
BEXCO  GRINDPLATEN 
GARDEN 

Met de Bexco® grindplaten legt u gemakkelijk een grindpad, oprit of parkeerplaats aan. De platen zorgen voor  

een stabiele ondergrond, zodat u moeiteloos over het grind kunt lopen, fietsen of autorijden. Zelfs met naald-

hakken of met een rolstoel wordt het bewandelen van een grindpad een fluitje van een cent! Dit alles zonder 

kuilen of sporen na te laten. 

Grindplaten zorgen ervoor dat het grind zich niet verplaatst. Door de vele honingraatvakjes blijft het grind 

mooi vlak  liggen. Dit voorkomt niet alleen spoorvorming van voertuigen maar zorgt er ook voor dat er geen 

grind verloren gaat. Daarnaast creëert u een stevige en strakke bestrating waarin u niet wegzakt. De          

grindplaten zijn beschikbaar in de kleuren wit of zwart. 
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 GARDEN 
VOORDELEN: 

• Eenvoudige installatie d.m.v.      
doordacht koppelsysteem 

• Duurzaam, voordelig,                    
onderhoudsarm 

• Ideaal voor o.a. paden, campings, 
golfbanen, parkeerplaatsen,      
opritten, hulpdienstroutes 
en stallingen. 

• Spoorvrije en stabiele verharding 
met grind 

• Belastbaar:   

  Gevuld tot 3000 ton per m² 

  Ongevuld tot 250 ton per m² 

• Getest door TNO op harde            
ondergrond 

 

KLEUREN: 

Verkrijgbaar in zwart en wit 

 

MILIEUVRIENDELIJK: 

• 100% gerecycleerde polypropyleen 

• 100% recyclebaar 

• Ontkoppelbaar (kan dus opnieuw 
aangelegd worden) 

• Ontlast de riool 

• Duurzaam 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES:  

• Breedte: 79 cm 

• Lengte: 59,2 cm 

• Hoogte: 3 cm 

• 1 m² = 2,14 platen 

• 120 m² per pallet 

• Grind tot 32 mm 

 

De Bexco® grindplaat is een ecologische oplossing om het grind te stabiliseren  

en stevige zones te creëren die weinig tot geen onderhoud vergen en  

de natuurlijke doorlaatbaarheid van het regenwater in de bodem bevorderen. 

Deze plaat is licht en kan snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. De grindplaat 

is samengesteld uit polypropyleen van hoge dichtheid. Dankzij de neutrale    

kleuren zal de plaat de kleur opnemen van het grind waarmee het opgevuld 

wordt. 

Bexco® grindplaten worden vooral gebruikt voor paden en bij licht verkeer zoals 

voor opritten en parkeerplaatsen.  


