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VERDE 
GYEPRÁCS

A gyephézagos rendszer ideális megoldást jelent azokra 
a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése mel-
lett szilárd burkolatot kell kialakítanunk.

Az elemek rácsszerkezetükkel beilleszkednek a talajba, 
a hézagokban utat engedve a növényzetnek.

A rácsokba jelzőkőként illeszthető be Quadro kocka 
termékünk.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 60/40

Raszterméret (cm) 61/41

Szín szürke

Kővastagság (cm) 10

Élkialakítás 6x4 mm élletöréssel

Tömeg (kg/db) 33,7

Felülettömeg (kg/m²) 135

Anyagigény 4 db/m2

Minőségi osztály EN 1339 PKDSI3

LOGISZTIKAI ADATOK

Típus Vastagság (cm) Méret (cm) kb. kg/m2 kg/raklap kb. db/m2 sor/raklap m2/raklap

VERDE gyeprács    60 × 
40 × 10

10 60 × 40 135 1010 4 * 6 7,5

* nettó anyagfelhasználás, előírás szerint az elemek közt 1cm fugaszélesség esetén
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