
Multiraster Pro® Maakt alle terreinen belast- en berijdbaar
Is de meest veelzijdige bodemplaat die op vrijwel elke ondergrond toepasbaar 
is en belastingen tot maar liefst 380 ton per m2 mogelijk maakt. Multiraster Pro® 
biedt bovendien belangrijke milieuvoordelen; terreinen blijven berijdbaar en 
waterdoorlatend. Daarnaast voorkomt gebruikmaking van onze Multiraster Pro® 
overbelasting van rioleringssystemen en is daarom een perfect middel in de 
strijd tegen wateroverlast. Bovendien zorgt een verharding met Multiraster Pro® 
gevuld met gras in de zomer voor een aangenamere stedelijke leefomgeving 
omdat gras verkoelt in plaats van verhit zoals reguliere betonverhardingen. De 
bodem wordt beschermd tegen erosie en het microklimaat voor organismen 
blijft behouden.
Multiraster Pro® met gras
De Multiraster Pro® bodemplaten maken het mogelijk om grasvlakten 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 ingebouwde water- en voedingsreservoirs 
zorgen ervoor dat water en voedingsstoffen langer worden vastgehouden. 
Multiraster Pro® met grind
Met de Multiraster Pro® bodemplaten behoren rijsporen 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 grindoprit blijft in een 
perfecte staat. Multiraster Pro® is uitermate geschikt om met grind te vullen. Voor 
dit doel is het Multiraster Pro® in diverse kleuren leverbaar.
Multiraster Pro® voor alle terreinen
Met Multiraster Pro® is ook het gebruik van andere vulmaterialen voor paden en 
toegangswegen bijna oneindig, te denken valt aan boomschors, houtsnippers, 
cacaodoppen of andere mengsels. Op plaatsen waar men voorheen veelvuldig 
moest bijvullen en vernieuwen, wordt de levensduur door onze bodemplaten 
aanzienlijk verlengd. 



MultiRaster Pro® Voordelen
• Gebruiksvriendelijk, lichtgewicht
• Veelzijdig inzetbaar 
• Vulbaar met vele materialen, gras, grind, schors
• Snel plaatsbaar (100 tot 150 m2 per uur)
• Stabiel en schuift niet door uniek kliksysteem
• Horizontale en verticale 4-zijdige verbinding
• Voorzien van ogen om te verankeren
• Ideaal in hellingen en oevers
• Licht in gewicht (8-9 kg per m2)
• Uiterst stabiel, ook bij zware belasting
• Weersbestendig, UV- en vorstbestendig
• Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken
• Groot kamervolume dus begroeiing tot bijna 100%
• Unieke water- en voedingsreservoirs
• Bovenzijde voorzien van antislip oppevlak
• Behoud leefruimte  van micro-organismen
• Ideale bescherming bij boomspiegels
• Veilig en stabiel voor rollators en rolstoelen
• Perfecte bescherming tegen erosie
• Volledig recyclebaar
• Getest door toonaangevende instanties
• Europees kwaliteitsproduct, Nederlands fabrikaat
• Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen

MultiRaster Pro® Specificaties

111010

111050
op aanvraag

111020

111030

Deze brochure is gedrukt op papier, gemaakt van 
landbouw afval, geproduceerd met 100% groene 
energie en is minder milieubelastend door het 
chloorvrije blekingsproces. Biologisch afbreekbaar.

MultiRaster Pro® Toepassingsvoorbeelden
• Parkeerplaatsen en in- en uitritten
• Berijdbare gazons
• Groene daken, sedumvulling
• Toeritten naar bedrijven en tuinen
• Wandelpaden in parken en volkstuinen
• Begraafplaatsen
• Rondom openbare gebouwen, kantoren en flats
• Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
• Talud en oeverversteviging
• Wegen en paden in natuurgebieden
• Recreatiegebieden en natuurparken
• Vakantieparken en campings
• Dierentuinen en pretparken
• Tijdelijke verhardingen bij evenementen
• Sportterreinen, golfbanen, tennisparken
• Zones met windmolens en zonnepanelen
• Toeritten naar dijken en windmolens
• Af- en aanrijroutes hulpdiensten

Materiaal:

Kleuren:

Verbinding:

Belastbaar:
Gewicht per stuk:

Oppervlak per stuk:
Afmeting:

Aantal per m2:
Verpakking:

Stuks per pallet:
Stuks per laag:

M2 per laag:
M2 per pallet:

Lagen op pallet:

MultiRaster® merk en producten zijn van:

Kremers Beheer B.V. 
Sittard, Nederland

info@kremersbv.nl 
www.kremersbv.nl
+31 (0)46 400 86 76

HDPE uit gerecycled 
kunststof (vorst- en 
UV-bestendig)
Zwart ,groen, grijs, 
wit en andere op aan-
vraag
Horizontaal en verticaal
door vierzijdige vaste
klikverbinding  
Circa 380 ton per m2 

Circa 1950 gram 
Circa 0,228 m2

Circa 585 x 390 x 50mm
4,38 stuks
Europallet 80 x 120 cm 
240 stuks
4 stuks
0,913 m2

54,8 m2

50 lagen
Accesoires:

Parkeermarker
Ø 100 mm.
Aluminium

Verankerinksspijker
260 mm.
Gegalvaniseerd
 

Let op: 
Producten van recyclematerialen kunnen 
afwijken in kleur en afmeting.
Kunststof grasrasters niet opgesloten leggen.
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