
שותפים לסביבה מהנה



 לתת לילדים לרוץ יחפים על
מרבדי דשא סינתטי צבעוני ומזמין, 

 מבלי לדעת שמתחתיו מותקן
משטח בטיחות מתקדם

סמארט פליי 
הינו מותג בינלאומי מוביל, 
המתמחה בפיתוח ובייצור משטחי בטיחות 
 חדשניים, הנחשבים למתקדמים בעולם.
אנו פועלים בארץ ובעולם באופן ישיר 

ובאמצעות ספקים מקומיים.

שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, 
בשילוב עם פיתוח חומרי גלם מורכבים 

וייעודיים, מבטיח את ההגנה הטובה ביותר 
בבלימת נפילות מגובה מרבי עד 3 מטרים. 
סמארט פליי מציע שילוב מושלם של בטיחות 
מרבית, יופי מרהיב ועמידות יוצאת דופן, 
על ידי שילוב מרבדי דשא סינתטי איכותי, 
במגוון רחב של צבעים, עם משטח סופג 

אנרגיה מתקדם.

כל מוצרי סמארט פליי מיוצרים תחת תקני 
ISO9001 והם בעלי אישור תקינה של מכון 

התקנים הישראלי - ת"י 1498 .

משנת 2008, דשא עוז מתקינה את 
משטחי הבטיחות של סמארט פליי 
בפארקים ציבוריים, גני ילדים ואזורי 
כושר בשטח כולל של מאות אלפי 
מטרים רבועים ואנו גאים בפרויקטים 
הרבים שביצענו ברשויות: תל אביב, 
חיפה, חולון, ראשל"צ, בני ברק, 
מודיעין, שוהם, יהוד, נס - ציונה, יבנה, 
נתניה, כ"ס, רעננה, אשדוד, אשקלון, 

עכו, עפולה, כרמיאל ועוד רבות.

כל מוצרי סמארט פליי מיוצרים תחת תקני ISO9001 והם בעלי אישור תקינה של מכון התקנים הישראלי - ת”י 1498

אנחנו?מי 



אקסטרים פארק 
עכו



בטיחות מעל הכל
סמארט פליי עושה שימוש בטכנולוגיה 
המתקדמת ביותר של משטחי בטיחות לסביבה 
העירונית. השילוב של משטח סופג אנרגיה 
ייחודי עם מרבדי דשא סינתטי איכותי, רך 
ועמיד, מייצר פתרון מושלם לשמירה על 

בטיחותם של היקרים לנו מכל.

עמידות גבוהה
בחירה בחומרי הגלם המעולים ביותר שקיימים 
כיום בתחום, עמידות בפני מזג האוויר, קרינת 
השמש ותכונות מוצר שאינן משתנות לאורך 
השנים, מבטיחים לך את המוצר העמיד 
בקטגוריה, שישרת אתכם לאורך שנים רבות.

התקנה נוחה
התקנת סמארט פליי אינה מצריכה תשתית 
יציקה בשטח ההכנה. משטחי  או  בטון 
הבטיחות מותקנים במהירות על גבי חול ים 
ומצע מהודק, שומשומית, בטון, אקרשטיין, 

משטחי גומי פסולים ועוד.

התקנה מהירה
משטחי הבטיחות של סמארט פליי מגיעים 
לאתר כמרבדים מוכנים שצוות ההתקנה 
המיומן מקבע לקרקע. כתוצאה מכך, אתם 
יכולים ליהנות ממשטח בטיחות חדש ומרהיב 

בתוך שעות ספורות.

למה 
סמארט 

פליי?

3 מטרים!לגובה של נפילה, עד ושיכוך בעת הגנה 



ידידותי למשתמש
כיסוי משטחי הבטיחות המתקדמים 
במרבדי דשא סינתטי איכותי ורך, מאפשר 
לילדך לרוץ יחפים על דשא סינתטי 
צבעוני ומזמין, מבלי לדעת שמתחתיו 

מותקן משטח בטיחות מתקדם.

ידידותי לסביבה
בחודשי החורף סמארט פליי מאפשר 
ומונע  הגשמים  מי  חלחול מלא של 
היווצרות שלוליות ומפגעים. בחודשי הקיץ 
המשטח אינו פולט רעלים וכימיקלים 

לסביבה גם בימים החמים ביותר.

