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KDF LTD is one of the most dynamic and export-www.kdf.gr 
oriented Greek companies (currently operating in more than 
60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and 
the United Arab Emirates, with production facilities and 
warehouses in both countries for polyurethane and acrylic 
sports flooring.

We specialize in sports, industrial and decorative products and 
flooring systems , with extensive experience in Europe, Africa, 
Asia and the Middle East. Today we are the market leader in 
sports floors in the Gulf region and one of the leaders in 
Europe.

Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to 
secure our dominant position in the market as an example of 
flexibility and competitiveness. As one of the leading 
companies in the field of sports flooring systems and building 
materials, KDF LTD pays special attention to providing a 
completely renewed range of products and services, 
manufactures systems that are EU compliant and certified by 
ITF, World of Athletics, LNE, LABOSPORT, ISASPORT and 
many more. 

KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice 
and technical support at all stages: from costing to complete 
project completion. Acting in accordance with 8 ISO 
certificates such as  ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 
50001/2018, we ensure that our products are first successfully 
tested and applied on site by our own team before we export 
them overseas.

We invite you to discover the world of flooring and 
professional flooring solutions:

-Certified Athletics Tracks - WORLD ATHLETICS (former 
IAAF) Certificate.
-Acrylic systems for outdoor sports floors and bike trails - ITF 
classified.
-Systems for indoor multifunctional sports halls - certified by 
Labosport.
-Multifunctional polyurethane floors (for open areas).
-PU (polyurethane) binders.
-PU (polyurethane) adhesives for artificial grass and rolls, PVC 
/ vinyl and linoleum.
-Artificial grass-private label.
-Prefabricated  rubber rolls for sports halls and gyms.
-Decorative floors for indoor and outdoor use.
-Epoxy floors for all uses, certified by POLYMER INSTITUTE.
-New innovative floor systems that glow in the dark.

KDF LTD www.kdf.gr ھي واحدة من أكثر الشــــــركات الیونانیة دینامیكیة 
والتصـــــــدیر المنحى (تعمل حالیا في أكثر من ٦٠ بلدا في ٤ قارات)، ومقرھا في 
شـــمال الیونان (االتحاد األوروبي) واإلمارات العربیة المتحدة، مع مرافق اإلنتاج 

والمستودعات في كال البلدین لألرضیات الریاضیة البولي یوریثین واالكریلیك.

نحن متخصصـون في األلعاب الریاضیة والمنتجات الصـناعیة والزخرفیة وأنظمة 
األرضیات ، مع خبرة واسعة في أوروبا وأفریقیا وآسیا والشــــــرق األوسط. الیوم 
نحن الشــركة الرائدة في الســـوق في مجال األرضیات الریاضیة في منطقة الخلیج 

واحدة من الریادة في أوروبا.

إن أفق التصدیر لدینا یتوسع بسـرعة، وھدفنا ھو تأمین مركزنا المھیمن في السـوق 
كمثال على المرونة والقدرة التنافســیة. باعتبارھا واحدة من الشـــركات الرائدة في 
ًمجال أنظمة األرضیات الریاضیة ومواد البناء ، تولي KDF LTD اھتماما خاصا  ً
ًلتوفیر مجموعة متجددة تماما من المنتجات والخدمات ، وتصنیع األنظمة المتوافقة 
 ، LNE ، عالم ألعاب القوى ، ITF مع االتحاد األوروبـــــــــــي والمعتمدة من قبل

LABOSPORT ، ISASPORT وغیرھا الكثیر. 

وتذھب KDF إلى أبعد من التجارة، حیث تقدم المشورة التسویقیة والدعم التقني في 
جمیع المراحل: من التكالیف إلى إكمال المشــــروع. وفقا لشــــھادات ٨ ISO مثل 
٥٠٠٠١/٢٠١٨ ISO ،١٤٠٠١/٢٠١٥ ISO ،٩٠٠١/٢٠١٥ ISO، ونــحـــن 
نضــــمن أن یتم اختبار منتجاتنا ألول مرة بنجاح وتطبیقھا في الموقع من قبل فریق 

العمل الخاصة بنا قبل أن نقوم بتصدیرھا إلى الخارج.

