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Een innovatief vloersysteem 
 
Aquiles grasdaltegels met open structuur zorgen voor een ideale combinatie van  
veiligheid en een natuurlijk ogend terrein. 
De tegels voldoen aan de Europese norm EN 1177:2008 voor valdempende oppervlakken. Met een dikte van 45 mm 
of 65 mm bieden de tegels extra bescherming bij het vallen tot een valhoogte van respectievelijk 1,5 meter en 2,1 
meter. 
 

De open structuur van de tegels maakt het mogelijk om deze op te vullen met gras, voor een natuurlijk uitziende 
speelplaats. De speciale roosterstructuur voorkomt dat aarde wegspoelt bij hevige regen. De tegels blijven hierdoor 
steeds goed en stevig op hun plaats liggen, zelfs wanneer ze op een licht hellend terrein worden geplaatst. 
 

De valdempende rubbertegels met open structuur zijn slijtvast, weer- en windbestendig en vergen nagenoeg weinig 
tot geen onderhoud. Door de verbindingsstukken zijn de tegels eenvoudig in elkaar te klikken. Bovendien kunnen de 
tegels eenvoudig op iedere gewenste maat worden gesneden. 
De grasdaltegels zijn verkrijgbaar in de kleuren roodbruin, zwart en groen. 
 

• Gebruik bij seizoens-en weersafhankelijke speeltoestellen 

• Geen dure ondergrond of randwerk nodig 

• Hoog percentage gras, natuurlijk uitzicht 

• Ideale valdemping bij hellingen, glijbanen en heuvelachtige zones 

• Voorkomt mollen 

• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

• Makkelijk in onderhoud   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquiles grasdaltegel 

45/65mm 



Eenvoudige installatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installatie Oppervlak wordt niet permanent gebruikt door voertuigen  
   
* verwijder de toplaag           
* leg een laag van 3 tot 8 cm kiezelsteen (0-5 mm)                            
* installeer de grasdaltegels         
* rol het oppervlak (geen vibrerende plaat!)        
* vul de tegels op met teelaarde (0-8 mm) en veeg het oppervlak met een  
   grove borstel gras substantie volgens DIN 18035 deel 4/0 – 8 mm basis component puimsteen, light   

    lava, 125g per sectie (tegel met 45mm hoogte), 180gr per sectie (tegel met 65 mm hoogte). 

* verspreid het graszaad op egale wijze 
* bewater de ondergrond volgens de weersomstandigheden 
* sluit de zone af tot het gras groeit   
 

Installatie Oppervlak berijdbaar door voertuigen 

* verwijder de toplaag 
* leg 15 cm gravel en rol met een motorrol 
* leg een laag van 3 tot 8 cm kiezelsteen (0-5 mm) 
* plaats de grasdaltegels 
* rol het oppervlak (geen vibrerende plaat) 
* vul de tegels op met teelaarde (0-8 mm) en veeg het oppervlak met een  
   grove borstel gras substantie volgens DIN 18035 deel 4/0 – 8 mm basis component puimsteen,   

    Light lava, 125g per sectie (tegel met 45 mm hoogte), 180gr per sectie (tegel met 65mm hoogte). 

* verspreid het graszaad over de volledige oppervlakte 
* bewater de ondergrond volgens de weersomstandigheden 
* sluit de zone af tot het gras groeit   
 

 

 

 

  

 

Aquiles grasdaltegel 

 

Afmetingen:   L 100 / B 50 / H 4.5 cm 
 
Valhoogte:   2,0 m 
(leeg op beton volgens EN1176-77. De grasdaltegel moet gevuld zijn met grassubstraat (180gr per 
sectie) zoals beschreven op de valdempende eigenschappen te kunnen garanderen) 

 
Afmetingen:   L 100 / B 50 / H 6.5 cm 
 
Valhoogte:   2,1 m 
(leeg op beton volgens EN1176-77. De grasdaltegel moet gevuld zijn met grassubstraat (180gr per 
sectie) zoals beschreven op de valdempende eigenschappen te kunnen garanderen) 


