
Robuuste plaat voor klinkers en gras
UITERST DUURZAAM, VERSTERKTE STABILITEIT, VERSCHILLENDE OPVULLINGEN

PaveGrid 60

Toepassingen

  DRAINERENDE PARKINGS

  HELLENDE PADEN

  OPRITTEN

  WANDELPADEN, STOEPEN

  FIETSPADEN

  BRANDWEERWEGEN

  DIVERSE TOEGANGSWEGEN

Voordelen

  Zeer sterk ≥ 450 t/m²

  100% gerecycleerd en recycleerbaar

  Polyvalent: klinkers of gras

  Eenvoudig te plaatsen

  Vergrendelingssysteem
= grotere stabiliteit

  Licht: 3,7 kg/plaat

  Antislip

UITERST STERK ≥ 450 t/m²
Dankzij zijn wanden van minimum 8,5 mm dikte en de samenstelling 
van het gebruikte materiaal is de PaveGrid 60 ontworpen om 
bestand te zijn tegen zwaar en intensief verkeer. De plaat beschikt 
over een antislip systeem. Bovendien is hij zeer goed bestand tegen 
zuren en logen (strooizout, ammoniak, enz.), alsook tegen vorst en 
UV. Zijn vorm en zijn verbindingssysteem laten toe de lasten te 
verdelen om een grotere stabiliteit in de tijd aan te bieden. De 
plaat voorkomt spoorvorming in vergelijking met betonklinkers die 
los naast elkaar zijn gelegd.

37 cm
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POLYVALENT
De PaveGrid 60 plaat 
kan gebruikt worden voor 
een opvulling met gras of 
klinkers. Deze polyvalentie laat 
toe om harmonieuze parkings, 
toegangswegen in klinkers met 
grasomgevingen, opritten met gras en 
rijbanen in klinkers, enz. te creëren. De 
mogelijkheden zijn talrijk.

ZELFDRAINEREND
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PaveGrid 60 - uiterst sterk

Kenmerken
Afmetingen: ± 37 x 37 x 6 cm
Gewicht: ± 3,7 kg/plaat
Materiaal: gerecycleerd PVC 
Weerstand gevulde plaat: 
≥ 450 t/m²
Weerstand lege plaat: ± 170 t/m²
Uitzetting van de plaat: ± 3% 
(-10°C tot +30°C)
Kleur : donkergrijs/zwart
Platen per m²: ± 7,4 st
Bruikbare oppervlakte: ± 0,136 m²
Palet: 180 st (± 24.4 m²)
Hoeveelheid klinkers per m²: 119
Palet met klinkers: 1800 st (± 15 m²)

1. Plaatsing van een geotextiel op de bodem.

2. Waterdoorlaatbaar draagbed samengedrukt in 
grind of steenslag. (Ø 10/32 op 20 tot 60 cm* in 
functie van het gebruik en type ondergrond)

3. Waterdoorlaatbaar legbed in fijn grind, steenslag, 
lava, enz. (Ø 2/7 op min. 3 cm tot max. 5 cm dikte)

4. Plaatsing van de platen.

5. Opvulling met klinkers.

6. Opvulling met substraat/ingezaaide aarde. 

a) Borstel het overtollige substraat weg dat bovenop 
de plaat ligt zonder het aan te drukken.

b) Na natuurlijke aandrukking moet het substraat 
zich 5 mm onder het bovenste niveau van de plaat 
bevinden.

c) Voldoende water geven.

* Dikte van het draagbed:

• Parking wagens: 20 tot 30 cm
• Brandweerwegen: 30 tot 50 cm
• Parking vrachtwagens: 45 tot 60 cm

Belangrijke opmerkingen
• Aangeraden hellingsgraad van maximum 15%.

• Voorzie ± 119 klinkers per m² voor een maximale opvulling van de platen.

• Vul de platen onmiddellijk na de plaatsing op met klinkers of substraat.

• Boordstenen voorzien rondom de zone.

• Een uitzettingsvoeg van 5 cm voorzien tussen de boordstenen en de platen.

• Om de 5 m een uitzettingsvoeg van 5 cm tussen de platen voorzien.

• De plaatser is verantwoordelijk voor de dimensionering van de fundering.

BETONKLINKERS
Voor de opvulling van de platen zijn er 
betonklinkers beschikbaar in verschillende 
kleuren (rood en grijs). Deze kunnen 
gebruikt worden om parkings af te 
bakenen, patronen of gemengde 
zones van gras en klinkers uit te 
voeren, enz.

EENVOUDIG TE PLAATSEN
Zijn afmetingen van 37 x 37 x 6 cm (LxBxH) en zijn laag gewicht van ongeveer 
3,7 kg per stuk garanderen een snelle en eenvoudige plaatsing. Bovendien 
kan deze plaat worden gebruikt om klinkers te plaatsen en om berijdbaar 
gazon aan te leggen. Dit laat toe slechts één fundering over het volledige 
oppervlak uit te voeren, terwijl de kostbare plaatsing van boordstenen tussen  
de zones vermeden wordt.

ECOLOGISCH
De PaveGrid 60 laat toe dat regenwater op een natuurlijke manier in de grond 
dringt en ter plaatse verdampt. De dal is vervaardigd uit 100% gerecycleerd en 
recycleerbaar plastic, dat niet schadelijk is voor het grondwater. De PaveGrid 
laat toe om de oppervlakken van inerte berijdbare zones te verkleinen en de 
oppervlakte van doorlatende en begroeide groene zones te vergroten.

Uitvoering:

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


