
Kunstgrastegels zijn rubbertegels, die voorzien zijn van een 
toplaag van kunstgras. Het kunstgras wordt meegeperst op 
de rubbertegels, waarbij de kunstgrastegel waterdoorlatend 
blijft.Het voordeel van kunstgrastegels is, dat ze ten opzichte 
van standaard rubbertegels een luxere en zachtere toplaag 
hebben. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het water snel 
wordt afgevoerd, zodat het kunstgras weer snel droog is. 
Kunstgras zonder drainage kan lang nat blijven.

Aslon kunstgrastegel op het dakterras of balkon
De Aslon kunstgrastegels zijn direct te plaatsen op de 
dakbedekking. Kunstgrastegels zijn licht van gewicht, 
waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons te plaatsen. 
Voor dakterrassen is het tevens een ideaal product door de 
goede waterdoorlatendheid. Het water loopt direct weg via de 
nopstructuur, waardoor de bovenzijde van de kunstgrastegel 
zeer snel droog is. De Aslon kunstgrastegel heeft een 
waterdoorlatendheid van 250 mm per uur volgens EN 12616.

Aslon kunstgrastegel op de speelplaats
Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich naar 
hartenlust uit te leven. Bescherming tegen verwondingen en 
letsel spelen hierbij een belangrijke rol. De valbrekende tegels 
dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en 
plezier. De kunstgrastegels voldoen aan de strengste 
normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018 en 
1176-1:2017  

Pet/gat-verbinding
De Aslon kunstgrastegels zijn te leveren met een zogenaamde 
pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten 
aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen 
geplaatst, waardoor  de tegels onderling worden verbonden. 

Voordelen pen/gat verbinding:
	D Stabiele ligging
	D Anit-diefstal
	D Demontabel

      Specificaties:
Kleur  Groen

Afmeting: 400x400mm
  500x500mm
  1000x1000mm

Diktes:  25 mm
  30 mm

      Soorten:
Scorpio 
Virgin 
Aquarius
Apollo 

      Valhoogten 
Head Injury Criterion (HIC)
25 mm   0,80 meter
30 mm  1,10 meter

     Voordelen:
	D hoogwaardige toplaag van kunstgras
	D licht van gewicht; 18 kg per m2
	D waterdoorlatendheid van 250 mm per uur
	D direct op dakbedekking te plaatsen  

(uitgezonderd PVC dakbedekking)
	D valbrekend
	D nopstructuur aan onderzijde van de tegel voor afvoer van 

water
	D handzaam in gebruik in vergelijking met kunstgras op rol 
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