
System podłogowy

Możliwość układania 
na trudnych 
powierzchniach 
o niewystarczających 
parametrach, takich 
jak piasek, ziemia, 
trawa i jest.

Unikatowa koncepcja 
podłóg przeznaczonych  
do układania na 
wymagających 
powierzchniach. 

BERGO SOLID

WORLD LEADER IN

FLOOR TILES
MULTIFUNCTIONAL



Zabezpieczająca podłoże 
podłoga o dużej trwałości 

z funkcją wzajemnego blo-
kowania płytek. 

CBR (California Bearing Ratio)
System podłogowy SOLID można układać nawet na powierzchniach o 
bardzo niskich wartościach współczynnika CBR, na przykład na podłożu 
gliniastym.
Miękki materiał podłoża wypełnia puste przestrzenie pod spodem płytek, co 
dodatkowo zwiększa stabilność. Ważne jest, aby grunt nie był grząski, jak na 
przykład na bagnach, trzęsawiskach itp. 
Płytki dają „efekt mostkujący”, również nad zagłębieniami w podłożu. 
Jeśli pod spodem znajduje się zagłębienie, płytka może je całkowicie 
przykryć albo ugiąć się, zależnie od wielkości zagłębienia i obciążenia. Po 
przejechaniu pojazdu płytka sprężynuje z powrotem.  
Powierzchnię wykorzystywaną do ruchu pojazdów trzeba także zablokować 
w kierunku poprzecznym, aby uzyskać jak najlepszą nośność, szczególnie 
jeśli podjazd wznosi się i opada w kierunku wzdłużnym, a końcu także 
skręca.

Oba typy podłogi 
można zamocować 
do miękkiego 
podłoża za pomocą 
kotew do gruntu.



System podłogowy BERGO SOLID to wytrzymała,  
elastyczna i łatwa w montażu podłoga zabezpieczająca 
podłoże, wyposażona w funkcję wzajemnego blokowania 
płytek i charakteryzująca się dużą trwałością. 

BERGO SOLID występuje w dwóch wersjach:
Basic i Superior. Sześciokątny kształt płytek zapewnia ich 
niezwykle mocne zablokowanie w sześciu kierunkach.

Płytki BERGO SOLID, wykonane z wytrzymałego  
tworzywa sztucznego (HDPE), zostały zaprojektowane dla 
ONZ z myślą o obszarach objętych katastrofami i konflikta-
mi. Elastyczność i wytrzymałość płytek zabezpieczających 
podłoże sprawia, że nadają się one doskonale do maga-
zynów i pawilonów, a nawet do budowy tymczasowych 
dróg, po których mogą poruszać się ciężkie pojazdy. 
System podłogowy BERGO SOLID jest także optymalnym 
rozwiązaniem podczas imprez i biwaków albo jako powier-
zchnia zabezpieczająca.

Podłoga o dużej wytrzymałości.
Możliwość układania na wszelkiego rodzaju powierzchniach na 
wolnym powietrzu, również na piasku, ziemi, trawie i lodzie.
Dostosowuje się do podłoża i nie wymaga żadnych prac 
przygotowawczych.
Wytrzymuje bardzo duże obciążenia i nacisk powodowany przez 
maszyny, samochody ciężarowe i osobowe.
Łatwy montaż i przenoszenie.
Czas montażu na osobę: około 100 m2/godz.

Magazyny i namioty.
Imprezy i koncerty na wolnym powietrzu.
Tymczasowe parkingi, np. w związku z imprezami.
Tymczasowe drogi, po których mogą poruszać się również ciężkie 
pojazdy (np. budowlane).
Jako podłoże pod nawierzchnię w obiektach sportowych.
Zabezpieczenie istniejących powierzchni.
Imprezy na lodzie.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

Zalety:

Obszary zastosowania:



Wytrzymała, elastyczna i łatwa w montażu! Czas montażu na osobę: około 100 m2/godz



Spód

Wierzch

Spód

Łatwy montaż.



HDPE

Załadunek kontenera 
40-stopowego high cube:
Całkowicie 36 palet ułożonych w stos.

• 3024 płytki (816,48 m2)
• Masa kontenera: 3024 szt x 2,9 kg = 8770 kg

• 84 płytki (22,68 m2)
• 1250 x 1135 x 1200 mm 
(długość x szerokość x wysokość)
• Masa palety: 243 kg
• Możliwość ułożenia dwóch palet jedna na 
drugiej do łącznej wysokości 2400 mm.

Załadunek na paletę 

System podłogowy SOLID do montażu na 
różnych powierzchniach:

Ułożona pod spodem geowłóknina zabezpiecza płytki na miękkich podłożach, takich jak 
trawa, piasek czy ziemia.

Połówki o prostej krawędzi:

Cięcie w celu uzyskania prostej krawędzi

Trójkąty o prostej krawędzi:

Beton

Ziemia

Piasek

Trawa

Geotextile

Na wierzchu można 
ułożyć wykładzinę w celu 
poprawy higieny itp.

BERGO SOLID Basic
• Materiał: HDPE

• Wyprodukowano w Szwecji

• Obciążenie: Basic na miękkiej powierzchni: 5 ton / m²

Basic na twarda powierzchnia: 600 ton / m² 

• Długo: 630 mm

• Szeroko: 575 mm

• Wysoko: 50 mm

• Masa: 2,9 kg

• Masa 1 m2: 10,7 kg

• Kolor: Czarny

• Temperatura: -30 °C do + 60 °C

• Współczynnik k: 0,8 W/m2K

• Gwarancja: 5 lat

• Fire Category: B2

WYPRODUKOWANO 
W SZWECJI

Wierzch

Spód

Specyfikacja techniczna  

• 1280 płytki  (345,6 m2)
• Masa kontenera: 1280 szt. x 2,9 kg = 3712 kg + palety

Załadunek kontenera 
20-stopowego:
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