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Schwabengitter 2000 is uitstekend geschikt voor o.a. berijdbare parkeerplaatsen (auto’s en 
vrachtauto’s) in zowel gras- als grinduitvoering, stabilisatie van halfverharding, oevers en is 
tevens perfect berijdbaar voor fietsers en personen met rolstoel of kinderwagens.
Schwabengitter wordt ook veel toegepast in het gras t.b.v. een hoogwerker voor glasbewassing bij 
kantoren, flats, etc.

Schwabengitter wordt al 25 jaar met veel succes toegepast.

Schwabengitter 2000
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- Milieuvriendelijk (gerecycled polyethyleen: langdurige soepelheid).
- Ongevoelig voor temperatuurswisselingen en uv-straling.
- Gepatenteerd koppelsysteem (1m2 = 4 tegels).
- Kan zonder zaagwerk in flauwe bochten worden gelegd.
- Elke open tegel is 500x500x50mm (wanddikte 4mm).
- Extra brede onderzijde van 14mm.
- Gewicht slechts ±7kg   per   m2.
- Bij stabiele ondergrond minimaal belastbaar tot 200 ton per m2 (ongevuld).
- Vangt als enige product, door flexibele stroken horizontale als verticale belasting op (gepatenteerd).
- Geen kantopsluiting noodzakelijk.
- Verwerking 60 à 80 m2 per uur (mede door levering per hele m2).
- Reeds langdurig in de markt zonder problemen.

Verwerkingsadvies
Grindtoepassing
- opbouw verdicht puincunet (100-400mm), laagdikte afhankelijk van eindgebruik
- indien afwatering nodig is, opbouw puincunet 100-400 mm
- egaliseren met een dun laagje brekerzand
- Schwabengitter 2000 plaatsen
- afvullen met grind / zand / split ed.
Grastoepassing
- opbouw licht verdicht puincunet met toevoeging 20% compost of vergelijkbaar, laagdikte afhankelijk van 
 eindgebruik
- egaliseren met een dun laagje brekerzand
- Schwabengitter 2000 plaatsen en graszaad uitstrooien
- afvullen met zwarte grond, egaliseren en inwateren tot 20 mm onder de rand
- geheel nathouden om verdroging tegen te gaan.
Nazorg grastoepassing
- na behoefte mesten om gras in conditie te houden met bijv. langzaamwerkende meststof of NPK
- eerst een aantal keer maaien alvorens te gaan berijden
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