ندعوكم الكتشاف عالم األرضیات وحلول األرضیات المھنیة:

- معتمدة ألعاب القوى المســـــــارات - العالم أللعاب القوى (االتحاد الدولي أللعاب 
القوى سابقا) شھادة.

-أنظمة االكریلیك لألرضیات الریاضیة في الھواء الطلق ومسـارات الدراجات - الـ 
ITF مصنف.

-أنظمة للقاعات الریاضــــــــــــــــــــیة متعددة الوظائف الداخلیة - معتمدة من قبل 
.Labosport

-متعدد الوظائف أرضیات البولي یوریثین (للمناطق المفتوحة).
.BINDERS (البولي یوریثین) PU-

 / PVC ،(البولي یوریثین) مواد الصقة لألعشـــــــاب االصطناعیة ولفائف PU-
الفینیل ومشمع.

-العشب االصطناعي الخاصة التسمیة.
- لفات المطاط الجاھزة للقاعات الریاضیة والصاالت الریاضیة.

-األرضیات الزخرفیة لالستخدام في األماكن المغلقة والھواء الطلق.
-أرضیات االیبوكسي لجمیع االستخدامات، معتمدة من معھد البولیمر.

-أنظمة أرضیة مبتكرة جدیدة تتوھج في الظالم.

50 years of experience in the field of

-sports flooring
-industrial flooring
-decorative flooring

https://www.linkedin.com/company/32529601/admin/


نظام لتشغیل المسارات االصطناعیة في الھواء الطلق. 
یتم تطبیقھ على األسفلت الناعم أو الخرسانة الناعمة، المقاومة للماء، دون ارتفاع قضـــــایا 
الرطوبة، بدءا من الطبقة األولى (طبقة أســــاســــیة) مختلطة في الموقع، والذي یتكون من 
المطاط المعاد تدویره ٨٥٨ و binder البولي یوریثین POLAPLAST P١٣. الطبقة 
الثانیة (طبقة الختم) ھـي مادة ختم البولـي یوریثین الملونة POLAPLAST P٢٢ علـى 
قمة خلیط وســــــادة، والطبقة الثالثة (طبقة ســــــطحیة) مادة البولي یوریثین الملونة كاملة  

POLAPLAST P٢٠، قبل بث حبیبات EPDM على أعلى السطح إلنھاء تشغیلھ.

نظام معتمد من قبل العالم أللعاب القوى - االتحاد الدولي أللعاب القوى السابق.

Synthetic outdoor system for running tracks. 
It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, 
without rising humidity issues, beginning with the first layer 
(base layer) mixed at site, which consists of RECYCLED 
RUBBER 858 and the polyurethane binder POLAPLAST P13. 
Second layer (sealing layer) is the colored polyurethane 
sealing material POLAPLAST P22 on top of the cushion 
mixture, and third layer (surface layer) the full-PU colored 
polyurethane material POLAPLAST P20, before broadcasting 
EPDM granules on top to finish it off.

Certified system by WORLD ATHLETICS (former IAAF). 

POLTRACK SANDWICH POLTRACK SPRAYCOAT

Synthetic outdoor system for running tracks.
It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof concrete, 
without rising humidity issues, in two basic layers. The first 
base layer is mixed at site, and consists of RECYCLED 
RUBBER 858 and the polyurethane binder POLAPLAST P13. 
The second layer, spray layer, is applied at site and consists of 
EPDM 856 (0.5-1.5mm) and the colored polyurethane spray 
coating POLAPLAST  P12.
 
Certified system by WORLD ATHLETICS (former IAAF).

نظام لتشغیل المساراتاالصطناعیة في الھواء الطلق.
یتم تطبیقھ على األسفلت الناعم أو الخرسانة الناعمة، المقاومة للماء، دون ارتفاع قضــــــایا 

الرطوبة، في طبقتین أسـاسـیتین. الطبقة األسـاســیة األولى مختلطة في الموقع، وتتكون من 

المطاط المعاد تدویـــره ٨٥٨ وموثق البولــــي یوریثین POLAPLAST P١٣. الطبقة 

 EPDM ١٫٥-٠٫٥( ٨٥٦mm( الثانیة، طبقة الـرش، یتم تطبیقھا فـي الموقع وتتكون من

 .POLAPLAST Pوالطالء البولییوریثین رذاذ الملونة ١٢

نظام معتمد من قبل العالم أللعاب القوى - االتحاد الدولي أللعاب القوى .

