
Voordelen Eco-terra
• Voorzien van een uniek 3D verbin- 

dingssysteem
• Eenvoudig zonder stof op maat te za-

gen.
• Gemakkelijk te leggen door het lage 

gewicht van 4 kg per plaat.
• Breekt niet bij opslag, transport of ver-

leggen.
• Geschikt voor zeer zware belasting, 
  >40 ton/module, en om met vrachtwa-

gens overheen te rijden.
• Zuurbestendige materiaalsamenstelling.
• Prettig om over heen te lopen voor 

mens en dier.
• Recyclebaar.
• Neemt geen water op waardoor het 

vorstbestendig is.
• Geen scherpe kanten waaraan men 

zich kan snijden.

Specificatie Eco-terra
Materiaal: gerecycled kunststof
Afmetingen: ca. 586 (l) x 396 (b) x 60 (h) 
mm
Oppervlakte per raster: ca. 0,240 m²
Aantal rasters per m²: 4,2
Gewicht per raster: ca. 4 kg
Belastbaarheid: > 40 ton/module
Kleur: Steengrijs.
Verpakking: Europallet 80x120cm
Rasters per pallet: 140
Ca. 33 m² per pallet
Rasters per laag: 4
Lagen per pallet: 35
m² per laag: ca. 0,96m²

ECOTERRA

Opvulhoeveelheid:
Voor 100m² Eco-terra heeft men ca. 3m³ vulmateriaal nodig.
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Een uniek produkt!
Door zijn revolutionaire 3D verbin-
dingssysteem is de Eco-terra uniek 
in zijn soort. Zelfs bij een ondergrond 
die niet optimaal is blijven de modules 
perfect op hun plaats liggen.
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ECOTERRA
the new

Bestektekst Eco-terra
- Revolutionair 3D verbindingssysteem
- Bodemversteviging platen uit gerecycled materiaal met holle-wandsys-

teem
- Vorstbestendig
- 1m² Eco-terra = ca. 0,38m² open oppervlak. 1/3 van het oppervlak is 

onbedekt.
- Inhoud van het te vullen oppervlak per m²= 0,03m³ (b.v. split)
- Bestand tegen zuren en oliën
- Geen vochtopname
- Oppervlak voorzien van antislip
- Afmeting per plaat ca. 586X396x60 mm
- Gewicht ca. 4 kg per plaat
- Kleur grijs
- Volledig recyclebaar

Doorsnede bodemopbouw Eco-module
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  30 tot 40 cm gemengd grind 
(voor lichte belasting b.v. auto’s 
óf 50 cm kiezel voor zware 
belasting (vrachtverkeer)

  Eco-terra

  Een gladde aangedrilde laag van 
  2 tot 5 cm zand of split

Leverancier: Kremers BV www.kremersbv.nl, info@kremersbv.nl


