PELLEPLATTA

Smart markbeläggning med enkel montering

Veg Tech

Mångfunktionell markbeläggning
Pelleplattan är en praktisk och populär markplatta som används i
flera olika sammanhang. Pelleplattan är genomsläpplig och körbar och tillverkas i återvunnen HDPE-plast. Den tål höga belastningar på minst 150 ton/m². Med det patenterade låssystemet
blir plattan säker och stryktålig.
Underlaget förbereds precis som vid en stensättning efter förväntad belastning. Plattan läggs sedan enkelt och snabbt på
plats.
Eftersom plattan är elastisk kan den kapas lätt efter behov i
både raka och böjda former. När plattan är på plats kan den fyllas
med singel eller etableras med gräs. Ytan blir stabil vilket gör att
spårbildning, pölar och hål minskas.

Användningsområden
Parkeringsytor
Gång, brand- och körvägar
Gångstråk på sedumtak - gröna tak
Runt träd & tillgänglighetsanpassning
Tillfälliga utomhusarrangemang
(konsert, hästtävling mm)
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Fördelar
Frosttålig och elastisk
UV-beständig
Lätt vikt
God genomsläpplighet
Klarar höga belastningar
Mindre risk för kompaktering

Ontop - hästtävlingar

Ontop - gångstråk på sedumtak - gröna tak

Standard med gräs - Parkeringsyta

Standard med singel - gångvägar

Standard med gräs - brandvägar

Finns i två olika modeller
Produktdata

Standard

Ontop

Mått på platta:

1000 x 1000 x 50 mm
(kan delas upp i 500 x 500 mm)
Hålighet: 6 cm

1000 x 1000 x 25 mm
(kan delas upp i 500 x 500 mm)
Hålighet: 6 cm

Belastning:

150 ton/m²

150 ton/m²

Vikt:

9 kg/m²

4,5 kg/m²

Leverans:

50 m ²/pall

100 m ²/pall

Övrigt:

•

Monteras ovanpå det underlag som ska skyddas.
Plattan kan demonteras och återanvändas på
annan plats.

•

Runt träd, parkeringsytor, gångvägar,
brandvägar, körvägar.

Konserter, hästtävlingar, tillfälliga parkeringar,
sedumtak, takträdgårdar, biotoptak

Standard
Höjd 5 cm
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Ontop
Höjd 2,5 cm
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Förslag på användning:

Kan fyllas med ett väldränerat och
hållfast tvättad singel/ makadam.
Kan etableras med gräs.

www.vegtech.se
info@vegtech.se
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