
De beschermplaat voor bestaande grasperken
DE OPLOSSING VOOR TOEGANGSWEGEN OF PARKEERZONES VOOR LICHT VERKEER

GeoDal 25
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Toepassingen

  TOEGANGSWEGEN EN PADEN

  PARKEERTERREINEN
VOOR LICHT VERKEER

  CAMPINGS

  BESCHERMT HET GRAS

Voordelen

  Stevig en discreet

  Het flexibele midden
vermindert de spanning tijdens
temperatuurschommelingen

  Zeer snel en eenvoudig te
plaatsen: geen grondwerk nodig

  UV- en vorstbestendig

  Licht

  Voorgemonteerd per 4 (1 m²)

  Recycleerbaar

SNEL EN ECONOMISCH
Geodal 25 is een grastegel in poly-
ethyleen die ontworpen is om een 
bestaand gazon te versterken. De 
tegel wordt rechtstreeks op het eerder 
gemaaide gras geplaatst. Het laat toe 
om tal van toepassingen aan te bieden. 
De Geodal 25 kan uit elkaar gehaald 
en gerecycleerd worden.

DISCREET EN STERK
Geodal 25 is vervaardigd uit gerecycleerd polyethyleen. Zijn 
gepatenteerde structuur is uniek en heeft de volgende kenmerken: 
een uiterst sterk vergrendelingssysteem, een bovenstructuur van 5 
mm om discreet te blijven en een onderstructuur van 15 mm die een 
betere stabiliteit toelaat. Geïntegreerde uitzettingsvoegen voorkomen 
dat de platen omhoog worden gehoffen en laten toe om ze op een 
licht oneffen ondergrond te plaatsen.
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50 x 50 cm

Camperplaatsen

Tijdelijke 
parkings

Voorgemonteerd 
per 4 = 1m²



De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar 
in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending 
van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 03/2023

GeoDal 25

Kenmerken
Afmeting: 50 x 50 x 2,5 cm

Dikte wanden : bovenkant = 5 mm
onderkant = 15 mm

Gewicht: ± 4 kg/m²

Materiaal: gerecycleerd polyethyleen

Weerstand lege plaat: ± 50 t/m²

Kleur: zwart

Platen per m²: 4 st. (voorgemonteerd)

Palet: 100 m² (400 platen)
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Belangrijke opmerkingen
• Hellingsgraad van maximum 5%.  

• Niet geschikt voor intensief gebruik.

• Het is aangeraden om 4 tot 6 weken te wachten voor de ingebruikname, zodat het gras 
kan groeien en de mat in de grond kan verankeren.

• Onderhoud: Maai op dezelfde manier als een normaal gazon. Niet geschikt voor alle 
robotmaaiers.

Ontdek het volledig gamma met gras- en grindplaten op www.matgeco.be

SNELLE PLAATSING
De GeoDal 25 is 50 x 50 x 2,5 cm 
groot en is voorgemonteerd per 4 tegels 
(1 m²). Per 4 wegen ze slechts 4 kg. 
Zijn licht gewicht, zijn formaat en zijn 
efficiënt vergrendelingssysteem laten 
een gemakkelijke en snelle plaatsing 
toe, zelfs op een ondergrond die niet 
vlak is. Het is aangeraden het gazon 
kort te maaien alvorens de tegels te 
plaatsen.

Vergrendelingssysteem Flexibel uitzettingssysteem

Onderkant van de plaatBovenkant van de plaat

5 mm = discreter 15 mm = stabieler


