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• Geschikt voor
zware belasting
• Copro gecertificeerd
klasse A

Materiaal: HDPE uit gerecycled kunststof
Afmetingen: Circa 585 x 390 x 51 mm (L x B x H)
Oppervlakte per raster: Circa 0,228 m²
Aantal rasters per m²: 4,38
Gewicht per raster: Circa 1300 gram
Belastbaarheid: > 300 Ton per m² (ongevuld)
Kleuren: Standaard in zwart,
		 groen en grijs op aanvraag
Europallet verpakking: 80 x 120 x 240 cm (L x B x H)
Aantal per pallet: 160 Rasters (40 lagen á 4 stuks)
Aantal m² per pallet: Circa 36,5 m²
Lagen per pallet: 40 Lagen
Rasters per laag: 4 Rasters
M2 per laag: 0,913 m2

*

Let op. Producten die van gerecycelde
materialen zijn gemaakt kunnen
afwijkingen in kleur en maat hebben.
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Bestektekst Multi Raster Pro A®
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Bodemverstevigingsplaten uit HDPE gerecycled
materiaal met klavervormige kamers
Bovenzijde voorzien van antislip oppervlak
Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding
Mogelijkheid om te voorzien
van markeringsnoppen en te verankeren
1 M² multiraster heeft circa 0,9 m² open oppervlak
(9/10 van het oppervlak is onbedekt)
Inhoud van het te vullen oppervlak
per m² is circa 0,04 m³ (b.v. split)
Ongevuld belastbaar > 300 ton per m²
Afmeting per plaat circa 585 x 390 x 51 mm (L x B x H)
Gewicht circa 5,2 kg per m²
Leverbaar in zwart (Groen en grijs op aanvraag)
Geschikt voor zware belasting
(gebruiksklasse A, COPRO gecertificeerd)

Parkeermarkering
•
•
•
•

•

Afmetingen: (2) 95 x 60 mm.
Materiaal: PP (Polypropylene)
Kleur: Wit (Glow in the Dark op aanvraag)
Door de gleuven aan de onderkant van de dop
fixeert de marker zich en kan deze niet kapot
gaan bij een draaiende beweging
Vier klikverbindingen aan de onderzijde voor
definitieve bevestiging

Kunststof gras/grindrasters mogen
niet opgesloten gelegd mogen worden
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