وصف االستھالك

POLAPLAST Pالبولي یوریثان التمھیدي. - ١٠                                                                                                                                          

   طبقة أساسیة

POLAPLAST P١٫٣٢ كجم/م٢                                                                                                                 مكون واحد، الموثق البولي یوریثین. - ١٣  

٠٫٢ كجم/م٢

٦كجم /م٢                                       mmالمعاد تدویره المطاط ٨٥٨ في الحبیبات من ٠٫٥-٢٫٥

   S EALINGطبقة

POLAPLAST Pطبقة ختم البولي یوریثین الملونة  - ٢٢                                                             

EPDM في المعادن الحبیبیة من ١-٣mm.                                                                                                                                                       

  ١٫٥ كجم/م٢

  ٢٫٥ كجم/م٢

   URFACE Sطبقة

POLAPLAST Pطبقة كاملة من البولي یوریثین الملونة. - ٢٠                                

 ٣٫٦ كجم/م٢

طبقات 2

POLAPLAST P.١٠ - البولي یوریثان التمھیدي                                                                                                                                                             

   طبقة أساسیة

POLAPLAST P١٫٣٢ كجم/م٢                                                                                                                 مكون واحد، الموثق البولي یوریثین. - ١٣

٠٫٢-٠٫١٥kg / م٢

٦كجم /م٢                                              mmالمعاد تدویره المطاط ٨٥٨ في الحبیبات من ٠٫٥-٢٫٥

رذاذ طبقة

POLAPLAST Pالملونة، واثنین من مكونات رذاذ البولي یوریثین طالء. - ١٢                                                                       

EPDM في قیاس الحبیبات من ٠٫٥-١٫٥ ٨٥٦mm                                                                                                                                        

١٫٣٥كجم/م٢

٠٫٩كجم/م٢

وصف االستھالك



POLAPLAST P٠٫٢ كجم/م٢                                                                                                                                                               البولي یوریثان التمھیدي. - ١٠

                                            mmالمعاد تدویره المطاط ٨٥٨ في الحبیبات من ١-٤

٣٫٠kg / م٢ 

ECOND Sطبقة
   

EPDM في المعادن الحبیبیة من ١-٣mm.                                                                                                                                                                                                                                   

٢٫٨kg / م٢

 ٢٫٧٥كجم/م٢

   URFACE Sطبقة

 ٣٫٦ كجم/م٢

   طبقة أساسیة

POLAPLAST Pتعدیل خصیصا، الملونة البولي یوریثین كامل بو الطبقة السطحیة.- ٢٨                              

                                                                                               .mmالمعاد تدویره المطاط في الحبیبات من ١-٤

  ٢٫٦٥كجم/م٢

  ٢٫١ كجم/م٢

POLTRACK FULL-PU

Synthetic outdoor system for running tracks in stadiums.  
It is applied on fine asphalt or smooth, waterproof 
concrete, without rising humidity issues. After laying a 
PU primer for adhesion, follows the first layer (base 
layer), which consists of laying the specially, modified, 
FULL-PU colored polyurethane material POLAPLAST 
P28 and broadcasting RECYCLED RUBBER 858 (1-
4mm) on top (fresh-on-fresh), a second layer comprising 
again the specially, modified, FULL-PU colored 
polyurethane material POLAPLAST P28 laid on the 
surface and RECYCLED RUBBER 858 (1-4mm) 
broadcast on top (fresh-on-fresh) and the third layer 
(surface layer) is the specially, modified, full-PU colored 
polyurethane material POLAPLAST P28 laid on the 
surface and EPDM 856 granules (1-3mm) broadcast on 
top to finish it off (fresh-on-fresh).
 
Certified system by WORLD ATHLETICS (former 
I.A.A.F).

