и гумени гранули.

FT REAL NF
29-35 мм, супер иновационна футболна система, специално формулирана да се
използва без никакъв пълнеж от пясък и гумени гранули.

ЕxtraGrass
патентована, уникална система, при коята естествената трева расте през
тъкано изкуствено платно. За футболни терени с висока използваемост.
Притежава качествата и на естествените, и на изкуствените треви.

София, ул. Шандор Петьофи 25
тел.: 02/953 27 50, 953 04 68
www.easybuildbg.com

висококачествени тенис настилки

Осигуряват най-високото качество за тенис игра. ITF, ATP, WTA сертифицирани.
Настилка на финалите ATP Мастърс, мъже, и WTA Сони Ериксон къп, жени, от създаването им до днес,
кортове за купа "Дейвис" в повече от 15 страни, първенство на Sony Ericsson WTA 2006. 

GreenSet Grand Prix
акрилна система за тенис кортове, специално създадена да осигури най-високо
качество на играта и комфорт. 

GreenSet Grand Prix Cushion
акрилна система с допълнителни омекотяващи слоеве за по-бавна игра и с по-
нисък отскок на топката. 

GreenSet Comfort
рулонна настилка. Акрилна система, създадаена за най-комфортната и мека
тенис игра върху хард-корт тенис настилки.

GreenSet Trophy
рулонна ПВЦ настилка (килим) за по-бърза и динамична тенис игра. Предлага се
с двулицева повърхност за двойна използваемост. 

ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК И ПАРТНЬОР НА: 

БЪЛГАРСКАФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКУОШ

ФК ЦСКА - футболна зала, 4 км хотел Ястребец - Боровец Жилищен комплекс Дупките, София Хотел Катарино - Разлог СК Морска градина - Варна Тенис комплекс - Правец WTA, финали - Мадрит Хотел Хисар - Хисаря Ифа хотелс - с. Равда Хотел Ястребец - Боровец



лекоатлетически настилки

Саморазливни, с полиуретанова основа за стадиони и зали. Притежават сертификати и одобрения
съгласно IAAF, отговарят изцяло на DIN 18032 и 18035. Изключително комфортни и бързи. Настилките са
безфугови, шпайкоустойчиви и устойчиви на климатични въздействия.

CONIPUR M
100% саморазливна, безфугова лекоатлетическа настилка, комбинация от
полиуретан и ЕPDM гранули. Бърза лекоатлетическа настилска, запазваща
характеристиките на меките настилки. Предпочитана съзтезателна
настилка.

CONIPUR SW
саморазливна безфугова лекоатлетическа настилка, комбинация от СБР основа и
течен полиуретан с ЕPDM гранули. Сандвич система. Мека и комфортна
настилка, подходяща за тренировки.

CONIPUR SP
безфугова лекоатлетическа настилка, комбинация СБР основа и пръскан
полиуретан с ЕPDM гранули. Водопрпусклива система за бързо съхнене на
настилката.

настилки за спортни зали

Предлагат се в различни цветове, съгласно RAL. Възможни са цветови комбинации с цел разделяне на
игрални полета при различни спортове. Изключително подходящи, тъй като са меки, еластични и
предпазват ставите и мускулите от наранявания. 

CONIPUR HG 
полиуретанова саморазливна настилка, изключително подходящи за хандбал,
волейбол, училищни салони и др. Изключително мека и комфортна, с висока
износоустойчивост. Безфугова настилка, възможност за богати цветови
комбинации. IHF, FIBA сертифицирана. Отговаря на ДИН 18032/2.

настилки с мултифункционално приложение

Настилки за спортни площадки: баскетбол, волейбол, тенис, хандбал детски площадки и други.
Гарантират високо качество на играта и комфорт. 
Подходящи са за открити съоръжения. Изключителната им устойчивост на атмосферни влияния
позволява целогодишното им ползване при всякакъв тип климат. 
Разнообразие от цветове и дизайни.

CONIPUR 2S
полиуретаново-гранулатана водопропусклива настилка за открити спортни
площадки за баскетбол, хандбал, волейбол и др. Изключително мека и
комфортна за игра, предпазваща от наранявания и мускулна умора. 

CONIPUR MT
саморазливна полиуретанова настилка, водонепропусклива, изключителна по
своето качество и характеристики. Мека и комфортна.

JUNCKERS SPORT FLOORS - спортен паркет
Юнкерс е най-големият производител на масивен паркет в Европа и първия,
произвеждащ го за спортни зали. Изключително устойчив, подходящ за зали за
баскетбол, хандбал, волейбол, танци, ученически салони. 
Паркетът е FIBA и IHF сертифициран. Приложим за топклас спортни прояви и
зали. Юнкерс е додставчик на настилките на Световните първенства по
баскетбол 2005, 2007 както и финалните на турнира УЛЕБ Final Four 2005, 2006 г.
Настилка на басекетболните отбори Барселона, Испания, ЦСКА Москва и др.

Стадион Васил Левски Стадион - Слиивен Национална спортна академия - София НСА - СофияДетска площадка КК Дюни Спортен комплекс - Правец СМГ - София Спортна зала - Приморско Англо-американско училище, София Сименс арена


