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Parkeleri



Spor parkelerimiz profesyonel ve amatör
salon aktiviteleri için özel olarak
tasarlanmıştır. 
Spor salonları , antreman sahaları, takım sporları için özel 
ayarlanmıştır, dans ve fitness için de uygundur tüm ürünler. 
Fonsiyoneldir, güvenli ve kolay kuruluma sahiptir. Aynı 
şekilde çok sağlam ve dayanıklı olarak mühendislerimiz 
tarafından dizayn edilmiştir. 

Grabo spor parke 
sistemleri 

En kolay 
profesyonel 
çözüm 

Grabo 
Sport  

Parkeleri

StrongAir Elite SpringAir Elite JumpAir Elite JumpAir Basic

• Basketbol C
om

petition

• Futbol 
• Hentbol
• Squash

• Voleybol 

• Çocuk alanları 

Education

• İlk okullar 
• Orta okullar 
• Liseler 
• Universiteler

• Çok amaçlı sportlar Leisure activities

• Fitness , Ayrobik
• Fitness , Kardiyo
• Dans
• Squash

En iyi çözüm 

Amatör kapalı salonlar için tasarlanmıştır.
Antreman sahaları ve boş zaman aktiviteleri için 
uygun modeldir. 

Spor zemin sistemleri profesyonel yarışmalar için 
özel olarak tasarlanmıştır. Tüm saha aktiviteleri için 
özel olarak tasarlanmıştır.  Özellikle de kapalı saha 
için en uygun olan modeldir. 

Orta okullar , liseler ve çocuk oyun alanları için 
tasarlanmıştır.  Fiziksel eğitim ve antreman için 
uygundur. 

Fitness merkezleri için ideal bir çözümdür, dans 
merkezleri ve tekerlekli sandalye kullanımı için 
uygundur. 



Özellikler 

İyi bir zemin atletlere sahanın her 
alanında etkin olmalarını sağlamaktadır. 
Bu çok önemlidir. 

Parlak Yüzey

Parlak yüzey , sporcular ve tv yayıncıları 
için çok önemlidir, göz almaması esas 
noktadır. 

Boyutsal Sabitlik 

Belirgin bir kriter ise , ahşap zeminin 
nem hassasiyetinin olmasıdır. Nemi 
azaltan bir yapıya sahip olmalıdır. 

Dikey Deformasyon 

Bu özellikle zemine dokunduktan sonraki 
vücudun hareketliliği ile alakalı kısımdır. 
Temas küçük olduğu zaman etki vücuda 
gider.  Geniş olduğu zaman ise   gereksiz 
olarak kasların yıpranmasına neden olur. 
Güç Tüketimi 

Ne kadar enerjinin  zeminde yayıldığını 
gösterir , atlet parkeye temas ettiğindeki 
yayılan enerji önemlidir.  Bu etki esnasında 
ki inasn vücudunu koruması gereken 
mekanizmalar çok önemlidir. .ünkü sert 
temaslarda insan vücudu 0,003 saniye aktif 
olamıyor. Bunun için bu absorbe etme 
hadisesi çok önemlidir. 

Spor parkeyi seçmekteki 
esas kriter : 

Topun zıplaması 
Asıl  en büyük faktörlerden birisi de 
şüphesiz yüksek performans sergilemektir.  
Topun zıplaması bize zeminin davranışını 
betona oranla yüzdesel bakımdan özetler.

Sürtünme Faktörü
Çok yüksek veya çok az sürtünme bir atlet 
için potansiyel bir tehlikedir ve sağlığını 
olumsuz bir yönde etkileyebilir.  Bu yüzden 
sürtünme , belirtilen standartlara uygun 
olan en optimal birimlerle ölçülmelidir.  

Aşınma Direnci

Yine iyi bir spor zemini yüksek 
aşınmalara karşı uzun süre 
dayanıklı       olmalıdır. 

Yaşam Süresi 

Ömür süreleri boyunca  spor zeminleri 
yorulmaktadır. rmektedir. En iyi 
standartlara uygun olarak üretilenler en 
uzun ömürlü olanlardır. 

Geri Dönüştürülebilme.
Spor zeminlerinin uzun bir süre  ta ki ilk 
gün ki direncini sürdürebilmesi  
içindir. 

