
SmartSoft
Bezpečné povrchy  

pro dětská hřiště a sportoviště

1 měkký

2 bezúdržbový 

3 barevný

4 trvanlivý

www.4soft.cz



„BEZPEČNÉ POVRCHY SmartSoft“

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE HŘIŠTĚ

Katalog bezpečných povrchů představuje maximum ověřených 
a chytrých řešení využití povrchu SmartSoft. 

Předností našich realizací je důraz na  jejich víceúčelovost, celoroční 
bezproblémové užívání a především bezpečnost.

Velkou výhodou povrchů SmartSoft je možnost využití stávajících nebo 
již nevyhovujících zpevněných podkladů, které je nákladné likvidovat. 
Ze starého uděláme nové, krásné a funkční. 

Možnosti použití povrchu SmartSoft jsou:

 zahrady a terasy mateřských škol; 

 školní družiny; 

 sportoviště základních škol;

 parky a náměstí;

 mlhoviště, bazény a aquaparky;

 dětská hřiště;

 venkovní itness plochy;

 chodníky a cesty.
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Povrch 
SmartSoft 

 SmartSoft je vysoce bezpečný, extrémně trvanlivý povrch beze spojů, certiiko
vaný dle ČSN EN 1177.

 SmartSoft je elastický povrch bez problematických spojů – nehrozí zde riziko 
zakopnutí a úrazu pádem, výborně tlumí otřesy.

 SmartSoft má z dlouhodobého hlediska nejnižší náklady na údržbu.

  SmartSoft je vyráběn přímo na stavbě dětského hřiště (nejedná se o prefabri
kovaný výrobek). Může se tak tvarově a graicky přizpůsobit danému podkladu, 
vybavení a dalším speciickým faktorům. 

  SmartSoft může být položen na již existující dětská hřiště bez nutnosti větších 
úprav.

  SmartSoft je vodopropustný, a tudíž vždy bez louží, rychle vysychá.

  SmartSoft může být realizován v různých tvarech i barevných provedeních, které 
vhodně doplňují herní prvky. 

  SmartSoft je možné realizovat v jakémkoliv designu a graice. 

  SmartSoft je možné tvarovat i ve 3D.

  SmartSoft se realizuje v různě silných vrstvách podle požadované pádové výšky. 
Je možné plynule měnit sílu povrchu, aniž by byly patrné přechody.

  SmartSoft je velmi odolný proti vandalizmu a jednoduše opravitelný.

  SmartSoft má zdravotní atest o nezávadnosti.
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Důvodem často bývá nevhodný nebo zanedbaný 

povrch hřiště. 

Výběru povrchu na Vaše stávající nebo nové dět-

ské hřiště je nutné věnovat minimálně stejnou 

pozornost jako výběru herních prvků. 

Povrch na dětském hřišti musí splňovat 
především následující parametry: 

  odpovídat přísným bezpečnostním a hygienickým normám; 

  mít dlouhodobě minimální náklady na údržbu;

  být extrémně trvanlivý a odolný;

  upoutat svou atraktivitou pozornost dětí i dospělých.

Povrchy jako písek, přírodní tráva, kůra, kačírek jsou v prvopočátku 
levnou alternativou povrchu, nicméně vyžadují téměř každodenní 
nákladnou údržbu a neustálou kontrolu. Pouze tak je možné splnit 
náročné požadavky současných bezpečnostních norem a vyhnout 
se tak možným postihům v případě úrazu. 

Pokud hledáte bezpečný, zdravotně nezávadný povrch s extrémně 
dlouhou životností, s minimálními nároky na údržbu, který navíc 
láká pozornost širokého okolí, je alternativou výhradně SmartSoft 
(litý polyuretanový povrch z EPDM granulátu). I když prvotní investi
ce je vyšší než u běžných typů materiálů, z dlouhodobého hlediska 
(při životnosti cca 10–15 let) se jedná o povrch nejlevnější! 

...na českých dětských 
hřištích se ročně zraní 

několik set dětí. 

Špatný povrch  
= zranění! 
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SmartSoft se oproti trávě nemění za  deště v  bláto ani za  sucha v  beton 
a prach. Nevyžaduje častou údržbu.

SmartSoft oproti písku a  kůře neumožňuje ukrýt nebezpečné předměty 
(sklo, injekční stříkačky, výkaly…). Není sypký, a tak nevyžaduje pravidelné 
přerovnávání a dosypávání.

SmartSoft oproti gumovým dlaždicím nevytváří spoje, o které se může za
kopávat. Díky tomu se v povrchu drží méně nečistot i plevelu a nelze ho ani 
odcizit nebo poškodit.

SmartSoft má oproti levněj-
ším litým povrchům mnohem 
delší trvanlivost, není nutné jej 
po  4–5 letech opravovat nebo 
předělávat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sypký povrch

nekvalitní litý povrch
 
gumové dlaždice
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SmartSoft

Náklady na bezpečnostní povrch  
v čase (HIC 2,4m)

MŠ Děkanka – Praha 2
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Kouzlení s povrchem
SmartSoft

Na níže uvedených příkladech představujeme některé proměny ploch před a po insta-

laci povrchu SmartSoft. 

Z  nefunkčních, nevyhovujících ploch vytváříme celoročně použi
telná a bezpečná hřiště, která lákají děti k novým hrám. Hřiště sta
víme na zelených loukách, starých betonových nebo asfaltových 
plochách, případně využíváme již nevyhovující pískové nebo ka
mínkové dopadové plochy pod herními prvky. V neposlední řadě 
rekonstruujeme staré plochy pokryté gumovými dlaždicemi.

 MŠ Hasova – Praha 12

MŠ Na Lysinách  – Praha 14

MŠ Přetlucká – Praha 10 MŠ Tanvald

ZŠ Tanvald

ZŠ Beehive International School – Praha 10
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Z nefunkčních, nevyhovujících 
ploch vytváříme  

zajímavá, bezpečná hřiště.

MŠ Bambíno – Praha 6

 MŠ Hřibská – Praha 10

MŠ Východní – Karlovy Vary

ZŠ U Vršovického nádraží – Praha 10 ZŠ Velká Chuchle

MŠ Montessori Hrudičkova – Praha 11

MŠ Duha – Praha 5
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Instalace povrchu 
SmartSoft 

Litý bezpečnostní povrch SmartSoft je vyrá-

běn vždy přímo na místě instalace a pokládán 

na stávající nebo nově připravený podklad.

Druh podkladu

  kvalitně zhutněné a srovnané štěrkové vrstvy (viz obrázek); 

  betonová deska; 

  asfaltový podklad;

  jiný zpevněný druh podkladu (stávající dlažba, chodník, litý 
asfalt atp.).

Ve většině případů je nutné povrch olemovat obrubníky nebo jiným 
typem obruby. 
Doba instalace povrchu je závislá na velikosti a graické náročnosti 
hřiště. Ve většině případů se pohybuje od jednoho do tří dnů. 
Povrch je pochozí po 24 hodinách. SmartSoft není možné pokládat 
při dešti nebo teplotě pod 8 °C.

Původní vzhled plochy v MŠ.

Rozkreslení graiky dle návrhu.

Pokládka vyrovnávací vrstvy SBR 25mm.

Průběh pokládky inální EPDM vrstvy 11mm. Dokončování instalace EPDM. Hotová bezpečná plocha pro MŠ.

Řez podkladem SmartSoft 35 na štěrkový podklad s kotvením herního prvku

Povrch SmartSoft 35 (vrstva 35mm)
Štěrkodrť fr. 0–4mm (vrstva 30mm)
Štěrkodrť fr. 0–32mm (vrstva 180mm)
Zhutněná pláň (min. 25 Mpa)

Betonový obrubník
Betonové lože
Kotvení konstrukce herního prvku
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Povrch se pokládá ve dvou vrstvách: 

Základní vrstva – SBR
Vysoce elastická spodní vrstva se vyrábí z  tzv. SBR granulátu (recy
klovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým 
pojivem. Její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové výšky 
od 25 do 80 mm tak, aby splňovala příslušná kritéria dle normy. Čím 
silnější je tato vrstva, tím větší výšku pádu je schopna pohltit. Skvě
lou možností je průběžná změna tloušťky této vrstvy dle pádových 
výšek jednotlivých prvků, aniž by to bylo viditelné. 

