
BEXCO  RUBBER GRASDALTEGELS 
GARDEN 

Uw tuin ondanks de wisselende weersomstandigheden er toch stralend laten uitzien? Soms een moeilijke    

opdracht, en al helemaal wanneer de tuin vaak bewandeld of bespeeld wordt door huisdieren en/of kinderen. 

En wat met onze ecologische voetafdruk? Steeds vaker kampen we enerzijds met een tekort aan grondwater 

en anderzijds met wateroverlast, door toenemende verharding (beton, tegels, klinkers etc.). Regenwater moet 

ofwel opgevangen worden in een waterput of kunnen insijpelen in de grond. Bexco® grasdaltegels zorgen voor 

een waterdoorlatende verharding waarbij water gemakkelijk kan insijpelen in de bodem. Zo voorkomt men 

wateroverlast terwijl uw tuin er verzorgd blijft uitzien, zonder kale plekken of modderkuilen. Bovendien       

verlagen we onze ecologische voetafdruk en voorkomen we verschraling van het natuurlijke biotoop.  
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 GARDEN 

EIGENSCHAPPEN:  

• Geen dure ondergrond of randwerk 
nodig 

• Hoog percentage gras, natuurlijk 
uitzicht 

• Voorkomt mollen 

• Toegankelijk voor fietsen, rolstoelen 

• Makkelijk in onderhoud  

• Eenvoudig en snel te installeren 

 

AFMETINGEN EN GEWICHTEN:  

• 1000 x 500 x 45 mm  |  10 kg/m² 

• 1000 x 500 x 65 mm  |  12,5 kg/m² 

• 1000 x 1000 x 45 mm  |  19 kg/m² 

• 1000 x 1000 x 65 mm  |  24 kg/m² 

 

KLEUREN: 

Zwart | groen | rood 

 

TOEPASSINGEN: 

• Looppad 

• Onder speeltoestellen 

• Losplaatsen  

• Bermversteviging  

• Oeverstabilisatie  

 

TECHNISCHE INFO: 

• Maattolerantie: max. 1,5%  

• Vuur classificatie: Efl, E (DIN EN 
13501-1+A1:2010) 

• Garantie: 2 jaar op de granulaat-
structuur, niet op kleurvastheid! 

• Verpakking:  

1000 x 500 x 45 mm: 70 st / pallet   

1000 x 500 x 65 mm: 50 st / pallet 

1000 x 1000 x 45 mm: 30 st / pallet 

1000 x 1000 x 65 mm: 25 st / pallet 

Heeft u gras voor of rondom het (bedrijf)gebouw waarvan een brede 

strook geregeld als pad wordt gebruikt dan is het zeer waarschijnlijk dat 

het gras na verloop van tijd volledig verdwijnt en er enkel nog aarde 

overblijft. Wilt u dit vermijden, dan is een Bexco® rubber grasdaltegel de 

ideale oplossing!  Deze tegels worden vlak geïntegreerd in de grond op 

gelijke hoogte van het maaioppervlak. Na plaatsing vullen we de tegels 

op met teelaarde en zaaien we ze in met de gewenste grassoort. Het pad 

is beloopbaar terwijl het gras gewoon blijft groeien. Onderhoud van dit 

waterdoorlatende graspad is uiterst eenvoudig en gebeurt m.b.v. een 

grasmaaier zonder de rubber te beschadigen. 