Kullanım DeğerGüvenlik 
Fonksiyonu 

Dayanıklılık 

Sürtünme 
faktörü 

Yaşam Süresi 

Özellikler 

Aşınma direnci 

Boyutal sabitlik 

Geri dönüştürülebilme

Topun zıplaması 

Parlaklık etkisi 

Dikey deformasyon 

Şok emişi 



Özellikler
Bu parkelerin özellikleri her tür atlet için en iyi saha 
koşullarını sağlamaktuır ve bunun için dizayn 
edilmişlerdir. 

En iyi kavrama 
Özel spor cilası ve yüzeyinden dolayı  aşınma 
standartlara uygundur. EN 13036-4.  

Bu durum kaymayı azaltmaktadır ve  yanlış 
yönlenmeleri etkiler. 

Güvenli zemin teması...
Dengeleyici sitem ve esnek elementlerin kombinasyonu 
optimal kırılma mesafesini sağlamaktadır.  Bu da kasların 
yorulmasını önler. Dikey deformasyon...

Rekabetçi görünüş...
Özenle seçilmiş parke levhaları ve bitime etkisi olan 
parlatma elementleri bir araya gelince harika ve 
cezbeden bir görüntüye katkı sağlamakta... Pozitif etkiler 

her zaman...

Uzun yaşam süresi ...
Yüksek dönüşlü 1 mln yaşam testi 
ürünün sağlamlığını kanıtlar 

nitelikltedir...

 
Uzun süreli esneklik...
Üç tabaka şok emici köpük ve özel esnek 
yapıştırıcısından ötürü bu parkeler işlevsel kalitesini 
ortaya koymaktadırlar ve bu sayede çok uzun bir ömür 
kapasiteleri olacaktır...

Aşınma direnci ... 
Dokuz tabakalı özel spor cilası son derece dayanıklıdır ve 
çok uzun ömürlü olacaktır. 

Good dimensional stability
Basic materials used in these systems and their specific 

design account for improved dimensional stability as 

compared to the solid wood sports parquets. 

Kolay kurulum...
Şok emici alt tabakalar  prefabrik levhalar halinde 
eklenir. Bu yüksek fonksiyonel zemin işlemleri  

kolay şekilde kurulur...

FIBA onaylı...
Spor parke sistemlerimiz uluslar arası spor 
gereksinimlerine uygundur ve konu ile alakalı 
tüm standartlara uymaktadır.  Beklentileri 

fazlasıyla gerçekleştirmekteyiz...

 

Harika özellikler 
Grabo spor zemin sistemleri  orjinal 
şeklini sürdürmektedir. Ve bu  
yüksek spor performansı 
vermektedir. Ve hep böyle olmuştur. 

 

Grabo Spor Parke 
sistemlerinin avantajları 

< 0,03 sec

En
basit 
profesyonel 
çözüm

Grabo 
Sport  

Parkeleri

Dahi birleşim ve kas korumalar...
Alt kısımdaki şok emici ped sayesinde atletlere belirgin artılar 
kazandırmaktadır ve riski azaltmaktadır. Sistem  maksimum 
şok emici aşamasına 0,03 saniyeden az bir zamanda 
ulaşabiliyor bu da atleti korumaya rahatlıkla yetmektedir.   



Yüksek seviyedeki müsabakalr için ideal 
ahşap zemin sistemidir.  Olağan üstü 
dayanıklıdır. Genellikle profesyonellerin 
yer aldığı müsabakalar için önerilir.

  

3 ana bölümden oluşur:
• 22 mm kalınlıktaki  StrongAir: spor parke.. 

9 tabaka aşınma direnci harikalığın 
göstergesidir, kayma yapmaz... 
5.2 mm üst katman  alttaki sunta  tabaka 
sayesinde harika bir mekaniğe sahiptir. 
Masif bir ağaçtan daha boyutsal sabitliğe 
sahiptir.

• Sok Pedi  Elite:

Zeminin her aşamasında tutarlı bir 
perfomans alanı sağlamaktadır. 
Bu şok pedi çok basit bir şekilde uygulanır ve 
bu süreç esnasında hiç zorlanma yaşanmaz...

• Vaporex: nem kanıtlı membran 
Sistemi nemin etkisinden korumaktadır. 

