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mfl Pryžová Palisáda

mfl Deska typu B

mfl Zámková DlažBa

Nabídka 
výrobků
Firma MFL Group s.r.o. se specializuje na 
výrobu kompletního sortimentu pryžových 
výrobků pro bezpečné dětské hřiště. 
Mezi naše výrobky patří jak klasická 
pryžová dlažba MFL DESKA A MFL 
PUZZLE, tak také MFL vylévaný pryžový 
povrch. Dále vyrábíme MFL Pryžové 
obrubníky, MFL Zámkovou dlažbu nebo 
také MFL Pryžové palisády. To vše jak 
v klasickém barevném provedení, tak 
také v jiných barevných provedeních dle 
stupnice RAL, popřípadě dle konkrétního 
přání zákazníka. 

Pryžové povrchy MFL nacházejí uplatnění 
zejména jako bezpečné povrchy 
dětských hřišť a sportovišť. Dále jsou 
využívány jako podlahy do posiloven  
a fitness center vnitřních nebo venkovních. 
Velice oblíbená je pryžová dlažba pro 
zahrady, terasy, balkóny, nebo také jako 
dlažba kolem bazénů. Již po dlouhou 
dobu se objevuje na veřejných dětských 
hřištích, v zahradách a parcích hotelů 
a penzionů, nicméně v poslední době 
je stále více oblíbená v zahradách 
soukromých.

Nově nabízíme také pryžové  
desky pro střelnice… 
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mfl oBruBník 
typu a

mfl puZZle 
typu B

pryžové povrchy  
pro bezpečNá hřiště
Pryžová dLažba a Pryžové 
vyLévané Povrchy MFL
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mfl rubber Palisade

mfl ruBBer 
tile type B

mfl interlocking pavers 

the  mfl  
product  raNge
The company MFL Group s.r.o. specializes 
in the manufacture of complete range 
of rubber products for safe children 
playgrounds. We offer you two types 
of safe surfaces – standard rubber tiles 
square or puzzle shape as well as system 
of rubber pouring surfaces.  Our product 
range includes also MFL rubber curbs, 
MFL interlocking pavers or MFL Rubber 
Palisades. All these products we offer in 
standard colours and also in other colours 
according to the RAL scale and specific 
customer´s requirements.

MFL rubber surfaces are used mainly 
as the safe surfaces on the children 
playgrounds and sport fields. Additionally 
they are suitable as indoor or outdoor 
flooring systems in gyms and fitness centers 
and also as an alternative of the standard 
surfaces in gardens, patios, balconies or 
around the pools. These products have 
been used for long time especially on the 
public playgrounds, in the gardens, parks, 
hotels and guesthouses but lately they are 
more and more popular in private gardens 
and areas.

Actually we offer a range of ballistic 
rubber mats for shooting range.
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mfl ruBBer curB

mfl puZZle type B

rubber surfaces 
for safe childreN 
playgrouNds
rubber tiLes and rubber 
PourinG surFaces 


