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Multiraster Pro®
is een zeer veelzijdig
bodemplaat en op iedere
ondergrond toepasbaar.
Multiraster Pro maakt
belastingen tot maar liefst
380 ton per m² mogelijk
en biedt belangrijke
milieuvoordelen in
vergelijking met een
verharding uit asfalt of
beton. Terreinen waar
gebruik is gemaakt
van het Multiraster Pro
blijven waterdoorlatend
en bovendien voorkomt
het overbelasting van
rioleringssystemen.
Het is een perfect
middel in de strijd tegen
wateroverlast. De bodem
wordt beschermd tegen
erosie en het microklimaat
en de leefruimte voor
microorganismen
blijven behouden.
Doordat het Multiraster
Pro nagenoeg geheel
integreert in de gebruikte
bodembedekking is dit
esthetisch een perfecte
en veelzijdige oplossing.

Multiraster Pro® voor gras
De Multiraster Pro® bodemplaten maken het mogelijk om
grasbodems te belasten en te berijden, zonder dat er bandensporen
of modderpoelen ontstaan. Zelfs bij veelvuldige belasting blijft
het gras mooi groen en groeit het door zonder dat de graswortels
beschadigen. De unieke water- en voedingsreservoirs zorgen ervoor
dat water en voedingsstoffen langer worden vastgehouden, het gras
blijft óók in drogere periodes mooi groen Een begroeiing tot bijna
100% is mogelijk. Het resultaat is een mooie groene grasmat met
de sterkte van een geasfalteerde weg!
Multiraster Pro® voor grind
Met de Multiraster Pro® bodemplaten behoren opspattende kiezels
en lelijke kuilen in het grindbed definitief tot het verleden. Géén
opspattende of rondzwervende kiezels meer! Het grind blijft op de
plaats waar het hOort en uw grindbed blijft in een perfecte staat
Het Multiraster Pro® is uitermate geschikt om met grind gevuld
te worden. Voor dit doel is het Multiraster Pro® in diverse kleuren
leverbaar.
Multiraster Pro® voor alle terreinen
Met het Multiraster Pro® is het gebruik van materialen voor
paden en toegangswegen oneindig, te denken aan boomschors.
houtsnippers. cacaodoppen of andere bodembedekkers.
Op plaatsen waar men voorheen veelvuldig moest bijvullen
en vernieuwen, wordt de levensduur door Multiraster Pro®
bodemplaten aanzienlijk verlengd. Multiraster Pro® bodemplaten
zijn een effi ciënt en kostenbesparend alternatief en zijn toe te
passen in vele Objecten.

Voordelen van het Multiraster® Pro

• Eenvoudig en snel gelegd door voorrmontage
van bijna 1 m²
• Stabiel en schuift niet door uniek kliksysteem
aan alle zijden
• Voorzien van ogen om het raster te verankeren met
kunststof of rvs spijkers (ideaal in hellingen en oevers)
• Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar
(100 tot 150 m² per uur)
• Licht in gewicht (circa 7 kg per m²)
• Uiterst stabiel, ook bij zware belasting door
bijvoorbeeld vrachtauto’s (tot 380 ton per m²)
• UV- en vorstbestendig
• Vormvast ook bij temperatuurschommelingen
• Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken
• Optimale groeiomstandigheden door een groot
kamervolume en door water- en voedingsreservoirs
• Behoud van het microklimaat en de leefruimte
van micro-organismen
• Begroeiing tot bijna 100%
• Ideale bescherming voor wortels en boomschors
• Veelzijdig inzetbaar en vulbaar met vele materialen
• Perfecte bescherming tegen erosie
• Overal toepasbaar
• Geschikt voor calamiteitenstroken
• Volledig recyclebaar
• Getest door toonaangevende instanties

Specificaties van het Multiraster® Pro

Materiaal:
Afmetingen:
Oppervlakte per raster:
Aantal rasters per m²:
Gewicht per raster:
Belastbaarheid:
Kleuren:
		
Europallet verpakking:
Aantal per pallet:
Aantal m² per pallet:
Lagen per palet:
Rasters per laag:
Parkeermarkering:
		
		

HDPE uit gerecycled kunststof
Circa 585 x 390 x 50 mm (L x B x H)
Circa 0,228 m²
4,38
Circa 1,8 kg
Tot 380 ton per m²
Standaard in zwart,
groen en grijs op aanvraag*
80 x 120 cm (L x B)
200 rasters
Circa 45,6 m²
50 lagen
4 rasters
Aluminium schijf van 10 cm
doorsnee met een 25 cm
lange nagel voor verankering.

* Let op. Producten die van gerecycelde
		 materialen zijn gemaakt kunnen afwijkingen
		 in kleur en maat hebben.
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Toepassingen
•

•
•
•
•
•

Wandelpaden, parken, volkstuinen
en begraafplaatsen
(veiliger en stabieler voor
rollators en rolstoelen)
Berijdbare gazons
Openbare gebouwen, kantoren en
flats (glazenwasserpad)
Helikopterplaatsen en
zweefvliegbanen
Talud en oeverversteviging

•

Wegen en paden in moeras- en
natuurgebieden
Tijdelijke verharding van de
ondergrond (bij evenementen)
Parkeerplaatsen en in- en uitritten

•
•
•
•
•

Speelplaatsen en –tuinen
Dijkversteviging
Recreatiegebieden
Vakantieparken en campings
Dierentuinen en tuinpaden

•
•
•
•
•

Sportterreinen
Golfbanen
Maneges
Tennisparken
Verbindingspaden

•
•
•
•
•

Toeschouwers(staan)plaatsen
Openluchttheaters
Pretparken
Evenemententerreinen
Begroeide platte daken

•

Kunststof gras/grindrasters mogen
niet opgesloten gelegd mogen worden
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