StrongAir Elite 
Özellik Standart Sonuç

Tanımlaması

Kalınlık EN 429 47 mm

Ağırlık - 16 kg/m²

Sınıflandırma area elastic A4

Ateşe tepkisi EN 13501 Dfl-s1

Sportif özellikleri

Sürtünme EN 13036-4 80-110

Şok emmesi EN 14808 55 %

Yüzeysel deformasyon EN 14809 2,4 mm

Topun zıplaması EN 12235 98 %

Parlaklık EN 2813 < 30 %

Teknik Özellikler

Yüklenmeye direnci EN 1569 ≥ 1500 N

Eskimeye karşı direnci EN ISO 5470-1 < 80 mg/1000
cycles

Formaldehid emisyonu EN 717-1.,717-2 E1

Pentachlorphenol EN 12673 no

The simplest
professional  
solution

Grabo 
Sport  

Parquet

Görünüş

Meşe Eşşiz Dişbudak Doğal

ShockPad Elite 
şok emici alt tabaka levhası...
• Basit aletlerle kolay kurulum...
• Sahanın her alanında 

performans..
• Ufak bir ağırlığa karşı optimal 

sağlamlık.
• Çok sağlam 3 tabaka köpük her darbeye karşı 

dayanıklıdır. 

StrongAir sport parquet
• Özel tasarlanan profili sayesinde çok 

dayanıklıdır. 
• 5,2 mm üst tabaka sert ağaç, 

uzun süreli çözümümüzdür.
• 9 tabaka aşınma direnci 

harikalığın göstergesidir, 
kayma yapmaz...

Vaporex nem kanıt membranı
• Parkeyi nemden korur.

• Bu ürünün kurulumu ise   projelerin zamandan 
kazanmalarına fayda sağlar çünkü çok kolaydır. 

• Yuvarlak bir şekilde sarılır ve 
döşenirken zorluk çıkartmaz. Destek 
ürünüdür. 

StrongAir EliteTavsiye edilen 
alanlar

• Müsabakalar

• Üniversiteler , 
liseler...

• Çok amaçlı salonlar



Gününü en fazla spor yaparak geçiren orta 
okullar ve liseler için bu ürünü tasarladık 
diyebiliriz.  Yoğun trafik için uygundur. 
Takım oyunları için uygundur. Ayrobik, kardio 
fitness , squash gibi... 
Bo zaman aktiviteleri için de uygun diyebiliriz.

SpringAir Elite
En
basit 
profesyonel 
çözüm

Grabo 
Sport  

Parkeleri

SpringAir Elite modulünün bileşenleri neme 
dayanıklı menbran ve şok emici padlerden 
oluşmaktadır kısaca... 

5.2 mm üst tabaka sert ağaç.
Ağacın üst katmanı gerçek sert ağaçtan yapılır ve 
çok uzun süreli kullanım ömrü sunmak için 
tasarlanmıştır.  Bu  çok amaçlı renovasyonlar 
sunmaktadır müşterilere...

Geliştirilmiş boyutsal sağlamlık...
Masif ahşap parkeler ile kıyaslandığı zaman çok 
daha boyutsal açıdan sağlam olan bir ürünle 
karşı karşıyayız. Bu sistemleri basit materyallar 
ile çözebildik.

UV spor cilası.
Yüklenmeye ve aşınmaya karşı dirençli spor cila 
özel olarak tasarlanmıştır sırf bu ürüne özel 
hemde. Tozdan koruyan yüzeye 9 kat cila atılır. 
Sonuç ise muhtemeş dereeede sağlamlık.
Atletler için kontrol edilemeyen bir kayma 
hareketi artık yoktur.  

Kolay kurulumlu profesyonel şok emicili alt tabaka
Levhalı şeklinden dolayı bu ürünün kolayımı 
alfabedeki ABC kadar basittir aslında.  Üretim 
sürecinde de temel basit meteryaller kullanılmıştır.
Ürünün yapısı çok sağlamlaştırılmıştır. 
 Bu yapısından dolayı da kurulum yapılırken çok basit 
bie şekilde zaman ve malzemeye ihtiyaç duyulmaz.Vaporex 

nem kanıtlı 
membran

ShockPad Elite 
levha 
şok emici tabaka
undelay

SpringAir
spor parkesi

SpringAir Elite
Özellik Standart Sonuç

Tanımlama

Kalınlık EN 429 43 mm

Ağırlık - 15 kg/m²

Sınıflandırma area elastic A4

Ateşe dayanıklılık EN 13501 Cfl-s1

Sportif özellikler

Sürtünme EN 13036-4 80-110

Şok emmesi EN 14808 56 %

Yüzeysel deformasyon EN 14809 3,2 mm

Top zıplaması EN 12235 100 %

Parlaklık EN 2813 < 30 %

Teknik özellikler

Yüklenmeye karşı direnci EN 1569 ≥ 1500 N

Eskimeye karşı direnci EN ISO 5470-1 < 80 mg/1000
cycles

Formaldehid emisyonu EN 717-1.,717-2 E1

EN 12673 no

Tavsiye edilen 
alanlar
• Okullar

• Fitness merkezleri
• Squash sahaları

Pentachlorphenol 

Görünüş

Meşe Eşsiz

Meşe Rustik

Dişbudak Doğal

Dişbudak Rustik



JumpAir Elite modulünde kullanılan 
elementler nem kanıtlı membranlıdır ve şok 
emici pad ile  uygulanmaktadır. 

