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Multiraster ProA® de absolute topper voor bodemverharding
Voor een duurzame, milieuvriendelijke bodemverharding is de MultiRaster ProA® dé
perfecte oplossing. Door het slimme ontwerp, de keuze voor kwalitatief hoogwaardig materiaal en onze streng gecontroleerde betrouwbare, Nederlandse productie
is deze bodemverharder al jaren hét voorkeursproduct voor vele professionals. Door
het lichte gewicht gemakkelijk en snel te leggen en eenvoudig op maat te maken en
aan te passen aan elk terrein. Voorzien van een innovatieve vierzijdige horizontale
en verticale klikverbinding zoat deze rasters na leggen één geheel vormen en op
hun plaats blijven. Elk raster is bovendien voorzien van twee verankeringspunten
voor hellende oppervakken of oevers.
Ondanks zijn lichte gewicht heeft de MultiRaster ProA® een indrukkwekkend hoge
belastbaarheid van >300 ton/m2. Hierdoor is ons MultiRaster ProA® geschikt voor
gebruikersklasse A en kan derhalve perfect worden toegepast in allerlei situaties.
Positieve werking op onze leefomgeving
Door gebruik te maken van de MultiRaster ProA® blijft uw terrein waterdoorlatend.
Met een open oppervlak van ca 90% is er geen belemmering voor hemelwater
om te infiltreren waardoor riolen minder belast worden en er dus minder kans is
op overstromingen. De bodem wordt beschermd tegen erosie, microorganismen
houden de bodem levend en er ontstaat een natuurlijke verkoeling. Asfalt, beton,
klinkers enz. houden warmte vast en dit heeft een ongunstige invloed op onze leefomgeving en het klimaat. Onze producten dragen bij aan de vorming van nieuw
grondwater en de voorkoming van hoogwater en uitdroging. Gemaakt van uiterst
bestendig HDPE; een gerecycled materiaal wat ook na afloop weer te recyclen is en
gebruikt kan worden als grondstof voor hernieuwde materialen.
Beschikbaar in meerdere kleuren
MultiRaster ProA® is standaard verkrijgbaar in groen, grijs, zwart en op aanvraag in
wit en andere kleuren.
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MultiRaster ProA® Toepassingsvoorbeelden
• Parkeerplaatsen en in- en uitritten
• Berijdbare gazons
• 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
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Parkeermarker aluminium
•Afmetingen: Ø 100 mm.
•Materiaal: aluminium
•Fixatie door spijker
Verankerinksspijker
•Afmeting: 260 mm.
•Gegalvaniseerd ijzer
•Voor MultiRaster®
•Voor parkeermarker
Let op:
Producten van recyclematerialen kunnen
afwijken in kleur en afmeting.
Kunststof rasters niet opgesloten leggen.
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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 ProA® Specificaties
Materiaal: HDPE uit gerecycled
kunststof (vorst- en
UV-bestendig)
Kleuren: Zwart, groen, grijs.
wit en andere op aanvraag
Verbinding: Horizontaal en verticaal
door vierzijdige vaste
klikverbinding
Belastbaar: Circa 300 ton per m2
Gewicht per stuk: Circa 1450 gram
Oppervlak per stuk: Circa 0,228 m2
Afmeting: Circa 585 x 390 x 51mm
Aantal per m2: 4,38 stuks
Verpakking: Europallet 80 x 120 cm
Stuks per pallet: 160 stuks
Stuks per laag: 4 stuks
M2 per laag: 0,913 m2
M2 per pallet: 36,5 m2
Lagen op pallet: 40 lagen
Accesoires:
Parkeermarker kunststof
•Afmetingen: Ø 95 x 60 mm.
•Uit PP (Polypropyleen)
•Wit, kleuren op aanvraag
•Fixatie door klikverbinding

MultiRaster® merk en producten zijn van:
Kremers Beheer B.V.
Sittard, Nederland
info@kremersbv.nl
www.kremersbv.nl
+31 (0)46 400 86 76
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MultiRaster ProA® Voordelen
• Veelzijdig inzetbaar
• Vulbaar met vele materialen, gras, grind, schors
• Bovenzijde voorzien van antislip oppevlak
• Optimale omstandigheden door grote kamers
• Begroeiing meer dan 90%
• Behoud van het microklimaat
• Behoud leefruimte van micro-organismen
• Eenvoudig en snel gelegd
• Licht in gewicht dus gebruiksvriendelijk
• Snel plaatsbaar (100-150 m2 per uur)
• Uniek 4-voudig kliksysteem
• Horizontale en verticale 4-zijdige verbinding
• Voorzien van verankeringsogen
• Ideaal in hellingen en oevers
• Perfecte bescherming tegen erosie
• Ideale bescherming bij boomspiegels
• Veilig en stabiel voor rollators en rolstoelen
• Altijd begaanbaar, geen uitglijden of wegzakken
• Weersbestendig, UV- en vorstbestendig
• Vormvast
• Volledig recyclebaar
• Europees kwaliteitsproduct, Nederlands fabrikaat
• Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen

