PELLEPLADEN

- til græsarmering og diffusionsåbne belægninger

Veg Tech

Multifunktionell terrænbelæning
Pellepladen er fremstillet af genanvendt HDPE-plast og anvendes til
armering af græs og grusbelægninger. Underlaget bør være diffusionsåbent som makadam og dimensioneret efter forventet belastning. Pladen
er elastisk og har en unik låsemekanisme. Anlægges hurtigt og enkelt på
stedet og tilrettes let på det forberedte underlag.
I kombination med småsten opnås en stabil køreflade med gode diffusionsegenskaber for vand og luft. Stenene holdes på plads og nedsivning af regnvand sikres, også på længere sigt. Med færdigetableret græs
i pladen kan den anvendes til fx grønne parkeringspladser, brandveje,
indkørsler, gang- og legearealer og omkring træer. Græs i pelleplader
kan klare større belastninger og slid end konventionelle græsflader og
kan tages i brug umiddelbart efter, at anlægsarbejdet er afsluttet. Pladen, som tåler frost og belastninger på 200 ton/m², fordeler vægten fra
køretøjer, så komprimering af underlaget undgås. Dette sikrer,
at regnvandet siver ned i jorden i stedet for at belaste
kloaksystemet.
Pellepladen kan også bruges som underlag for
barnevogne, kørestole og rollatorer.

Anvendes til:
Græsarmering

Skrænt- og kantsikring

Grønne parkeringspladser

Midlertidig græsforstærkning

Omkring vej- og bytræer

Armering af indkørsler og gangstier

Brandveje

Kørefaste diffusionsåbne arealer
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Frostsikker og elastisk
UV-bestandig
Lav vægt
Tåler stor belastning

1. Ontop - hestekonkurrencer

2. Pellepladen med græs i indkørsel

3. Standard med græs. P-plads

4. Standard med singels – gangstier

5. Standard med græs – brandveje

Standard
Højde 5 cm

Ontop
Højde 2,5 cm

Produktdata

Standard

Ontop

Mål på pladen:

1000 x 1000 x 50 mm
(kan opdeles i 500 x 500 mm)
Hulstr. 6 cm

1000 x 1000 x 25 mm
(kan opdele i 500 x 500 mm)
Hulstr. 6 cm

Belastning:

150 ton/m²

150 ton/m²

Vægt:

9 kg/m²

4,5 kg/m²

Levering:

50 m ²/palle

100 m ²/palle

Øvrigt:

•

Kan fyldes med singels og forvasket
makadam/singels
Kan tilsås med græsfrø

Monteres ovenpå det underlag som det skal
beskytte. Pladen kan demonteres og genanvendes andre steder.

Rundt om træer, på gangstier, brandveje
og køreveje.

Koncerter, hestekonkurrencer, dyrskuer, loppemarkeder, midlertidig parkering.

•
Forslag til anvendelse:

Veg Tech AS
Annasvej 2
2900 Hellerup

Tel: 3962 6869
www.vegtech.dk
info@vegtech.dk

- for grønnere byer!
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