Vrchní vrstva – EPDM
Extrémně trvanlivou nášlapnou vrstvu tvoří vrstva z EPDM gumové
ho granulátu, což je uměle vyrobený kaučuk. Je vyráběn v různých 
barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým 
pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10–11 mm opět jako monolitická vrs
tva beze spojů. 

EPDM vrstvu je možné položit i samostatně bez vrstvy základní. Pod
mínkou je však pevná podkladní vrstva (beton, asfalt atp.). Povrch ale 
není určen pod herní prvky s certiikovaným dopadem. Výhodou je 
nižší cena.

Údržba povrchu SmartSoft
Údržba povrchu SmartSoft je nenáročná. V podstatě stačí udržo-
vat plochu čistou od  listí, bláta atp. Řešením je kvalitní fukar, kar
táč a proud vody. Při znečištění povrchu mastnotou je možné použít 
i běžné saponáty a horkou vodu. 

Sníh ani led povrchu nevadí. Je pouze nutné se vyvarovat používání 
chemikálii na rozpouštění sněhu.

SmartSoft 35

SmartSoft 50 

SmartSoft 60 

SmartSoft 80 

Litý bezpečnostní 
povrch SmartSoft je 
vyráběn vždy přímo 
na místě instalace. 
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Barevné možnosti
SmartSoft 

Povrch SmartSoft je možné realizovat ve 14 základních barvách, 

jejichž cena se liší.  Mixováním těchto barev lze dále vytvořit 

širokou paletu různých odstínů i barevností. 

Na speciální přání zákazníka můžeme realizovat povrchy i v barev
nostech, které nejsou ve vzorníku znázorněny.

Mixování barev je velmi praktic
ký způsob, který umožňuje kom
binací levné a  dražší barvy zís
kat velmi atraktivní a  netradiční 
vzhled povrchu. 

Výhodou je, že na povrchu z těch
to mixů není tak viditelné případ
né znečištění. 

I. skupina – ekonomické barvy:

III. skupina – dražší barvy: 

II. skupina – standardní barvy: 

cihlově 
červená

zelená cihlově  
červená 80 %  
/béžová 20 %

zelená 80 %  
/béžová 20 %

sv. modrá tm. modrá sv. zelená tm. zelená šedá ialová hnědá béžová

vínová žlutá pískově žlutá oranžová

IV. skupina – mixy barev 
 ukázka: 

Barevné mixy povrchů si 
můžete vytvořit sami na 

www.4soft.cz
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Cena povrchu 
SmartSoft

Každou zakázku řešíme s  investorem individuálně podle jeho 

požadavků. 

Cena povrchu SmartSoft se odvíjí od několika faktorů. 

Hlavní kritéria pro stanovení ceny jsou: 

  velikost plochy (čím větší plocha, tím nižší celkové náklady na m2);

  graická náročnost (počet barev v ploše, různé graické tvary – 
např. rybičky, skákací panák atd.); 

  barevné variace (různé barvy jsou cenově odlišné);

  místo realizace (výše režijních nákladů); 

  typ povrchu SmartSoft dle požadované bezpečné pádové výšky 
(tloušťka povrchu).

Celková cena povrchu SmartSoft 35 vč. jeho pokládky na připravený 
podklad se pohybuje v rozmezí cca 1 650 – 1 950 Kč/m2 bez DPH. Cena 
je odvislá od výše zmíněných kritérii.

Cena jednovrstvého EPDM povrchu 11 mm je od 1 250  Kč/m2  bez DPH.

Doporučujeme vždy osobní konzultaci a prohlídku místa samotného. 

Firma 4SOFT s.  r.  o. provádí přímo na místě realizace konzultaci s do
poručením nejvhodnějšího řešení vč. návrhu graické podoby plochy. 
V případě zájmu zapracujeme do vizualizace i její vybavení herními 
prvky. 

Kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce dle příslušného 
regionu. Více informací naleznete na www.4soft.cz.

Pro rychlé zjištění ceny je možné 
zaslat mailem fotograii daného 
prostoru s  krátkým popisem Vaší 
představy o jeho využití. Stačí 
speciikovat půdorys dopadové 
plochy, místo realizace a případně 
požadovanou barevnost či téma 
graiky. 

