
Grindmatten met anti-worteldoek
voor alle soorten grind en split

Maximaal gemak
dé oplossing voor stabiel en spoorvrij grind

Onkruidwerend
Het hoogwaardige anti-worteldoek 
(80 g/m2) beschermt tegen 
onkruidgroei van onderaf

Groot oppervlak
De grindmatten zijn met een 
oppervlak van 1,15 m2 op dit moment 
de grootste grindmatten uit één stuk 
in de markt!

Waterdoorlatend
De grindmatten en het anti- 
worteldoek zijn uitstekend 
waterdoorlatend

Snel te verwerken
Eenvoudig op maat te zagen en 
gemakkelijk aan elkaar te leggen

Grotere grindmaten
De grote diameter van de cellen 
maken de grindmat ook geschikt 
voor grotere grind- en splitformaten

Goed recyclebaar
Het anti-worteldoek en de grindmat 
zijn van Polypropyleen kunststof 
waardoor de grindmat goed 
recyclebaar is

De EuroGravel PLUS maakt een einde aan het harken van kuilen en sporen in uw grind of split. Uw tuinmeubilair zakt 

niet weg en lopen of rijden met een fiets of rolstoel gaat comfortabel én veilig. Het sterke en flexibele honingraatprofiel 

is bestand tegen stuur- en rembewegingen van personenvoertuigen. Met de juiste ondergrond dus een ideale basis 

voor uw parking of oprit.



Specificaties

Afmetingen plaat 120 x 100 x 3 cm

Celdiameter 49mm

Wanddikte cel onder: 2mm boven: 1.2mm

Aantal platen per m2 0,87 stuks

Aantal bruikbare m2  

per plaat
1,15 m2

Gewicht per plaat 2380 gram

Grind/split verbruik ± 75kg per m2

Leverbare kleuren zwart en wit

Formaten grind  min 5mm, maximaal 25mm

Formaten split min 5mm, maximaal 20mm

Gewicht worteldoek 80 g/m2

Waterdoorlatendheid 

worteldoek
120 l/m2.s (conform EN-ISO-11058)

Treksterkte worteldoek 

(CMD/MD)
6 kN/m (conform EN-ISO-10319)

120 cm

100 cm

Polypropyleen worteldoek

Polypropyleen grindmat

Uw EuroGravel dealer:

geproduceerd in de EU 0
0

2

Een egaal en veilig 
grindvlak onder alle 
omstandigheden
Het thermisch bevestigde anti-worteldoek is 

niet alleen zeer sterk maar heeft ook een zeer 

sterke hechting aan de grindmat. Zo kan er geen 

grind tussen het doek en de grindmat komen 

bij intensief gebruik en blijven de grindmatten 

altijd geheel vlak liggen. Bovendien voorkomt de 

nonwoven stuctuur van het Polypropyleen  

anti-worteldoek dichtslibben en kan het  

niet gaan rotten.

Bewezen sterk
Bij onderzoeksinstituut TNO is een test uitgevoerd die 

bewijst dat de EuroGravel PLUS grindmatten zwaar belast 

kunnen worden. Hiervoor is een juiste (stabiele) ondergrond 

wel van belang.  

> Bekijk het TNO testrapport op eurogravel.com

Vorst-dooibestendig
Conform NEN-EN-1338, geen schade waarneembaar. Het 

wordt wel aangeraden het product na het verwijderen van de 

krimphoezen binnen 2 weken te installeren en te bedekken.

Test Belastbaar tot:

Ongevulde plaat > 129 ton per m2

Gevulde plaat > 11.857 ton per m2

Zeer sterk thermisch  
bevestigd anti-worteldoek

Comfortabel en veilig voor 
iedereen

Zeer sterke en flexibele 
honingraatstructuur+ + +


