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Duurzaam ondernemen met 
Hecmar

Hecmar realiseert zich dat het welzijn van onze planeet alle 
aandacht verdient. Ook volgende generaties moeten in een 
gezonde omgeving kunnen leven. Daarom vervaardigen wij 
onze producten uit gerecycled rubbergranulaat, onder meer 
van autobanden. Hierdoor besparen we kostbare grondstof-
fen en beperken we het verbruik van energie en de uitstoot 
van schadelijke stoffen tot een minimum. 

Aslon EPDM en Multiplay tegels zijn getest volgens de 
REACH-verordening wat inhoudt dat het product dusdanig 
lage schadelijke stoffen bevat zodat dit niet schadelijk is 
voor mens en milieu.

Voor Hecmar is duurzaamheid niet zomaar een begrip; het 
staat centraal in alles wat we doen. Hecmar zet zich in voor 
een circulaire economie met als doel 100% hergebruik van 
grondstoffen om waarde vernietiging te minimaliseren.



SBR Tegel

Pen/gatverbinding
De Aslon SBR tegel is te leveren met een zogenaamde pen/gatverbinding. In de tegel 
zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof 
pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Aslon SBR tegels zijn valbrekend en dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier. 
De tegels zijn gemakkelijk te leggen en onderhoudsvriendelijk. De drainagestructuur onder de tegels zorgt 
ervoor dat het water snel wordt afgevoerd, zodat de bovenlaag van de tegel weer snel droog is. 
Aslon SBR tegels worden geproduceerd uit gerecycled rubbergranulaat. Hierdoor zijn alle tegels na 
gebruik weer 100% recyclebaar. 

Aslon SBR tegels zijn geschikt voor sport en spel en zijn getest op valhoogtes; Head Injury Criterion (HIC). 
De Aslon SBR tegels voldoen aan de strengste eisen voor valdemping volgens EN 1177:2018 en EN 1177:2017



Specificaties:

Kleuren:
zwart          rood   groen           grijs

Afmetingen:  500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm
Diktes:  25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 75 mm en 100 mm
               (100 mm niet voor de 1.000x1.000 mm)

Voordelen:

	D Valbrekend
	D Onderhoudsarm
	D Licht van gewicht
	D Geluiddempend
	D Nopstructuur aan de onderzijde 

voor afvoer van water
	D Eenvoudig te plaatsen
	D 100% recyclebaar

Valhoogte:
Head Injury Criterion (HIC)

25 mm                 0,80 mtr
30 mm                 1,00 mtr
40 mm                 1,45 mtr
45 mm                 1,50 mtr
55 mm                 1,70 mtr
75 mm                 2,40 mtr
100 mm               3,00 mtr



Aslon Multiplay tegels is een type kunstgrastegel dat 
ideaal is om op te spelen. Om de vloer een speelse 
uitstraling te geven zijn de tegels leverbaar in zes 
verschillende kleuren zodat het eenvoudig is kleuren 
te combineren en er een vrolijke vloer van te maken. 
Het vervangen van tegels ten opzichte van kunstgras 
op rol bij vandalisme is ook een stuk eenvoudiger.

Aslon Multiplay tegels zijn geschikt voor sport en spel 
en zijn getest op valhoogtes; Head Injury 
Criterion (HIC). De Aslon mulitplay tegels voldoen aan 
de strengste eisen voor valdemping volgens 
EN 1177:2018 en EN 1177:2017. 

Multiplay

Valhoogte:
Head Injury Criterion (HIC)
25 mm                 0,80 mtr
30 mm                 1,10 mtr
45 mm                 1,50 mtr
65 mm                 2,05 mtr
100 mm               3,00 mtr

Pen/gatverbinding
De Aslon multiplay tegel is te leveren met een 
zogenaamde pen/gatverbinding. In de tegel zijn aan 
twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten 
worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de 
tegels onderling worden verbonden.



