VOORDELEN VAN HET MULTIRASTER®
• Eenvoudig en snel gelegd door
voormontage van bijna 1 m²
• Uniek kliksysteem aan alle zijden,
zowel horizontaal als verticaal
• Voorzien van ogen om het raster
te verankeren, ideaal in hellingen en oevers
• Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar
(100-150 m² per uur)
• Licht in gewicht (circa 850 gram per stuk)
• Uiterst stabiel bij belasting door bijvoorbeeld
hoogwerker/auto (circa 250 ton per m²)
• Veelzijdig inzetbaar en vulbaar
met vele materialen

• Optimale groeiomstandigheden door
een groot kamervolume
• Begroeiing tot bijna 100%
• Behoud van het microklimaat
en de leefruimte van micro-organismen
• Perfecte bescherming tegen erosie
• Ideale bescherming voor wortels en boomschors
• Altijd begaanbaar, geen uitglijden
(antislipprofiel) of wegzakken
• UV- en vorstbestendig
• Vormvast, ook bij temperatuurschommelingen
• Volledig recyclebaar
• Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen
Kunststof gras/grindrasters mogen
niet opgesloten gelegd mogen worden

Copro
gecertificeerd
klasse B/C

Verkrijgbaar bij:
RAIN TANKS

www.opvangvanregenwater.nl
info@opvangvanregenwater.nl

Multiraster®
Voor een milieuvriendelijke en open verharding

Toepassingen
• Parkeerplaatsen en in- en uitritten
• Speelplaatsen en -tuinen
• Wandelpaden in parken en volkstuinen
(veiliger en stabieler voor rollators en rolstoelen)
• Begraafplaatsen
•
•
•
•
•

Openbare gebouwen, kantoren en flats (glazenwasserpad)
Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
Talud en oeverversteviging
Wegen en paden in moeras- en natuurgebieden
Tijdelijke verharding van de ondergrond (bij evenementen)

•
•
•
•
•

Dijkversteviging
Berijdbare gazons
Recreatiegebieden
Vakantieparken en campings
Dierentuinen en tuinen

•
•
•
•
•

Sportterreinen
Golfbanen
Maneges
Tennisparken
Verbindingspaden

Parkeermarkering (op aanvraag
leverbaar)
•
•
•
•

Afmetingen: (2) 95 x 60 mm.
Materiaal: PP (Polypropyleen)
Kleur: Wit (Glow in the Dark op aanvraag)
Door de gleuven aan de onderkant van de dop
fixeert de marker zich en kan deze niet kapot
gaan bij een draaiende beweging
• Vier klikverbindingen aan de onderzijde voor
definitieve bevestiging

Multiraster® specificaties
Materiaal: HDPE uit gerecycled
kunststof (milieuvriendelijk
en UV-bestendig)
Kleur: Zwart (groen, grijs
en wit op aanvraag)*
Afmetingen: Circa 58,5 x 39,0 x 3,8 cm
(L x B x H)
Kliksysteem: Vierzijdig voorzien van
een vaste verbinding
Oppervlakte per stuk: Circa 0,228 m²
Belasting: Circa 250 ton per m²
Gewicht per raster: Circa 850 gram
Aantal rasters per m²: 4,38 stuks
M² per pallet: 54,8 m²
Stuks per pallet: 240 rasters
Lagen per pallet: 60 lagen
M² per laag: 0,913 m²
Stuks per laag: 4
Verpakking: Europallet 80 x 120 cm

.
Multiraster® is gecertificeerd door Copro en geschikt
voor gebruiksklasse B/C bij normale belasting.

Verkrijgbaar bij:
RAIN TANKS

* Let op. Producten die van gerecycelde materialen zijn
gemaakt kunnen afwijkingen in kleur en maat hebben.
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