מתחמם פחות
הברשת חול סיליקט אל בין סיבי הדשא 
תורמת רבות להפחתת חום המשטח גם 
בימי הקיץ החמים, מה שמאפשר למשטח 
הבטיחות להיות נגיש בכל שעות היממה 

ובכל ימות השנה.

מגוון צבעים ועיצובים
טבעיים  ירוק  בגווני  להתקנה  ניתן 
ו/או בשילוב רחב של גוונים צבעוניים 
ליצירת אזורים, סימונים, משחקי רצפה, 
סמלים ועוד, בהתאם לעיצוב מוגדר או 

סקיצות אדריכליות.

הניסיון שלנו
הרבים  בפרויקטים  גאים מאוד  אנו 
שביצענו בהצלחה בכל רחבי הארץ. 
כשמאחורינו 10 שנות פעילות, מאות 
לקוחות ומאות אלפי מטרים רבועים של 
התקנות סמארט פליי, אנו יכולים להבטיח 

גם לך את התוצאות הטובות ביותר.

נבדק ואושר
מבדיקות מכון התקנים הישראלי עולה 
כי סמארט פליי יעיל במיוחד בבלימת 
גבוהה  בעמידות  נפילות, מתאפיין 
 מאוד בפני פגעי הזמן ובפני וונדליזם.

בנוסף, סיבי הדשא הסינתטי עמידים בפני 
קרני UV ואינם דוהים.



אופי המשטח:
עמיד במיוחד ומתאים לפעילות מרובה

בסיס תחתון:
פלטות פוליאתילן מוצלב מתוצרת אירופאית

סיב הדשא:
סיב מתפצל בגובה 20 מ"מ

צפיפות סיבים:
35,000 תפרים למ"ר

שיכוך נפילה:
מגובה של עד 3 מטרים

20
משטח עליון מדשא סינתטי איכותי וצפוף ביותר

עמידות גבוהה ביותר בפני ונדליזם

רך ונעים למגע

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

אינו דוהה או משנה צורה

5 שנות אחריות על עמידות וטיב המוצר

מבחר של 8 צבעים למגוון רחב של עיצובים ע"פ בחירתכם

 SMART
PLAY
SOFT

סיבים בצפיפות גבוהה
לעמידות יוצאת דופן

הצפיפות הגבוהה מבטיחה בטיחות מרבית 
ושמירה על תכונות המשטח לאורך שנים רבות.



לודרמת השרון



 SMART
PLAY
SOFT

רמת השרון



נתניהיהוד



משטח עליון מדשא סינתטי איכותי בעל סיב גבוה

בעל מראה טבעי ביותר

עמידות גבוהה בפני ונדליזם

רך ונעים למגע

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

אינו דוהה או משנה צורה

5 שנות אחריות על עמידות וטיב המוצר

מבחר של 5 צבעים למגוון רחב של עיצובים ע"פ בחירתכם

אופי המשטח:
סיבי דשא גבוהים בעלי מראה טבעי

סיב הדשא:
סיב מתפצל בגובה 27 מ”מ

צפיפות סיבים:
19,500 תפרים למ”ר

שיכוך נפילה:
מגובה של עד 3 מטרים

בסיס תחתון:
פלטות פוליאתילן מוצלב מתוצרת אירופאית

סיבים גבוהים 
להקניית מראה טבעי
המראה הטבעי של הדשא הגבוה מעניק 

חוויית חוץ מושלמת בבטיחות מקסימלית.

משטח 
בטיחות
EASY

27



 קרית 
יערים

טירת הכרמל



משטח 
בטיחות
EASY

קיבוץ 
מעברות

טירת הכרמל



מעלות 
תרשיחא



משחקיםמגרשי 

עמידות גבוהה ביותר – אינו דוהה, משנה צורה או מתפורר

עמיד ביותר בפני ונדליזם

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

אינו מתחמם יתר על המידה

מאפשר חלחול מים ומונע היוצרות שלוליות

ידידותי לסביבה – אינו פולט ריח או רעלים ואינו מושך בעלי חיים

ניתן להתקנה מהירה על כל תשתית יציבה הקיימת בשטח

באישור מכון התקנים הישראלי

אפשרויות רבות לעיצובים מרהיבים

הותקן בהצלחה באלפי אתרים בישראל

אפשרויות 
עיצוב רבות



פתח תקווה



משחקיםמגרשי 

גן בשילה פתח תקווה
 לאחר

 8 שנות
שימוש!



