
TVIRTA, PATIKIMA IR ILGAAMŽĖ

 SPORTINĖ DANGA



geriausias pasirinkimas Lietuvos klimato zonoje būtų įsirengti drenuojamą, t.y. korėtą dangą, per 
kurios tarpus vanduo nuteka ir nesilaiko paviršiuje, tokias savybes turi plastikinės dangos.

Polipropileno aikštelių danga „VS-COURT", puikiai tinka 
žaisti tenisą, futbolą, krepšinį, rankinį, tinklinį, badmintoną ir net 
riedulį. Tai, kad danga tinkama ir važinėtis riedučiais, išskiria ją 
iš kitų lauko dangų, nes klijuojamos, liejamos ar dirbtinės žolės 
dangos yra pernelyg klampios, neleidžiančios gerai riedėti. Ši 
danga pagaminta iš labai patvarios medžiagos polipropileno, 
tad gamtoje suyra tik per 200 metų. Jai suteikiama net 10 metų 
garantija. Vienas svarbiausių šios dangos pranašumų - kad 
korinis dangos paviršius užtikrina reikiamą teniso kamuoliuko 
sukibimą su ja, be to, pargriuvus ant šios dangos ne taip
skauda, ji išsiskiria puikiomis smūgio sugėrimo ypatybėmis. Taip pat ji atspari šalčiui, UV spinduliams, 
neblunka saulėje ir išlieka stabili. Vis dėlto didžiausias jos pranašumas yra tai, kad dangai prižiūrėti 
prireikia visai mažai išlaidų. Dar vienas pranašumas – vandens nubėgimas. Kadangi danga yra korėta, 
vanduo nuteka kiaurai, neužsilaiko ir ant tankinto grunto. Taigi nėra būtina įrenginėti nuolydžių 
vandeniui nubėgti ir surinkti. „VS-COURT" dangos sudėtis leidžia pasiekti optimalų dangos sukibimą 
su avalyne, tačiau jos paviršius lygus, todėl pargriuvus susižeisti beveik neįmanoma. Pigesnių 
plastikinių dangų paviršius yra grublėtas ir aštrus.

Temperatūrų svyravimai (karštis vasarą, šaltis žiemą) 
stipriai veikia dangą, ji praranda spalvą ir kitaip pasikeičia jos 
ypatybės, kadangi pigesnės dangos sudėtis neturi specialių 
priedų apsaugai nuo aplinkos poveikio. Taip pat ir dažni lietūs 
Lietuvoje turi poveikį dangų ilgaamžiškumui. Lietus taipogi 
trukdo eksploatuoti aikšteles ir taip trumpu vasaros sezonu, 
nes dauguma dangų jei ne paviršiuje tai gilesniuose 
sluoksniuose turi savybę kaupti drėgmę, ko pasekoje kartais 
danga būna drėgna net praėjus 3 dienoms po lietaus. Taigi



Dangą „VS-COURT" galima kloti ant 
sutankinto grunto pagrindo. Tai, kad pagrindui 
naudojamas tankintas gruntas, o ne cemento ar 
as fa l to  pagr indas,  k l ien tu i  ekonomiška i 
palankesnis veiksnys. Beje, bet koks asfaltas po 
kelerių metų ima trūkinėti, atsiranda nedidelių 
tarpų, kurie, veikiami drėgmės ir kitų gamtos 
veiksnių, didėja. Taigi lauko aikštelės su 
klijuotomis, liejamomis ar purškiamomis dangomis dėl asfalto įtrūkimų ir juose atsiradusios drėgmės 
gali tapti nelygios ar net nebetinkamos naudoti. Danga „VS-COURT" atititinka EN14041:2004 
standartus ir turi CE sertfikatą.
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UAB „VS SPORT" Lietuvos rinkoje veikia nuo 2003 metų. Mes specializuojamės didmeninėje ir 
mažmeninėje sporto įrangos ir inventoriaus prekyboje, taip pat teikiame sporto objektų, arenų, sporto 
aikštynų ir sporto klubų įrengimo paslaugas. Šiuo metu esame didžiausia šio segmento įmonė Baltijos 
šalyse. 
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Priežiūra: Lengva valyti - laidus vandeniui 
paviršius. Po lietaus paviršiuje nelieka vandens 
lašelių. 
Sukibimas: Optimalios paviršiaus savybės 
efektyviam žaidimui. 
Surinkimas: Laisvai "plaukiojanti", nereikia jokiu 
klijų ar tvirtinimo medžiagų. 
Dažymas: Galimos įvairios linijos, spalvų deriniai, 
logotipai ir grafikos elementai. 
Medžiaga: Oro sąlygoms atsparus polipropilenas. 
Išmatavimai: 30.48 x 30.48 x 1,58 cm. 
Svoris: 320 g. 
Struktūra: Dvigubas tinklelis.
Paviršius: Šešiakampio formos tinklelio raštas. 
Jungimo būdas: 6 dvigubi užraktai kiekvienoje 
pusėje lengvam ir greitam surinkimui. 
UV atsparumas: Jokio blukimo ir pastebimo 
dėvėjimosi mažiausiai 10 metų.
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