
Aquiles kunstgrastegel 
DAK & TERRAS 

Op zoek naar een groen, natuurlijk terras met een aangenaam loopgevoel? Maar hebt u geen of weinig tijd  

voor de aanleg en het onderhoud van een mooi gazonnetje? Dan zijn de kunstgrastegels een ideaal alternatief. 

Het grootste voordeel van de Aquiles kunstgrastegel is uiteraard het gebruiksgemak. Mensen die fysiek niet 

meer goed te been zijn, kunnen zo toch van een mooi groen terras genieten. Daarnaast is het uiteraard ook  

tijdbesparend. Na een drukke werkdag en nog vaak een hele avondagenda voor de boeg, is het gras afrijden 

niet meteen ieders geliefde bezigheid. Bepaalde tuinzones zijn ook gewoon minder weggelegd voor natuurlijk 

gras. Denk daarbij aan zeer schaduwrijke plaatsen of de kwetsbare zones rond het zwembad of jacuzzi. Aquiles 

kunstgrastegels maken het perfect mogelijk om ook uw balkon of kleine stadstuin tot een idyllische sfeertuin 

om te toveren.  
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 DAK & TERRAS 

EIGENSCHAPPEN:   

• Isolerend   

• Eenvoudig op maat te snijden   

• Weer- & windbestendig   

• Onderhoudsvriendelijk   

• Vlot te installeren   

• Lange levensduur   

• Slijtvast   

• Valdempend   

• Blijvend groen   

• Herbruikbaar op diverse locaties  

  

AFMETINGEN:   

• 500 x 500 x 25 mm  

• 500 x 500 x 30 mm (incl. pin-gat   
verbinding)  

 

TOEPASSINGEN:  

• Balkon   

• Camping  

• Dakterras   

• Binnentuin   

• Looppad   

• Langs de jacuzzi   

• Speelhoek  

• Fitnessruimte / crossfit  

• Hobbyruimte  

 

TECHNISCHE INFO:  

• Maattolerantie: breedte 2% - dikte 
5%  

• Gewicht: 16 - 19 kg/m²   

• Waterdoorlaatbaarheid: 250 mm/uur 
(getest volgens de norm NEN-EN 
12616:2013)  

• Garantie: 3 jaar op slijtvastheid  

• Verpakking: 240 - 200 stuks / pallet  

De Aquiles kunstgrastegel bestaat uit  zwart gerecycleerd granulaat-

rubber met daarbovenop een mooi groen laagje kunstgras. Het gras 

heeft zachte, gekroesde sprieten die een aangenaam loopgevoel         

garanderen. De combinatie van een rubbertegel met kunstgras zorgt 

voor een aparte uitstraling. Bovendien blijft het totaalgewicht per tegel 

relatief laag en met behoud van de vereiste waterdoorlaatbaarheid. 

Dankzij de drainerende structuur blijven de kunstgrastegels nooit lang 

nat na een regenbui. Kunstgrastegels hebben aan de onderzijde          

vierkanten blokjes welke een gelijke drukverdeling creëren, ideaal om te 

plaatsen op platte daken (dakterras). Het  installeren en koppelen van de 

tegels kan snel en eenvoudige dankzij het connecteersysteem oftewel pin 

-gat verbinding. Kunstgrastegels toveren elke ruimte in een mum van tijd 

om in een aangenaam groen stekje met optimaal tuingevoel.  