انظام لتشغیل المسارات في المالعباالصطناعیة في الھواء الطلق.  
یتم تطبیقھ على األسـفلت الناعم أو الناعم، والخرســانة المقاومة للماء، دون ارتفاع 

قضـــــایا الرطوبة. بعد وضع التمھیدي PU للصــــــاق، یلي الطبقة األولى (طبقة 

أساسیة)، والتي تتكون من وضع المعدلة خصــیصـــا، الملونة مادة البولي یوریثین 

كامل بولیابالست P٢٨ وبث المعاد تدویرھا المطاط ٨٥٨ (٤mm-١) على رأس 

(الطازجة على الطازجة)، طبقة ثانیة تتألف مرة أخرى المعدلة خصـیصـا، الملونة 

البولي یوریثان كامل  المواد  POLAPLAST P٢٨  وضعت على الســـــطح 

والمطاط المعاد تدویـــره ٨٥٨ (٤mm-١) البث علـــى أعلـــى (الطازجة علــــى 

الطازجة) والطبقة الثالثة (طبقة الســـطح) ھو المعدلة خصـــیصــــا، الملونة بولي 

یوریثان كامل بو المادةPOLAPآخر P٢٨  وضعت على الســـــــــطح وحبیبات 

)٣mm-١( EPDM بث على أعلى إلنھاء تشغیلھ (الطازجة على الطازجة).

نظام معتمد من قبل العالم أللعاب القوى - االتحاد الدولي أللعاب القوى .

POLAPLAST Pتعدیل خصیصا، الملونة البولي یوریثین كامل بو الطبقة السطحیة.- ٢٨                               

POLAPLAST Pتعدیل خصیصا، الملونة البولي یوریثین كامل بو الطبقة السطحیة.- ٢٨                              

وصف االستھالك



Elastic, safety wet-pour flooring ideal for children 
playground floorings, applied at site in various thickness 
from 4cm up to 20cm.
Consists of RECYCLED RUBBER 858 in granulometry 
of 1-3mm and PU BINDER 1118 for the first layer 
(SAFEPOL) and of EPDM 856 in granulometry of 1-3mm 
and PU BINDER 1118 for the upper layer (SAFEPOL 
MULTICOLOR).
It can create many designs and patterns in a variety of 
EPDM colors. It is applied in thickness of 4cm up to 
20cm, even on compacted, clean, dry gravel and on 
cement or asphalt surfaces. The final top coating over the 
epdm surface is the UV-resistant, mat, top coating 
POLYSPORT  XP 1069 in two crossing layers.

Certified according to EN 1177 & EN 1176-1.

األرضــــــیات مرنة، ســــــالمة الرطب صــــــب مثالیة لألطفال األرضـــــــیات 

.٢٠cm ٤ تصل إلىcm المستدیرة،وتطبیقھا في الموقع في سمك مختلف من
یتكون من المطاط المعاد تدویره ٨٥٨ في ١-٣mm وPUبیندر ١١١٨ في الطبقة 

األولـى (SAFEPOL) و٨٥٦ EPDM فـي ١-٣mm وPUبیندر ١١١٨ فـي 

.(SAFEPOL MULTICOLOR) الطبقة العلیا
یمكن أن تخلق العدید من التصــــــــــــامیم واألنماط في مجموعة متنوعة من ألوان 

