
Aslon 
kunstgras  tegels

Aslon kunstgrastegels zijn rubbertegels, die voorzien 

zijn van een toplaag van kunstgras. Het kunstgras 

wordt mee geperst op de rubbertegels, waarbij de 

kunstgrastegels waterdoorlatend blijven. Het voordeel 

van kunstgras tegels is, dat ze ten opzichte van 

standaard rubber tegels, een luxere en zachtere toplaag 

hebben. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het 

water snel wordt afgevoerd, zodat het kunstgras weer 

snel droog is. Kunstgras zonder drainage kan lang nat 

blijven.

Aslon kunstgrastegel op het dakterras of balkon
De Aslon kunstgrastegels zijn direct te plaatsen op de 

dakbedekking. Kunstgrastegels zijn licht van gewicht, 

waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons 

te plaatsen. Voor dakterrassen is het tevens een 

ideaal product door de goede waterdoorlatendheid. 

Het regenwater loopt direct weg via de nopstructuur, 

waardoor de bovenzijde van de kunstgrastegels 

zeer snel droog is. De kunstgrastegels hebben een 

waterdoorlatendheid van 250 mm per uur volgens  

EN 12616.

Aslon kunstgrastegels op de speelplaats
Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich 

naar hartenlust uit te leven. Bescherming tegen 

verwondingen en letsel spelen hierbij een belangrijke 

rol. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale 

combinatie van veilig spelen en plezier.

Voordelen
a Hoogwaardige toplaag van kunstgras

a Licht van gewicht; 18 kg per m2

a Waterdoorlatendheid van 250 mm per uur

a Direct op dakbedekking te plaatsen (m.u.v. PVC)

a Valbrekend

a Nopstructuur aan onderzijde tegel voor afvoer van water

a Weinig afval door afmeting van 500 x 500 mm

a Handzaam in gebruik

a Drie jaar garantie op de slijtvastheid

Specificaties
Kleur:  groen

Afmetingen: 500 x 500 mm en 1000 x 1000 mm 

Dikte:  30 mm

Pen/gat verbinding                       
De Aslon kunstgrastegels zijn te leveren met een zogenaamde 

pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten 

aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen 

geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Voordelen van een pen/gat verbinding
a Stabiele ligging

a Anti-diefstal 

a Demontabel

Valhoogtes – Head Injury Criterion (HIC)
30 mm 1 meter

Aslon Garden

Vlotlaan 101

2681 TW  Monster

Nederland

www.aslon-garden.com | sales@aslon-garden.com

Aslon Garden is een geregistreerd handelsmerk van Hecmar


