
Toepassingen
Permanente of tijdelijke bescherming
Openluchtevenement
Concert
Tijdelijke parking
Kampeerzone
Landingsplaats voor helikopters
Garden party

Kenmerken
Afmetingen: 57 x 57 x 1,8 cm
Gewicht: 1000 g/plaat
Materiaal: LD-PE (U.V.-bestendig)
Weerstand : 200 t/m²*
Kleur : Groen
Platen per m2: 3 stuks
* Enkel de tegel op harde ondergrond

Voordelen
Hoge weerstand
Flexibel
Herbruikbaar
Snel monteerbaar
Snel afbreekbaar
Licht: 1 kg/plaat
Geen grondbewerking nodig
Discreet
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Gridapark  verstevigend raster voor 
bestaande grasperken
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Gridapark

Plaatsing 
Gridapark wordt rechtstreeks op de  
bodem geplaatst en volgt het zachte 
reliëf van het terrein. Het is dus niet 
nodig om de grond te bewerken en het 
terrein aan te passen. De platen klikken 
de ene in de andere door een eenvoudig 
hechtingssysteem met vaste haken.

Uitvoering
1. De eerste tegel plaatsen, de zijde 
met de smalste haken naar boven 
gericht. Er goed op letten dat de 
breedste haken gericht zijn naar de 
zone die niet bedekt moet worden. 
2. De zijde met korte haken die de 
tweede tegel zal ontvangen enkele 
centimeters opheffen.
3. De tweede tegel licht hellend 
aanbrengen, de zijde met de lange 
haken naar boven.
4. De twee tegels inéénklikken en op 
de bodem neerleggen.
5. Eens de eerste rij is afgewerkt, 
verder afwerken door dezelfde lijn te 
volgen.

Deze gegevens zijn het resultaat van studies en ervaringen, ze mogen 
in geen enkel geval als een garantie beschouwd worden. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor de plaatsing van dit product.

Bijkomende inlichtingen verkrijgbaar 
op 067/41 16 10

GridaPark, de snelle en discrete bescherming voor 
bestaand gazon

De GridaPark- tegel in polyethyleen (LD-PE) is licht en 
eenvoudig te plaatsen. Ze is de ideale oplossing om tijdelijk of op 
lange(re) termijn een reeds gevormd grasperk te beschermen. 
GridaPark is bestemd voor een licht of occasioneel gebruik. 
Geen nieuwe bezaaiing of toevoeging van substraat nodig.
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Van voetganger tot helikopter
Dankzij zijn structuur in middelgrote vierkanten, is het mogelijk om op 
GridaPark  te stappen en ze met een wagen te berijden. Haar hoge weerstand 
van 200 Ton/m² maakt ze geschikt voor parking of bijvoorbeeld landingsplaats 
voor helikopters. 

Ideaal om de bodem te beschermen tijdens evenementen in open lucht, laat de 
GridaPark- tegel toe om lichte toegangswegen in te richten, sporenvorming te 
voorkomen en vertraagt ze slijtage van het terrein.

Zonder bijkomende kosten
In tegenstelling tot andere grastegels, vereist GridaPark geen voorbereidende 
werken op het terrein. Ze wordt rechtstreeks en in alle eenvoud geplaatst 
en dit met weinig arbeidskrachten dankzij haar lichtgewicht en het snelle 
ineenschakelen. Eens afloop van gebruik, is GridaPark eenvoudig af te breken 
en is ze herbruikbaar voor andere toepassingen.

Milieuvriendelijk
GridaPark bestaat uit gerecycleerd LD-PE. De stevige en soepele structuur 
verdeelt het gewicht van de belading en voorkomt dat de wortels van het gazon 
worden beschadigd. De grote openingen bevorderen de groei van het gazon en 
laten het doordringen van regenwater in de bodem toe.

Opmerkingen
GridaPark is een doeltreffende oplossing voor een tijdelijk of occasioneel 
gebruik. Het is zeer belangrijk dat het oppervlak in gazon zeer vlak is en reeds 
goed platgedrukt. GridaPark mag niet geplaatst worden op een gazon dat pas 
werd aangelegd of op een helling van meer dan 2%. Voor een intensiever verkeer, 
gelieve u in te lichten over onze duurzame en professionele oplossingen op de 
website : www.geodal.be.

Voor het afbreken, beginnen met de 
af te breken zijde lichtjes op te heffen 
en de tegels één per één uit elkaar te 
halen.

http://www.xtradal.be

