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Liikuntapaikkahiekat
Asiakkainamme ovat erilaisten urheilukenttien ja piha-alueiden valmistajat 
ja niiden ylläpitäjät ympäri Suomen. Valikoimastamme löydät tarvitsemasi 
hiekan tekonurmi- ja urheilukenttille; mm. jalkapalloon, tennikseen, 
pesäpalloon, beach volleyhin ja yleisurheiluun. 

Tarjoamme myös turvallisuusmääräysten mukaiset materiaalit lasten leikki-
alueille. Toimitamme sujuvasti ja varmasti niin kate- ja turvahiekat sekä 
muut urheilukenttä- ja harrastusmateriaalit - räätälöitynä 
asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

Katehiekka tekonurmille

Katehiekka luonnonnurmille

Kasvualusta luonnonnurmikentille

Katehiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka 
tarkkuusseulotaan haluttuun jakaumaan. Tuotantolaitoksella 
oleva pölynpoistojärjestelmä vähentää huomattavasti hiekassa 
olevaa hienoainesta ja tällöin hiekan levitysvaiheessa pölyä on 
huomattavasti normaali hiekkaa vähemmän. Lisäksi liiallinen 
pöly olisi haitaksi kentällä.

Katehiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Katehiekkaa 
voidaan valmistaa kahdella eri tapaa. Märkäseulottuna 
ja tarkkuusseulottuna. Tarkkuuseulotun tuotteen etuna 
on että hiekan rae- jakauma on tarkempi.

Kasvualusta valmistetaan tarkkuusseulotusta hiekasta ja seulotusta turpeesta. Turve ja hiekka sekoitetaan 
asiakkaan haluamalla suhteella. Hiekan oikea rae- jakauma ja turpeen maantumisaste vaikuttavat paljon 
kasvualustan toimivuuteen, mm vedenläpäisyvyys ja kosteuden pitävyys ovat merkittäviä tekijöitä 
kasvualustaa valmistuksessa.

JALKAPALLO- JA PESÄPALLOKENTÄT
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Pituushyppyhiekka

Turvahiekka leikkikentille

Katehiekka luonnonnurmille Leikkihiekka

Pituushyppyhiekka valmistetaan luonnonhiekasta. 
Hiekka on kuivattua ja tarkkuusseulottua. Tuotanto-
prosessissa hiekasta poistetaan pölyä  pölynpoisto-
järjestelmässä, jonka ansiosta hiekka ei juurikaan 
pölyä.
Pituushyppyhiekka on IAAF-vaatimukset täyttävä.

Turvahiekka on seulottua, pyöreänmuotoista, tiivistyätöntä, 
puhdasta luonnon hiekkaa, joka on tarkoitettu lasten leikkipaikoille 
pehmentämään alastuloja. Tuotantolaitoksen pölynpoistojärjestelmä 
poistaa suurimman osan hiekassa olevasta pölystä. Tuote testattu ja 
hyväksytty SFS-EN 1177:2008 menetelmän mukaisesti.

Leikkihiekka on seulottua, puhdasta luonnonhiekkaa pihanrakennukseen, 
mm. hiekkalaatikkohiekaksi ja asennushiekaksi. Raekoko 0 - 2 mm.

YLEISURHEILU JA BEACH VOLLEY

LEIKKIKENTÄT JA PIHA-ALUEET

Beach Volley -hiekka
Hiekka valmistetaan luonnonhiekasta. Hiekka 
kuivataan ja tarkkuusseulotaan asiakkaan 
haluamaan jakaumaan.
Beach Volley -hiekka on FIVB-vaatimukset täyttävä



Fescon Oy on 1984 perustettu laadukkaita ja pitkälle jalostettuja 
kuivatuotteita valmistava kotimainen perheyritys. Tuotevalikoima sisältää 

Hiekkojen lisäksi laasteja, rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja 
pinnoitteita sekä muuraus ja- ja rappaustyömaille vuokrattavia siilo- 
ja sekoituskalustoja. Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, 

varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja 
pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
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Urheilukenttämateriaalien ja -hiekkojen myynnissä sinua palvelee:
Tomi Koota
040 128 1883

tomi.koota@fescon.fi