Záruku na povrch poskytujeme 
v délce 60 měsíců. 

Návrhy a nabídky jsou 
realizovány zdarma a rychle.
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Od základních geometrických i nepravidelných 

tvarů, písmen a  číslic až ke  konkrétním obráz-

kům, vzorům a znakům. 

Graické možnosti neustále rozšiřujeme na  zákla
dě přání našich zákazníků. Můžete si u nás vybrat 
graiku, která je rozdělena do  různých témat. Po

kud máte jinou představu, 
obrázek plochy nakreslete 
a pošlete nám ho. Jestli že 
to bude technicky možné, 
vyrobíme graiku dle Vaše
ho návrhu. 

Graické možnosti
SmartSoft Záleží jen 

na Vaší fantazii 
a představě. 
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POZOR 
na nekvalitní  

náhražky!
Pozor, někteří dodavatelé rea-

lizují graiku pouze barevným 

nátěrem nebo nástřikem. 

Tento způsob realizace obrázků 
není trvanlivý a po roce nebo dvou 
se barva „ošoupe“ a obrázek zmi
zí. Požadujte graiku pouze z celo
probarveného EPDM granulátu, 
který i na extrémně namáhaných 
místech zůstane stejný po  celou 
dobu životnosti povrchu. 

stříkaná graika

stříkaná graika

EPDM granulát

EPDM granulát

Graické možnosti 
povrchu SmartSoft 

jsou prakticky 
neomezené. 
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Multifunkční plochy
pro MŠ

Bezpečná multifunkční plocha pro mateřské školy s po
vrchem SmartSoft je převratným řešením, jak jednou 
investicí vyřešit problémy se stávajícími, mnohdy nefunk
čními dvorky a zahradami v mateřských školách. 

Staré zpevněné plochy a chodníky, terasy, za deště blátivé 
a za sucha prašné herní koutky atp. není nutné nákladně 
likvidovat. Stejnou investicí z  nich uděláte multifunkční 
herní plochu, která může současně sloužit jako:

  malé sportoviště pro míčové hry; 

  venkovní učebna s edukativními prvky;

  plocha pro divadelní představení;

  malé dopravní hřiště pro odrážedla;

  plocha na malování křídou;

  zkrátka místo pro učení,  
poznávání, sportování,  
odpočinek i zábavu.

Speciální nabídku 
hřišť pro MŠ najdete 

na www.4soft.cz
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Možností, jak hřiště využít, je nekonečné množství, záleží jen 

na  Vaší fantazii a  potřebách. Jsme schopni vytvořit společně 

s Vámi originální plochu hřiště, přesně dle Vašich představ, za-

měření a Vašich možností.

Multifunkční herní plocha pro Vás navíc 
představuje:

  bezpečné celoroční využití bez obav ze zašpinění nebo  

úrazu dětí;

  prostor vždy bez louží a bez nároků na údržbu;

  velkou atraktivitu pro děti i rodiče;

  zábavný prostředek pro výuku a hru dětí;

  dlouhou životnost;

  vhodnost i pro děti se zhoršenou mobilitou.
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Připravili jsme pro Vás konkrétní nabídku „typizovaných multifunkčních ploch pro 

mateřské školy“ v základním rozměru 10 x 6 m a v několika graických variantách. 

Ty jsou vytvořeny na základě zkušeností z minulých realizací a nejčastějších požadavků pedagogů. 
Konkrétní podobu a velikost plochy je možné upravit dle Vašeho požadavku, prostorových a inanč
ních možností. 

Ekonomická verze multifunkční typizované plochy – pro její 
rea lizaci je použito převáženě tzv. „recyklovaného EPDM“, které 
se vyrábí v černé nebo šedé barvě a je doplněno o graiku ze stan
dardního EPDM granulátu. Ceny vychází o cca 350 Kč/m2 levněji.

Typizované multifunkční 
plochy pro MŠ

MŠ Libčická – Praha 8

MŠ Štolcova – Brno

A

D

G

B

E

C

F
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Velmi častým požadavkem od  mateř-

ských škol je vytvoření multifunkční 

plochy v  podobě dopravního hřiště pro 

odrážedla a koloběžky. 