Özerllikler : 

• Elastik spor zemin alanları  (Katagori  A4 
EN 14904).

• Etkili birleşim ve koruma... 

• Aşınmaya dayanıklıdır ve yüzeyi kaymaz.

• Sahanın her alanında performans 
gösterebilmektedir. 

• Harika boyutsal sabitliği vardır. 

• Kolay kurulumu  olmaktadır. 

The JumpAir Elite spor parkeleri çocuk 
alanları ve orta okul seviyesindeki çocuklar 
için özel olarak tasarlanmıştır. Bu alanlarda 
çok başarılıdırlar. 

JumpAir Elite
Grabo 
Sport  

Parkeleri

Vaporex 
damp proof
membrane

ShockPad Elite 

levhası 
Anti şokludur. 

JumpAir
spor  parke

JumpAir Elite
Özellik Standart Sonuç

Tanımlama 

Kalınlık EN 429 39 mm

Ağırlık - 12 kg/m²

Sınıflandırma  area elastic A4

Ateşe direnci  EN 13501 Dfl-s1

Sportif özellikleri 

Sürtünme EN 13036-4 80-110

Şok emici EN 14808 59 %

Yüzeysel deformasyon EN 14809 3,2 mm

Top zıplaması EN 12235 95 %

Parlaklık EN 2813 < 30 %

Teknik özellikler 

Yüklenmeye karşı direnci EN 1569 ≥ 1500 N

Eskimeye karşı direnci EN ISO 5470-1 < 80 mg/1000
cycles

Formaldehid emisyonu EN 717-1.,717-2 E1

EN 12673 noPentachlorphenol 

Görünüş 

Meşe Eşsiz Dişbudak Doğal

Tavsiye edilen 
alanlar
• Çocuk alanları 

• Orta okullar...

• Aerobic salonları 

En
basit 
profesyonel 
çözüm



Components of the JumpAir Basic module 

are damp proof membrane with an 

integrated foam layer (Vaporex40) and the 

sports parquet (JumpAir).

Özellikler :
• Basit yapılar. 

• Özel spor cilası ve kaymaz yüzey.

• Sahanın her alanında performans sağlar.

• Hızlı kurulum.

JumpAir Basic kardiyo , firness ve dans 
merkezlerinde kullanılır. 
Aynı zamanda stüdyolara, spor alanlarına ve 
evlerdeki spor odalarına ve eğitim 
alanlarında kullanılabilir. 

JumpAir Basic
Grabo 
Sport  

Parkeleri

Vaporex40 
nem  kanıtlı 
membran

JumpAir
spor parke 

JumpAir Basic 
Özellik Standart Sonuç

Tanımlama 

Kalınlık EN 429 18 mm

Ağırlık - 11 kg/m²

Sınıflandırma  

Ateşe direnci EN 13501 Dfl-s1

Sportif özellikleri

Sürtünme EN 13036-4 80-110

Sok emici EN 14808 17 %

Yüzeysel deformasyon EN 14809 0,4 mm

Topl zıplaması EN 12235 99 %

Parlaklık EN 2813 < 30 %

Teknik özellikler 

Yüklenmeye karşı direnci EN 1569 ≥ 1500 N
Eskimeye karşı direnci EN ISO 5470-1 < 80 mg/1000

cycles

Formaldehid emisyon EN 717-1.,717-2 E1

EN 12673 noPentachlorphenol 

Görünüm

Meşe Eşsiz Dişbudak Doğal

Tavsiye edilen 
alanlar

• Fitness merkezleri 
• Dans alanları 

• Çocuk alanları 

En
basit 
profesyonel 
çözüm



Grabo parke sistemindeki 3 önemli element, 
parke (3)ve levha şok emici alt tabaka (2)  

ayrı ayrı tedarik edilir sarılı paletlerde (1)nem 
kanıtlı membran ise sarılı şekilde gelir. Roll. 

