
Split- en grind-
platen PRO

Aslon Garden

Vlotlaan 101

2681 TW  Monster

Nederland

Aslon Garden heeft split- en grindplaten Pro in het 

assortiment en zijn uniek door het ontwerp. De platen 

hebben de vorm van een honingraad en zijn daardoor 

erg sterk en zeer licht van gewicht. Door het vaste 

geovliesdoek aan de onderzijde en de afmeting van de 

platen zijn deze erg snel te verwerken. 

De split- en grindplaten Pro worden gebruikt om 

opritten, looppaden, parkeerplaatsen, servicewegen, 

parken, golfbanen, begraafplaatsen, uitwijkzones 

en daktuinen te maken. We noemen dit een half 

verharding.

Het voordeel van een half verharding is de snelle 

afwatering. Door de open structuur van de platen kan 

regenwater sneller afgevoerd worden. De split- en 

grindplaten Pro zijn door de honingraadvorm sterk 

genoeg om te kunnen belasten met zwaar verkeer.

De split- en grindplaten Pro hebben een geovliesdoek 

aan de onderzijde, dit zorgt ervoor dat split of grind 

niet uit de platen kan worden gedrukt. Wij adviseren 

grind of split met een fijne korrelgrootte te gebruiken 

als vulling. Omdat de maaswijdte van de honingraad 

niet heel groot is kan het fijne materiaal toch goed de 

ruimtes vullen. Delen waar de plaat niet goed gevuld 

is, kunnen anders kapot gedrukt worden. De split- en 

grindplaten Pro zijn in twee kleuren verkrijgbaar, 

zwart en wit.

Voordelen
a Eenvoudig en snel grote oppervlaktes aanleggen

a Eenvoudig op maat te zagen rondom obstakels

a Sterke en homogene structuur

a Vervaardigd uit virgin polypropyleen

a Voorzien van extra uitsparingen voor betere afwatering

a UV gestabiliseerd

a Gevuld belastbaar tot 250 ton per m2

a Ongevuld belastbaar tot 90 ton per m2

a Zeer snelle afwatering

a 100% recyclebaar

a Rioolontlastend

a Lange levensduur

Specificaties
Split- en grindplaten Pro zijn leverbaar in twee formaten:

Breedte 1.195 mm

Lengte 810 mm

Hoogte 25 mm 

Breedte 2.410 mm

Lengte 1.205 mm

Hoogte 40 mm

De platen zijn leverbaar in de kleuren zwart en wit.
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