Děti se seznamují se základy dopravní vý
chovy, učí se přecházet bezpečně po  pře
chodu pro chodce, poznávají barvy na  se
maforu nebo mohou mezi sebou soutěžit 
na závodní rovince. Povrch SmartSoft je pro 
odrážedla ideální, navíc pokud závodník 
nezvládne zatáčku, spadne do  „měkkého“. 
Často se pro tyto účely využívají stávající 
asfaltové chodníky nebo betonové dlažby. 
Šetří se tím inanční prostředky 
za nové podkladní vrstvy. Více informací  

o dalších možnostech  
a o cenách multifunkčních  

ploch naleznete na  
www.4soft.cz

Multifunkční plochy 
jako dopravní hřiště

MŠ Rakovník

Praha Lochkov

MŠ Polabiny – Pardubice

MŠ Nová Role
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MŠ Štíbrova – Praha 8

MŠ Hasova – Praha 12 

MŠ Vídeňská – Brno

MŠ Východní – Karlovy Vary

Multifunkční terasy
pro MŠ z povrchu SmartSoft

Téměř každá školka má terasu. Většina z nich je ve špatném sta-

vu a prakticky se nevyužívá. Naší snahou je vytvořit terasu, kam 

se děti budou těšit. 

V letních měsících je možné terasu využívat jako venkovní učebnu, 
kde děti mohou chodit i v bačkůrkách. Vytváříme na nich i měkké 3D 
lavice, např. ve tvaru housenky nebo jiných zvířátek, vhodných nejen 
ke hře, ale i k sezení. Jednou investicí z nefunkční terasy vytvoříte za
jímavý a praktický doplněk zahrady.

po realizaci

před realizací
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Bezpečné chodníky
z povrchu SmartSoft

SmartSoft je skvělý povrch, vhodný pro místa, kde 

je kladen důraz na  bezpečnost pohybu, maximální 

trvanlivost a současně na vysokou estetickou úroveň. 

Snažíme se z Vašich popraskaných asfaltových a betono
vých chodníků vytvořit užitečný herní prvek. Do chodní
ku umíme graicky zakomponovat skákací panáky, geo
metrické tvary, dopravní značky nebo i loga. 

MŠ Štíbrova – Praha 8 MŠ Eliška – Opava

MŠ Štolcova – Brno

MŠ Za Brumlovkou – Praha 4
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Naše bezpečná hřiště nemusí být pouze plochá. Předností po-

vrchu SmartSoft je možnost jeho tvarování do  podoby kopců 

a vln, které samy o sobě vytvářejí netradiční a přitažlivý herní 

prvek, podporující rozvoj motoriky dětí. 

Realizujeme plnohodnotná dětská hřiště, složená pouze z těchto 3D 
prvků. Výborným doplňkem 3D hřišť může být zabudovaná trampo-
lína, skluzavka, horolezecká stěna, akustické i vodní herní prvky atp.

3D hřiště a 3D tvary
SmartSoft

Veřejné 3D hřiště – OC Praha Černý Most3D Housenka – MŠ Tanvald

Plocha s 3D mraveništěm – MŠ Mariánské Lázně

3D Housenka – ZŠ U Vršovického nádraží



19

3D tvary v podobě různých zvířátek, 

rozbouřeného moře, mraveniště s tunely 

pro posílání kuliček atd. mohou skvěle 

doplnit i ploché bezpečné hřiště. 

3D chobotnice – MŠ Bojasova – Praha 8

3D Hvězdice – MŠ Kotlaska – Praha 8

Kopec s tunelem – MŠ Hřibská – Praha 10

Veřejné hřiště – park Hlinsko

Lze je herně využít mnoha způsoby 
nebo i jako atraktivní měkká sedátka. 
Děti je mají rády.
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Trampolíny patří k nejatraktivnějšímu hernímu vybavení pro volný 

čas dětí. Skákání na trampolínách přirozeným a zábavným způsobem 

pomáhá zlepšovat jejich pohybové dovednosti a fyzickou kondici.