Teslim , stoklama 
ve kurulum

1

2

3

En
basit 
profesyonel 
çözüm

Grabo 
Spor  

Parkeleri

ikiden fazla parkeyi yığın şeklinde yapmayınız 
lütfen. Üst üste şeklinde olmamalıdır. Alt 
katman birleşenleri de yığılmamalıdır yükleme 
esnasında.
 Ürünler vardıktan sonra strap bantlarını kesin.
Zemin modülü bileşenleri +5 ila 40 derece 
arasında aklanmalıdır ve  40–60 % nem 
oranında olmalıdır .Uygulama öncesi bir hafta 
bu şekilde malları nakliye sonrası dinlendirin.  

Spor parke bileşenleri nemden uzak durmalıdırlar, 
yer ile temas ettirmeyiniz. Geleneksel polietilen 
şilte yerine biz Grabo Vaporex denilen nem kanıtlı 
membran kullanmaktayız.  Özel tasarlanan  Grabo 
Vaporex yüzeyi sayesinde çok kaliteli bir ortam 
sunar. Nemden korunması için duvarlardan  Her 
membranın köşeleri 10 cm  katlanmalıdır. 
Her kurulum öncesi  zemin nemi ölçülmelidir. 

 Ölçülen nem oranı 1,8–5,0 CM%,yada  yüzey 
800 m2 ' yi aşarsa  Grabo Vaporex nem kanıtlı 
membran önerilir. 5 cm ve üzerinde nem içeriği 
olan zeminlere uygulama yapılamaz..

Detaylı bilgi rehberi paketlerin içerisinde 
mevcuttur , bakabilirsiniz. 



En
basit profesyonel 
çözüm

Grabo 
Spor  

Parkeleri

Vaporex 
Grabo Vaporex aşağı 
bakan taraftan tutulmalı 
ve köşeden köşeye 
ayarlanmalıdır ve en az 5 
cm geniş sıkı buhar tapası 
ile kapatılmalıdır. 

Şok Ped
Şok emici alt tabaka ufak 
tarafından zemine karşı 
döşenmelidir. Levhalar 
birlikte yapıştırılmalıdır.  
Bir arada olmalıdırlar. 

Parke 
Parke levhaları 
zemineparalel 
döşenmeli 
uzunlamasına ve esnek 
bir yapıştırıcı ile  
yapıştırılmalı . 
Levhalar  su geçirmez 
dil ile kilitlenmelidir ve  
oyuk yapıştırıcı ile .

Oyun çizgisi 
Boyama...
Grabo rengini 
kullan, iki bileşen  
tipte boya 
kullanılıyor oyun 
çizgileri için.  
t

1

4

2

3

Grabo Vaporex
Vaporex fiberglass güçlendirici, su geçirmez 
alt tabakalıdır, ve bu tabaka alt kısım ve zemin 
materyalleri arasında bi buhar 
oluşturmaktadır.İyi bir nem kontrolu sağlar. 
Rulo şeklinde tedarik edilir , kurulumu çok 
kolaydır; fiberglas günlendirici

Property 
boyutsal sabitlik sağlar.
Zamandan kazandırır.

Renkli ve transparan 
seçenekler mevcuttur. 

Aksesuarlar.

Grabo Color
Bu polietilen 2 bileşenden elde edilir. Oyun 
çizgileri içindir asıl amacı.

Yeşil, mavi, kırmızı ve beyaz bir de siyah 
renklerdemevcuttur. 

Uygulaması ise : 1 litre boya 5 cm genişlikte bir 
çizim için yeterlidir. 
  100 metre uzunluk kaplar.

Standart Spor koruma Spor koruma 

Grabo Koruma Spor

Bu spor yapılmayan alanlar için geçici bir 
kalkan şeklindedir.  

Kazalardan önler alanları genellikle.

     Property  

EN 426 140 cm 200 cm

Standart uzunluk EN 426 25 m ±10% 35 m ±10%

Kalınlık EN 428 1,5 mm 1,0 mm

Mevcut renkler gri , yeşil transparan

Standart Vaporex Vaporex40 Vaporex T

EN 426 145 cm 145 cm 200 cm

Standart uzunluk EN 426 25 | 45 m ±10% 25 m ±10% 35 m ±10%

Kalınlık EN 428 1,4 mm 4,0 mm 1,0 mm

Fiberglass kuvvetlendirme  
yüzeysel sağlamlık için

özel yüzey
nemin gitmesi için

orta katman 
kolaylık için
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