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”Sæt kulør på udemiljøet” 
 

 

 

Dekorativ & Kreativ  

Asfalt-belægning 
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Udfold din kreativitet  

Giv legepladsen, playspots, udendørs fitness, 

løbestier, adgangsveje, fortove, byrum, indkørsler, 

Skolegården, mødestedet, udemiljøet et dekorativt og 

kreativt løft.  

 

 

Høj kvalitet, og ingen ukrudt  

CreaPave er en praktisk løsning, som består af en 

asfalt belægning, hvori der er trykt et mønster (efter 

dit valg), så det ligner, flotte belægningssten. Men der 

er ingen fuger... som skal renses jævnligt ! Med 

CreaPave, skal du højst feje løse blade, sten, sand og 

jord væk!  

 

 

Vælg din egen løsning....  
Vælg mellem 37 standard farver. Kombinerer frit 

mellem mønstre og farver.  

Få din egen perfekte løsning! 

CreaPave er velegnet til områder, med stort slid, med 

mange mennesker, til kreative udemiljøer.  

 

CreaPave - Ideel løsning til: 

- Skoler & Institutioner 

- Idrætsanlæg, Camping- og Legepladser 

- Byrum, Torve og Parker 

- Firmadomiciler og Private 

- Rundkørsler, busholdepladser, helleanlæg  

 

Inklusiv lave vedligeholdelses omkostninger! 
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CreaPave Installation 
 

1a. CreaPave anvendes på ny varm asfalt. 

1b. På eksisterende asfalt opvarmes asfalten. 

2. CreaPave skabeloner udlægges.  

2. CreaPave Skabelonen presses derefter ned i den varme asfalt med pladevibrator. 

3. Skabelonen fjernes, hvorefter asfalten hærder med den nye CreaPave mønster. 

3. Med CreaBond coating, sprayes den mønstrede asfalt med flere lag CreaBond . 

 

CreaPave er hurtigere, lettere og mindre ressourcekrævende  

end andre dekorative brolægninger. 



 

 

rea  ave  

 

Phone: +45 2273 8133 

Email: info@TFsport-fritid.dk 
 

 

 

Terracotta Brickstone Bedrock Slate Granite 

Charcoral 

Sierra 

Forest Green Safety Blue White Yellow Signal Red 

Truffle Driftwood Fawn Camel Desert Cream Morocco Sand 

Irish Beige Concrete Mud Cappuccino Red Rock Nutmeg 

Safran Butterscotch Almond Curry Navy Blue Ocean Blue 

Pewter Avocado Gunmetal Sea Glass Olive 

CreaBond Farver 

Creole Red 
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CreaPave Mønster 