Většina trampolín je oiciálně zařazena jako sportovní nářadí, a tak musí je
jich používání podléhat neustálému dozoru. To však na  dětských hřištích 
nelze jednoduše zajistit. Z tohoto důvodu společnost Eurotramp (největší 
světový výrobce trampolín) vyvinula spolu s dětmi bezpečné, do země za
budované trampolíny, které odpovídají normě pro herní zařízení na dětská 
hřiště dle ČSN EN 1176, a proto při jejich používání není potřeba dozoru.

Trampolíny KidsTramp:

  jsou vyrobeny z vysoce stabilní, žárově pozinkované oceli;

  mají pružení, maximálně přizpůsobené dětským schopnostem 
a potřebám;

  mají extrémně odolné skákací matrace se všitým ocelovým 
lankem proti přeřezání;

  jsou odolné proti UV záření a povětrnostním podmínkám;

  umožňují skákání bez nutnosti vyzouvání;

  není nutné je na zimu demontovat, zakrývat nebo jinak  
zabezpečovat. 

Trampolíny s bezpečným lemem připravené  
k samostatnému zabudování do země.

U  samostatně zabudovaných trampolín je jejich lem překryt měkkým, 
bezpečným povrchem SmartSoft. Tento lem trampolíny je možné graicky 
a  barevně upravit dle Vašeho výběru (viz obrázky níže). Zajímavé graické 
zpracování lemu zvyšuje herní využití trampolíny. Efektiv
ním řešením při výstavbě moderního dětského hřiště je 
zabudování trampolíny jako součást větší plochy s bez
pečným povrchem SmartSoft. Tento herní prvek může 
být následně využíván spolu se všemi přednostmi multi
funkčního bezpečného hřiš tě,  mlhoviště, 3D hřiště atp. 

Praha 10, ZŠ U Vršovického nádraží

Dětské vestavěné 
TRAMPOLÍNY
pro venkovní použití

OC Praha Černý Most
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Graické možnosti bezpečnostního lemu – více na www.4soft.cz.

Nabízíme bezpečné vestavěné trampolíny 
ve dvou základních velikostech a tvarech:

1. Trampolína Kids Tramp „Playground“ – čtvercová 
celková velikost 150 x 150 cm, velikost odrazové matrace 
je 107 x 107 cm

2. Trampolína Kids Tramp „Playground Loop“ – kruhová 
celková velikost 150 x 150 cm, průměr kruhové odrazové 
matrace je 107 cm

3. Trampolína Kids Tramp „Playground XL“ – čtvercová 
celková velikost 200 x 200 cm, velikost odrazové matrace 
je 156 x 156 cm

4. Trampolína Kids Tramp „Playground Loop XL“ –  

kruhová 
celková velikost 200 x 200 cm, průměr kruhové odrazové 
matrace je 156 cm

MŠ Lohniského – Praha 5

MŠ Vejvanovského – Praha 113D mlhoviště s vestavěnou trampolínou – MŠ Na Přesypu – Praha 8

Vyberte si vlastní  
barevnost a graiku 
lemu trampolíny

Více informací  
včetně cenové nabídky 

najdete na 
www.4soft.cz
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Bezpečná mlhoviště 
SmartSoft

Jedno z mnoha použití povrchu 

SmartSoft jsou mlhoviště, kte-

rá realizujeme velmi často v za-

hradách mateřských škol i jako 

osvěžující součást veřejných 

ploch a parků. SmartSoft je díky 

své měkkosti, vodopropustnosti 

a možností přitažlivé graiky ide-

álním a především bezpečným 

povrchem pro tyto realizace.

Zejména v zahradách mateřských 
škol bývají často již nefunkční be
tonová brouzdaliště a  bazénky, 
které lze jednoduchou úpravou 
přebudovat na bezpečná měkká 
mlhoviště s vestavěnou sprchou. 

V  chladnějších měsících je pak 
mlhoviště využíváno jako mul-
tifunkční herní plocha se všemi 
jejími přednostmi.

MŠ Krymská – Karlovy Vary

Úsporné mlžítko ve tvaru kytičkyMŠ Nedvědská – Praha 10  (sprcha)
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Kromě klasických sprch ve tvaru 
kytičky nabízíme nerezová mlžít
ka, která mají výhodu mnohem 
nižší spotřeby vody oproti spr
chám. Mlžítka můžete mít kvůli 
zvlhčení vzduchu puštěná po 
celý den a děti kolem nich probí
hají, aniž by byly promočené.  