Specificaties:

Kleuren:
groen      rood          geel            wit     blauw        zwart          

Afmetingen:  500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm
Diktes:  25 mm, 30 mm, 45 mm, 65 mm en 100 mm
               (100 mm niet voor de 1000x1000 mm)

Voordelen:

	D valbrekend
	D eenvoudig te combineren van 

kleuren
	D weinig afval
	D eenvoudige vervanging bij schade 

en vandalisme
	D waterdoorlatend
	D eenvoudig te plaatsen
	D 100% recyclebaar



EPDM Tegel
Aslon EPDM tegels zijn rubbertegels, die voorzien zijn van een toplaag EPDM rubber. EPDM rubber is een 
kleurecht, nieuw, synthetisch rubber. 
Er zijn drie type rubbertegels met een EPDM toplaag, de verschillen zitten in de opbouw van de tegel en de 
materialen die worden gebruikt. 

Aslon EPDM tegels zijn geschikt voor sport en spel en zijn getest op valhoogtes; Head Injury Criterion (HIC). 
De Aslon EPDM tegels voldoen aan de strengste eisen voor valdemping volgens EN 1177:2018 en 
EN 1177:2017.

Top laag:
Gecoate EPDM 

Onder laag:
SBR

1. 2.
Top laag:
EPDM full colour

Onder laag:
SBR

3.
Top laag:
EPDM full colour

Onder laag:
EPDM zwart



Valhoogte:
Head Injury Criterion (HIC)

25 mm                 0,80 mtr
30 mm                 1,05 mtr
40 mm                 1,40 mtr
45 mm                 1,55 mtr
65 mm                 2,15 mtr
80 mm                 2,25 mtr
100 mm               3,00 mtr

Specificaties:

Kleuren: Diverse RAL-kleuren en kleurmixen

Afmetingen:  500 x 250 mm, 500 x 500 mm, 1.000 x 1.000 mm
Diktes:  25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 80 mm en 100 mm
               

Pen/gatverbinding
De Aslon EPDM tegel is te leveren met een zogenaamde pen/gatverbind-
ing. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten 
worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling 
worden verbonden.

Voordelen:
	D valbrekend
	D licht van gewicht
	D kleurechte toplaag
	D verkrijgbaar in vele kleuren en 

kleurmixen 
	D nopstructuur aan de onderzijde 

voor de afvoer van water
	D geluiddempend
	D UV-bestendig
	D slijtvast
	D 100% recyclebaar



Speeltuinen. Ieder kind brengt er zo veel mogelijk tijd in door. Onbezorgd rennen, ravotten, klimmen. 
Heerlijk! Maar… dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Vandaar dat Aslon Rubber speciaal voor 
speeltuinen rubber speelplaats accessoires heeft ontwikkeld. Veilig voor de kids. Geruststellend voor de 
ouders.

Speelplaats accessoires

Voordelen:

	D valbrekend
	D Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren
	D Geluiddempend 
	D Eenvoudig te plaatsen
	D Veilig en zachte omranding en/of treden
	D 100% recyclebaar



Speelplaats accessoires

Rubber grastegel

Rubber zandbakprofiel

Rubber afgeschuinde tegel

Rubber oploopprofiel

Rubber opsluitbandRubber bielzen

Afm.: 300 x 300 x 300 mm Afm.: 1.000 x 300 x 150 mm Afm.: 1.00 x 25 x 50 mm

Afm.: 1.000 x 400 x 150 mm Afm.: 1.000 x 300 x  150 mm
Afm.: 250 x 400 mm
            250 x 600 mm

Rubber palissade

Hink-stap-sprong tegel

Rubber kubus

Afm.:  500 x 500 mmAfm.:  500 x 500 mm
                  1.000 x 1.000 mm

Afm.: 1.000 x 500 mm
               1.000 x 1.000 mm

Diktes: 45 mm and 65 mm Diktes: 30 mm - 100 mmDiktes: 30 mm - 100 mm
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