TERRA-GRID E 35
• Bodemversteviging zonder de bovengrond af te sluiten
• Veilig en gelijkmatig oppervlak
• Het gras blijft behouden
• Eenvoudig te installeren
• Hoge productie door voorgemonteerde platen van 1,1 m²

EÉN TEGEL, OP 2 MANIEREN TE GEBRUIKEN:
1. TERRA-GRID E 35 - met de gesloten kant naar boven:
• Geen hoge kosten voor het aanleggen van de complete onderbouw.
• De tegels eenvoudig op het maaiveld leggen, aan elkaar haken,
en aanbrengen d.m.v. een trilplaat of wals (grote oppervlaktes).
• De vegetatie wordt nauwelijks verstoord.
• Door het grote dragend vermogen van TERRA-GRID E 35 wordt de bodemdruk gelijkmatig verdeelt.
• Het oppervlak is verstevigd, overrijdbaar, maar niet afgesloten.
• Het oppervlak van de TERRA-GRID E 35 tegels is voorzien van antislip nokken, waardoor een optimale grip.
• Door de geïntegreerde weerhaken aan de onderzijde wordt verschuiving en het opkomen van de tegel voorkomen.
• De expansie elementen aan het verbindingssysteem vangen de werking van het materiaal bij temperatuur
schommelingen volledig op.

Plaatsen van TERRA GRID

Na de plaatsing

Na 6 maanden

2. TERRA-GRID E 35 - met de gesloten kant naar onderen:
• Indien u de tegels aanlegt met de gesloten kant naar onderen,
dan kunt u op deze wijze een stabiele ondergrond realiseren.
• De open kamers kunnen gevuld worden met grof zand, split of grind.
• Het oppervlak is stabiel, maar niet afgesloten.
• Het water kan door de openingen gewoon in de bodem wegzakken,
en het materiaal is vorstbestendig.
• Door het onderbroken motief is de tegel ook bij nat weer antislip.

Pallet maten:
1,22 m x 0,92 m x 2,34 m
73 lagen van 1,1 m²
Gewicht: ca. 500 kg per pallet ca. 80 m² per pallet

Materiaal:
Polyethyleen en Polypropyleen

EIGENSCHAPPEN VAN TERRA-GRID E 35:
• Antislip

• Laag eigen gewicht, slechts 6,0 kg/m²

• Hoge belastbaarheid, tot 160 t/m²

• Milieuvriendelijk

• UV- en vorstbestendig

• Onbreekbaar

• Olie, zuur en (strooi)zout bestendig

• 100% Recyclebaar

• Geïntegreerde expansie voegen
• Bij aanleg hoge productie mogelijk

Toepassingen:
• Campeerterrein
• Container opstelplaats

• Parkeerplaats

• Erosie bescherming

• Camperplaats

• Tijdelijke bouwweg

• Landingsbaan vliegveld

• Omleiding brandweer

• Wegen

• Oeverbescherming
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