EPDM. یتم تطبیقھ في سمك ٤cm تصـــل إلى ٢٠cm، حتى على مضــــغوط، 

والحصــــى نظیفة وجافة وعلى االسمنت أو األسطح اإلسفلتیة. طالء أعلى النھائي 

على سطح EPDM ھو مقاومة لألشعة فوق البنفســـجیة، حصــــیرة، أعلى طالء 

١٠٦٩ POLYSPORT XP في اثنین من طبقات عبور. 

.EN و١-١١٧٦ EN معتمدة وفقا ل١١٧٧

PU .التمھیدي ٨٧٠ - خاص، التمھیدي البولي یوریثان                                     

PU BINDER الموثق البولي یوریثین. - ١١١٨   

.mmفي الحبیبات من ١ -٣ SBR المعاد تدویره المطاط ٨٥٨ -- حبیبات
                        

٠٫٣-٠٫٢كجم/م٢

١kg /  م٢  لخلیط

٦ كجم/م٢  لخلیط ١٠ مم

PU BINDER ٢   الموثق البولي یوریثین. - ١١١٨kg / م٢  لخلیط

EPDM في المعادن الحبیبیة من ١-٣ ٨٥٦mm.                         ١٠kg /  م٢  لخلیط

طبقات 2

١٠mm

١٠mm

١٠mm

POLYSPORT XP مقاومة لألشعة فوق البنفسجیة، مكونین، - ١٠٦٩
.EPDM  عالمي، حصیرة، طالء أعلى لحمایة حبیبات

٠٫٤ كجم/م٢
طبقات 2

SAFEPOL MULTICOLOR

وصف االستھالك



Indoor highly resilient sports flooring system ideal for 
multipurpose halls, gym floors, tennis, basketball, 
volleyball, handball, futsal courts, as well as any other 
indoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and 
polyurethane materials in 6mm up to 16mm average total 
thickness. 

Certified system by LABOSPORT Institute and 
according to EN 14904.

نظام أرضـــیات ریاضــــي داخلي عالي المرونة مثالي للقاعات متعددة األغراض 

وأرضیات الصـــــالاة الریاضیة والتنس وكرة الســــــلة والكرة الطائرة وكرة الید 

ومالعب كرة الصاالت، باإلضافة إلى أي ملعب ریاضي داخلي آخر.
مزیج من منصـــات الجاھزة صدمة ومواد البولي یوریثین في ٦mm یصــــل إلى 

١٦mm متوسط سمك المجموع.

.EN ووفقا ل١٤٩٠٤ LABOSPORT نظام معتمد من معھد

POLYFLEX PU-IN

PU FLEX -  .خاص، البولي یوریثین،الصق مكونین                                     

ISOPOL صدمة وسادة في لفات. - ٨٥٤

POLYSPORT STUCCO البولي یوریثین، مرنة، اثنین من المكونات حشو المسام. - ٩٥٠   ٠٫٨كجم/م٢

١كجم /م٢

POLYSPORT PU البولي یوریثین، سیل - ٩٥١f-leveling، .معطف مكونین  لألسطح الریاضیة الداخلیة ٢٫٢kg / م٢  

POLYSPORT بولیوریثین - ٩٥٢، aliphatic،اثنین من مكونات أعلى المشتركating
  األرضیات الریاضیة في األماكن المغلقة.

٠٫٢٥كجم/م٢

طبقات 2

طبقة واحدة

طبقات 2

طبقة واحدة

Indoor highly flexible shock-absorbent, acrylic sports 
flooring system, ideal for multipurpose halls, gym floors, 
tennis, basketball, volleyball, handball, footsal courts, as 
well as any other indoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads with top 
coating in average total thickness of 8-14mm.

الداخلي وعالي المرونة لماصةالصــدمات ، نظام األرضیات الریاضیة االكریلیك، 

مثالیة للقاعات متعددة األغراض، أرضیات الصــــــــــــــــالة الریاضیة، والتنس، 

BASKETBALL، الكرة الطائرة، كرة الید، والفوتسـال ، فضــال عن أي ملعب 

ریاضي داخلي آخر.
مزیج من منصـــــــات صدمة الجاھزة مع طالء أعلى في متوسط سمك إجمالي ٨-

.١٤mm

POLYFLEX AEL-IN

PU FLEXخاص، البولي یوریثین، اثنین من شركاتس - ١٤٠nent   .الصقة                                                                                                                                                                 

ISOPOL صدمة وسادة في لفات. - ٨٥٤  

ELASTOTURF ٨٥١S - االكریلیك، مرنة، طالء smooth   .ألنظمة األرضیات  الریاضیة
                         
                                                                                                                                                                   

٢٫٥kg-٢٫٢ / م٢  

١كجم /م٢

POLYSPORT بولیوریثین - ٩٥٢، aliphatic،اثنین من مكونات أعلى المشتركating
                                            األرضیات الریاضیة في األماكن المغلقة.

