Phuong Thanh Ngoc Sport

Chúng tôi (Phuong Thanh Ngoc
Sport) chuyên thi công các công
trình thể thao như: sân bóng đá,
sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân
cầu lông và các sân thể thao đa năng
khác với nhiều bề mặt như: Thảm
cao su EPDF, mặt sân lắp ráp, mặt
sân thảm, mặt sân sơn Acrylic..
Tất cả các sản phẩm đều có xuất
xứ nguồn gốc, chứng chỉ chất
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn thi
đấu quốc tế.
Với kinh nghiệm trong nhiều
năm thi công, Phuong Thanh Ngoc
Sport cam kết sẽ đem đến những
sản phẩm và những công trình chất
lượng tốt nhất cho khách hàng .

PHUONG THANH NGOC SPORT

1. ĐƯỜNG CHẠY ĐIỀN KINH ĐƯỜNG CHẠY TỔNG HỢP

* Một số hình ảnh đường chạy

Phuong Thanh Ngoc Sport có thể
tư vấn thiết kế và thi công nhiều loại
đường chạy điền kinh trong sân vận
động. Chủ yếu là loại truyền thống với
lớp đế là hạt cao su SBR được trộn với
keo theo tỷ lệ tiêu chuẩn có độ dày từ
8mm - 10mm. Lớp mặt được phun hạt
EPDM được trộn với tỷ lệ keo theo tiêu
chuẩn có độ dày từ 3mm - 5mm.
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* Công trình sân vận động đa năng tại trường học viện cảnh sát nhân dân- Cổ Nhuế, Hà Nội
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2. SÂN THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP
Phuong Thanh Ngoc Sport có thể tư
vấn thiết kế và thi công nhiều loại sân thể
thao chuyên nghiệp như:
- Sân bóng rổ
- Sân tennis
- Sân bóng chuyền
- Sân cầu lông
- Sân bóng ném..
Chúng tôi cam kết chất lượng đạt tiêu
chuẩn thi đấu quốc tế.
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* Giới thiệu thảm thể thao PolyVinyl Clorua ( PVC)
Thảm thể thao Vinyl được chia làm 2 loại là thảm dùng trong nhà và
ngoài trời có độ đàn hồi cao với các tính năng:
- Giảm chấn, dẻo, bền, chống trầy xước.
- Chống trơn trượt, vệ sinh, kháng khuẩn và nấm mốc, chống vết nám
của tàn thuốc, chống hóa chất.
- Không nứt, vỡ, gãy do địa chấn, chống lực nén cao.
- Giảm ồn, tiếng động, không bị lõm.
- Ít hoặc không có đường nối, độ phẳng cao.
- Dễ lau chùi, dễ bảo quản và bảo dưỡng.
- Nhẹ hơn gạch nên giảm được chi phí ban đầu (chi phí làm móng…)
cho các công trình.
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* Sân bóng rổ

* Một số hình ảnh sân bóng rổ

Tất cả các bề mặt sân bóng rổ được
tùy chỉnh thiết kế và xây dựng kết hợp
với những tiến bộ công nghệ kỹ thuật
mới để đảm bảo một bề mặt chơi
thoải mái và an toàn.
Thảm bóng rổ, hoặc sơn sân bóng
rổ với những lớp cao su chuyên dùng
hướng tới việc giảm chi phí bảo trì,
đồng thời tăng cường các tính năng bề
mặt, chúng tôi tối đa hiệu suất chơi
trên sân bóng rổ.
Phụ kiện như trụ bóng rổ, cột bóng
rổ, bảng bóng rổ đều đạt tiêu chuẩn
thi đấu.
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* Sân bóng chuyền
THẢM BÓNG CHUYỀN
Thảm bóng chuyền (chất liệu PolyVinyl Clorua) dày tối thiểu 6.0mm, thông thường là dày 6.5mm - 7.2mm được cấu tạo 5 lớp :
- Lớp chống mài mòn PVC: có tính năng chịu được độ mài mòn cao và độ trơn trượt chuyên dụng.
- Lớp lưới sợi thủy tinh, chống co dãn và kéo dài tuổi thọ.
- Lớp ổn định gia tăng sự ổn định lớp bọt.
- Lớp ổn định gia tăng giảm sốc.
- Lớp bọt xốp PVC có mức độ trùng khít nhau có tính chất hấp thụ lực, giảm va đập, chấn thương, chống mài mòn.Tầng đáy của thảm cầu lông được xử
lý bằng làm se khô bề mặt, chống thấm, kháng nấm mốc phù hợp cho việc chống đàn hồi và tiêu chuẩn cho việc hấp thụ va chạm.
Qui trình thi công SƠN BÓNG CHUYỀN với mặt sân là bê tông xi măng
- Lớp 1: Phun sương lớp hỗn hợp keo cao cấp DECOTURF.
- Lớp 2: Lớp hỗn hợp keo cao su cao cấp DECOTURF chuyên dùng sân bê tông.
Chúng tôi khuyên quý khách nên sử dụng sản phẩm từ các nhà chuyên sản xuất sơn
thể thao của Mỹ. Vì hóa chất về sơn tennis hoàn toàn có tính chất đặc trưng của nó.
- Lớp 3: Lớp cao su hạt mịn giảm chấn DECOTURF.
- Lớp 4: Lớp cao su hạt mịn giảm chấn DECOTURF.
- Lớp 5: Lớp cao su hạt mịn giảm chấn DECOTURF.
- Lớp 6: Sơn DECOTURF USA cao cấp.
- Lớp 7: Lớp sơn DECOTURF USA cao cấp.
- Lớp 8: Lớp sơn DECOTURF USA cao cấp.
- Lớp 9: Lớp sơn DECOTURF USA cao cấp.
Kẽ line sân bóng chuyền.
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* Sân tennis

