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Zatravňovací tvárnice se speciálním designem. Jedná se o jedinečný produkt na trhu. Nabízí dvojí možnost instalace - klasická instalace, 
jako u ostatních zatravňovacích tvárnic, kde je potřeba odstranit horní vrstvu zeminy, zhutnit podkladní vrstvu, položit dlažbu a zahrnout 
zeminou, nebo lze dlaždice otočit a položit rovnou na trávník. Poté se dlaždice zaválcují, čímž se zaryjí do zeminy a pevně přilnou. 
Instalace je díky tomu velmi rychlá a jednoduchá. Zatravňovací tvárnice Guttagarden Terragrid lze tímto způsobem položit např. na celou 
plochu přistávací dráhy o délce 1000 m za jediný víkend. Na povrchu každé tvárnice jsou protiskluzové body zajišťující přilnavost i v 
nepříznivých podmínkách. Dlaždice jsou pojezdné osobními automobily (nosnost až 160 t/m2). Chrání trávník proti nadměrnému vysychání, 
erozi, či proti krtkům. Na paletách jsou tvárnice předem vsazené do sebe ve formátu 4 x 3, pro rychlejší pokládání (rozměr 122 x 92 cm).

�   Jedinečný obustranný design 
�   Nosnost až 160 t/m2 (závisí rovněž na nosnosti podloží)
�   Nízká hmotnost
�   Jednoduchá a rychlá instalace
�   Zamezuje prošlapání trávníku
�   Vyrobeno v Německu

Guttagarden 
Terragrid® 
Zatravňovací tvárnice

Technická specifikace:

Materiál PE/PP

Barva černá

Zakrytí plochy 50 %, na povrchu jsou jemné protiskluzové 
výstupky

Nosnost až 160 t/m   (závisí rovněž na nosnosti podloží) 2

Rozměr jedné tvárnice 302 × 302 × 37 mm (bez spojovacích zámků)

Hmotnost jedné tvárnice 550 g

Rozměr předsložené rohože (4 × 3 ks Terragrid na paletě) 122 × 92 cm (± 3%)

Hmotnost předsloženého plátu 6.6 kg

Množství předsložených plátů na paletě (počet pater) 72

Krycí plocha při použití celé palety 80.4 m2

Hmotnost celé palety cca 480 kg

Výška palety cca 230 cm

UV stabilní ANO

Mrazuvzdorné ANO

Odolné proti olejům a rozpouštědům ANO

Odolné proti slané vodě ANO

Odolné proti většině kyselin ANO

Odolné proti hnilobě ANO