Podmínkou realizace mlhoviš-

tě je vodovodní přípojka v do-

stupné vzdálenosti.

MŠ Lohniského – Praha 5MŠ Montessori, Hrudičkova – Praha 11

MŠ Bojasova – Praha 8

MŠ Podléšková – Praha 10
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Originální sportoviště s povrchem SmartSoft jsou 

koncipována jako skutečně multifunkční plochy 

pro různé generace uživatelů. 

Pomocí chytře kombinované zábavné graiky, barev
nosti a sportovního lajnování se snažíme na jedné plo
še uspokojit požadavky jak pro klasický sport (fotbal, 
volejbal, nohejbal, basketbal atd.), tak i  pro zábavu, 
především těch nejmenších.

Originální sportoviště
SmartSoft

Stavíme sportoviště  pro všechny generace.

Centrum Déčko – Náchod

Hřiště s mantinelem – obec Bílá

ZŠ Tanvald Veřejné hřiště – Tanvald
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MŠ Paskov

ZŠ Svítkov – PardubiceZŠ Beehive International School – Praha 10

 
Sídliště – Velká Ohrada – Praha 13
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Speciální použití
 povrchu SmartSoft

SmartSoft je skvělý povrch, vhodný pro místa, kde 

je kladen důraz na  bezpečnost pohybu, maximální 

trvanlivost a současně na vysokou estetickou úroveň. 

Nejčastější použití  
bezpečného povrchu  
SmartSoft:

  kolem bazénů; 

  na schody a šikminy;

  pod venkovní itness;

  i jako možné nanesení  
na kolmé stěny.

Bezpečné schody

Venkovní umývárna Fitness pro seniory Závodní dráha pro malá autíčka

Bezpečný povrch PoolSoft – je skvělý kolem venkovních bazénů Venkovní věšák na terase
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EPDM Mulch
Kvalita povrchu SmartSoft
s přírodním vzhledem
EPDM Mulch je nový typ bezpeč
nostního povrchu pro dětská hři
ště, parky a chodníky s výjimečně 
přírodním vzhledem. Jedná se 
o  vodopropustnou, zdravotně 
ne závadnou a elastickou variantu 
litého, vysoce kvalitního povrchu. 
Hlavní předností povrchu EPDM 
Mulch je především jeho přírodní 
vzhled. Zachovává si však veškeré 
přednosti extrémně trvanlivého 
a  bezúdržbového polyuretano
vého povrchu SmartSoft. Rozdíl vzhledu povrchů SmartSoft a EPDM Mulch   

MŠ Bambino – Praha 6

MŠ Podléšková – Praha 10

Díky tomu je jeho použití vhodné především do míst, kde 
je přírodní vzhled povrchu vyžadován (zahrady, parky, 
lesní plochy atp.) a kde není z těchto estetických důvo
dů možné nebo vhodné použít povrch typu SmartSoft. 
EPDM Mulch má vzhled sypkého materiálu, nicméně se 
jedná o povrch kompaktní, který není možné odtrhávat.

EPDM Mulch je vyráběn z vysoce kvalitního EPDM v přírodních 
odstínech. Nehrozí riziko ztráty barvy jako u obarvovaného mulče 
z recyklované pryže.  

The Prague British School, Vlastina – Praha 6
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Ukázky 
našich realizací

The Prague British School – Praha 6, VlastinaMŠ  Podléšková – Praha 10 

MŠ Perunka – Praha 3

Bratislava

The Prague British School – Praha 4, Kamýk

Venkovní itness pro seniory – Praha 4

MŠ Perunka – Praha 3



Všechny povrchy 
SmartSoft  

na fotograiích v tomto 
katalogu byly realizovány 

irmou 4soft.

MŠ Hřibská – Praha 10 

Praha 9 – u OC Černý Most 

3D Mlhoviště s trampolínou 
MŠ Kotlaska – Praha 8

MŠ Bambino – Praha 6

Veřejné hřiště – Hlinsko



Kontakt
4soft, s.  r.  o.
Krkonošská 625
468 41 TANVALD

mobil: +420 733 538 528 
e-mail: info@4soft.cz

www.4soft.cz