גן ביפו
גן טנצר 
בחיפה

 לאחר
 9 שנות
שימוש!

 לאחר
 9 שנות
שימוש!



עמידות גבוהה ביותר – אינו דוהה, משנה צורה או מתפורר

רך ונעים למגע

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

אינו מתחמם יתר על המידה

מאפשר חלחול מים ומונע היוצרות שלוליות

ידידותי לסביבה – אינו פולט ריח או רעלים ואינו מושך בעלי חיים

ניתן להתקנה מהירה ישירות על חול קיים

באישור מכון התקנים הישראלי

אפשרויות רבות לעיצובים מרהיבים

הותקן בהצלחה במאות גני ילדים בישראל

ידידותי לסביבה

לא פולט ריח

לא מושך בע״ח

גני 
ילדים

הרצליה



מודיעיןקרית אתא



מתקני 
כושר

עמידות גבוהה ביותר – אינו דוהה, משנה צורה או מתפורר

עמיד ביותר בפני ונדליזם

נעים לדריכה ולמגע

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

אינו מתחמם יתר על המידה

מאפשר חלחול מים ומונע היוצרות שלוליות

ידידותי לסביבה – אינו פולט ריח או רעלים ואינו מושך בעלי חיים

ניתן להתקנה מהירה על כל תשתית יציבה הקיימת בשטח

באישור מכון התקנים הישראלי

אפשרויות רבות לעיצובים מרהיבים

הותקן בהצלחה באלפי אתרים בישראל
תל־אביבפתח תקווה



ראשון לציוןהרצליה



מאפשר ביצוע מדויק ע"פ סקיצות אדריכליות

 ניתן לשלב משחקי רצפה, לוגויים, סימוני הכוונה או כל
אלמנט עיצובי אחר

עמידות גבוהה ביותר – אינו דוהה, משנה צורה או מתפורר

עמיד ביותר בפני ונדליזם

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

ניתן להתקנה מהירה על כל תשתית יציבה הקיימת בשטח

מאפשר התקנה בשטחי פנים, ללא מגבלת ריח או רעלים

ניקיון מוחלט בתהליך הביצוע

מגוון צבעים עשיר

משחקי 
רצפה





ומיתוגעיצובים 

מאפשר ביצוע מדויק ע"פ סקיצות אדריכליות

 ניתן לשלב משחקי רצפה, לוגויים, סימוני הכוונה או כל
אלמנט עיצובי אחר

עמידות גבוהה ביותר – אינו דוהה, משנה צורה או מתפורר

עמיד ביותר בפני ונדליזם

UV Stable – מותאם לאקלים הישראלי

ניתן להתקנה מהירה על כל תשתית יציבה הקיימת בשטח

מאפשר התקנה בשטחי פנים, ללא מגבלת ריח או רעלים

ניקיון מוחלט בתהליך הביצוע

מגוון צבעים עשיר





לקוחות ממליצים
במאות אתרים בארץ כבר נהנים ממשטחי בטיחות 
מרהיבים ונוחים, מהאיכות הגבוהה ומהביצוע שלנו – 

שאלו את מי שכבר התקין:





יועצינו המקצועיים מגיעים לכל מקום בארץ וישמחו לתת לך שירות, ייעוץ והדרכה 
שיובילו להקמת אזור פעילות בטיחותי, מזמין ומהנה, אשר ישרת אתכם לאורך שנים רבות.

משווק על ידי דשא עוז בע״מ  
משרדים ראשיים: רחוב המתכת 48, אזור התעשיה הצפוני, אשדוד 7752149 
info@desheoz.co.il דוא"ל:   08-8539988 פקס:   1-700-702-602 טלפון: 

smartplay.co.il :אתר הבית
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