* Một số hình ảnh sân tennis

Phuong Thanh Ngoc Sport chuyên thi
công sân tennis bằng những chất lượng
cao nhất. Đó là mặt sân có sự kết hợp
những với lớp sơn tennis cao su cao
cấp nhất là Decoturf/Plexipave/Sports
Master.
Chúng tôi cung cấp một bề mặt đàn
hồi đầy đủ với nhiều lớp đệm, vô cùng
thoải mái cho đôi chân bạn.
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* Sân cầu lông

Sơ đồ sân câu lông theo liên đoàn cầu lông quốc tế (IBF):

Thảm cầu lông được nhập khẩu với nguồn
gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn thi đấu
quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả độ
dày của thảm.
Sân cầu lông phải là sơn Acrylic nhập từ
Mỹ chuyên dùng cho các sân thể thao như
tennis, bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông. Sơn
chống trơn trợt, ẩm mốc và bay màu và được
quốc tế chấp thuận.
Quý khách có nhu cầu xây sân cầu lông,
lót thảm, sơn cho sân cầu lông, lắp đặt hoặc
bảo trì vệ sinh thảm cầu lông vui lòng liên hệ
chúng tôi để được tư vấn!
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3. THẢM CAO SU EPDF

* Một số hình ảnh thảm cao su minh họa:

Đặc tính của vật liệu
– Thân thiện với môi trường.
– Giảm chấn thương ,chống sốc khi
ngã.
– Thi công sàn cao su sửa chữa và
bảo trì dễ dàng.
– Màu sắc đa dạng phong phú.
– Chống trơn và thoát nước tốt.
- Thời gian sử dụng lâu năm , không
phai màu.
Phuong Thanh Ngoc Sport là đơn vị
với nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi
cam kết cung cấp cho khách hàng sản
phẩm là tốt nhất tuân thủ theo đúng
tiêu chí của nhà sản xuất . Sản phẩm
của chúng tôi được bảo hành 2 năm
trên toàn quốc.
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Hạt cao su EPDM viết tắt từ Ethylene - Propylene - Diene - Monomer (M-Class) là dạng
cao su tổng hợp, là vật liệu an toàn và thân
thiện với môi trường, có tính đàn hồi cao, độ
bền tốt, không thấp nước và giữ ẩm... được
ứng dụng rộng rãi để làm sân chơi ngoài trời,
làm gạch cao su và cá ứng dụng khác.
Hạt cao su EPDM có tính năng đàn hồi
cao, giảm áp lực lên các khớp khi người chơi
vận động va chạm nhiều, thân thiện với môi
trường, an toàn cho người sử dụng và chịu
được trong khả năng nhiệt độ cao (khoảng từ
– 50 °C tới +150 °C).
Hạt EPDM có giá thành và chi phí rất cao,
thông thường được sử dụng kết hợp với các hạt
SBR để giảm giá thành và tăng độ bền cho sản
phẩm tạo ra.
Hạt cao su EPDM không bị phai màu, bền
màu theo thời gian.
Hạt EPDM mà chúng tôi cung cấp là tất cả
các màu với các sắc tố của thương hiệu nổi
tiếng để đảm bảo độ bền màu, chất lượng tốt
nhất và mềm mại của màu sắc bề mặt hạt
cũng như để ngăn chặn sự phản xạ ánh sáng.
Hạt EPDM đa dạng màu sắc có thể được pha
trộn với nhau để sử dụng.
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4. THI CÔNG KHÁN ĐÀI

* Một số hình ảnh liên quan

Phuong Thanh Ngoc Sport nhận tư
vấn và thi công hạng mục khán đài như:
- Sơn bậc khán đài.
- Lắp đặt hệ thống ghế ngồi sân vận
động.
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5. THI CÔNG SÂN TẬP GOLF

* Một số hình ảnh sân golf

Phuong Thanh Ngoc Sport có thể tư vấn
thiết kế và thi công sân tập golf chuyên
nghiệp, uy tín.
Chúng tôi cung cấp các thiết bị vật tư
sử dụng trong sân tập golf như: bóng golf,
thảm tập golf, gậy golf, khay đựng bóng,
giá để gậy...
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