 ٠٫٣٥كجم/م٢

طبقات 3

طبقة واحدة

طبقات 2

وصف وصفاالستھالك االستھالك



POLYFLEX PU-EX

Outdoor highly resilient sports flooring system ideal for 
multipurpose areas, tennis, basketball, volleyball, 
handball, football courts, as well as any other outdoor 
sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and 
polyurethane materials in 6-16mm average total 
thickness.

Certified system by LABOSPORT Institute and KIWA 
Institute.

في الھواء الطلق نظام أرضــــیات ریاضــــیة عالیة المرونة مثالیة للمناطق متعددة 

األغراض والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الید ومالعب كرة القدم، فضـال 

عن أي ملعب ریاضي في الھواء الطلق.

 مزیج من الجاھزة صدمة منصــات ومواد البولي یوریثین في ٦-١٦mm متوسط 

سمك الكلي.

.KIWA ومعھد LABOSPORT نظام معتمد من معھد

POLYSPORT STUCCO ٠٫٨ كجم/م٢     البولي یوریثین، مرنة، اثنین من المكونات حشو المسام.   - ١٠٥٠
طبقات 2

POLYSPORT PU البولي یوریثین، الذاتي لوفیلینغ، معطف مكونین لألسطح  الریاضیة في الھواء الطلق. - ١٠٥١ ٢٫٢kg / م٢

POLYSPORT مقاومة لألشعة فوق البنفسجیة، البولي یوریثین، - ١٠٥٢
 مكونین، أعلى معطفاألرضیات الریاضیة في الھواء الطلق.

٠٫٢٥kg / م٢
طبقات 2

طبقة واحدة

Outdoor resilient, acrylic medium-hard sports flooring 
system ideal for tennis, basketball, volleyball, handball, 
football courts, as well as any other outdoor sports 
courts.
Combination of wet-pour acrylic coatings in total average 
thickness of 2.2mm.

Classified system by the International Tennis 
Federation (I.T.F).

في الھواء الطلق مرنة، واالكریلیك المتوسطة الصـــلبة نظام األرضیات الریاضیة 

مثالیة للتنس وكرة السـلة والكرة الطائرة وكرة الید ومالعب كرة القدم، فضــال عن 

أي مالعب ریاضیة أخرى في الھواء الطلق.

.٢٫٢mm مزیج من الطالء االكریلیك الرطب صب في متوسط سمك إجمالي

.(I.T.F) نظام سري من قبل االتحاد الدولي للتنس

SPORTFLOOR-EX

RIΤIVEX R LIQUID االكریلیك التمھیدي.    - ١١٠٢                                                                                    

ELASTOSPORT االكریلیك، واحد - ٨٥٣ component، وتنعیم وإصالح الرطب صب الظھور
 ألنظمة األرضیات الریاضیة.

    ELASTOTURF االكریلیك، مرنة، زلة مقاومةالنمل، وطالء ألنظمة األرضیات  الریاضیة. - ٨٥١

٢٫٠kg / م٢

١٫٥ كجم/م٢
طبقات 3

طبقات 2

طبقة واحدة
٠٫٣-٠٫٢كجم /م٢

وصف وصفاالستھالك االستھالك

PU FLEX -  .١كجم /م٢                                     خاص، البولي یوریثین،الصق مكونین
طبقة واحدة

ISOPOL صدمة وسادة في لفات. - ٨٥٤



FLEXFLOOR-EX POLYFLEX AEL-EX

Outdoor flexible, acrylic sports flooring system ideal for 
tennis, basketball, volleyball, handball and football 
courts, as well as any other outdoor sports court.

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average 
thickness of 3.5mm.

Classified system by the International Tennis 
Federation (I.T.F).

في الھواء الطلق مرنة، واالكریلیك نظام األرضـیات الریاضـیة مثالیة للتنس وكرة 

الســلة والكرة الطائرة وكرة الید ومالعب كرة القدم، فضــال عن أي ملعب ریاضي 

في الھواء الطلق.

.٣٫٥mm مزیج من الطالء االكریلیك الرطب صب في إجمالي متوسط سمك

(I.T.F) نظام معتمد من االتحاد الدولي للتنس

Outdoor highly flexible, acrylic system, ideal for tennis, 
basketball, volleyball, handball, football, multipurpose 
courts, as well as any other outdoor sports court.
Combination of prefabricated shock-pads and acrylic 
coatings in average total thickness of 6mm up to14mm.

Classified system by the International Tennis 
Federation (I.T.F).

في الھواء الطلق عالیة المرونة، ونظام االكریلیك، مثالیة للتنس وكرة السـلة والكرة 

الطائرة وكرة الید وكرة القدم، ومالعب متعددة األغراض، فضـــــال عن أي ملعب 

ریاضي في الھواء الطلق.

مزیج من الجاھزة صدمة منصات وطالء االكریلیك في متوسط سمك إجمالي یصل 

.٦mm ١٤mm إلى

(I.T.F) نظام سري من قبل االتحاد الدولي للتنس

RIΤIVEX R LIQUID االكریلیك التمھیدي.    - ١١٠٢                                                                                             

ELASTOSPORT االكریلیك، واحد - ٨٥٣ component، وتنعیم وإصالح الرطب صب الظھور
          ألنظمة األرضیات الریاضیة.   

SUPER ELASTOCOAT COARSE  مرنة للغایة، معجنات، رطبة صب  - ٨٤٢
cu   .شیون طبقة فرعیة ألنظمة األرضیات الریاضیة

١٫٢كجم/م٢

ELASTOTURF االكریلیك، مرنة، زلة مقاومةالنمل، وطالء ألنظمة األرضیات  الریاضیة. - ٨٥١

٠٫٨كجم/م٢

١٫٣ كجم/م٢

طبقات 2

SUPER ELASTOCOAT FINE  مرنة للغایة، معجنات، رطبة صب  - ٨٤٢
cu   .شیون طبقة فرعیة ألنظمة األرضیات الریاضیة  

١٫٨ كجم/م٢

طبقات 2

طبقات 3

طبقة واحدة

طبقة واحدة

٠٫٣-٠٫٢كجم /م٢

ISOPOL صدمة وسادة في لفات.  - ٨٥٤   

ELASTOTURF االكریلیك، مرنة، زلة - ٨٥١ resistant،   .طالء ألنظمة األرضیات الریاضیة ٢٫٥-٢٫٢kg / م٢
طبقات 3

وصف وصفاالستھالك االستھالك

PU FLEX -  .١كجم /م٢                                     خاص، البولي یوریثین،الصق مكونین
طبقة واحدة



SPORTGROUND-EX

Outdoor resilient medium-hard acrylic flooring system 
ideal for surrounding areas in sports grounds, cycling 
tracks, parks, pathways etc. 

Combination of wet-pour acrylic coatings in total average 
thickness of 2.2mm.

Certified system by LABOSPORT Institute.

في الھواء الطلق مرونة المتوسطة الصــــــــــلبة نظام األرضیات االكریلیك مثالیة 

للمناطق المحیطة بھا في المالعب الریاضیة، ومســـــــــــارات ركوب الدراجات، 

والحدائق، والممرات الخ. 

.٢٫٢mm مزیج من الطالء االكریلیك الرطب صب في متوسط سمك إجمالي

.LABOSPORT نظام معتمد من معھد

CORRIDOL ١٫٥ كجم/م٢                       االكریلیك، طالء مقاومة لالنزالق لألسطح في الھواء الطلق. - ٨٦٤
طبقات 3

RIΤIVEX R LIQUID االكریلیك التمھیدي.    - ١١٠٢                                                                                             

ELASTOSPORT االكریلیك، واحد - ٨٥٣ component، وتنعیم وإصالح الرطب صب الظھور
          ألنظمة األرضیات الریاضیة.   

١٫٣ كجم/م٢
طبقة واحدة

طبقة واحدة

٠٫٣-٠٫٢كجم /م٢

وصف االستھالك



CERTIFICATES





your expert in sports flooring

www. kdf.gr   

exports@kdf.gr

https://www.facebook.com/kdfsportsfloor
https://www.instagram.com/kdf_sportsflooring/
https://www.youtube.com/watch?v=AskidejI-MU
https://www.linkedin.com/company/32529601/admin/

