
Stark, körbar och tålig beläggning
med god genomsläpplighet

Mångfunktionell markbeläggning
Pelleplattan är en populär och praktisk produkt som används i 
flera olika miljöer och sammanhang. Pelleplattan är en körbar 
markarmering och tillverkas i återvunnen HDPE-plast men har 
en dubbelt så hög genomsläpplighet jämfört med traditionell 
gräsarmerad betong. Den tål belastningar på 150 ton/m². 
Det patenterade låssystemet gör plattan säker och stryktålig. 
Med Pelleplattan får du en stabilare yta vilket gör att spårbild-
ning, pölar och hål minskas. Andra fördelar är att kompaktering 
av underlaget undviks.

Vid anläggning
Underlaget förbereds precis som vid stensättning och efter för-
väntad belastning. Plattan som är elastisk läggs sedan enkelt och 
snabbt på plats och kapas lätt efter behov. Därefter kan plattan 
fyllas med singel eller etableras med gräs om så önskas.
Med det patenterade låssystemet blir den lätt att placera
vid utläggning och det gör den säker och stryktålig. Pelleplattan 
tillverkas av återvunnen HDPE-plast som ger en lätt vikt och som 
klarar både kalla och varma temperaturer.
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Veg Tech

- smart markbeläggning med enkel montering

Frosttålig och elastisk

UV-beständig

Lätt vikt

Enkel att hantera och montera

God genomsläpplighet

Klarar höga belastningar

Motverkar kompaktering

Fördelar med Veg Techs markplatta



Olika användningsområden

Standard med gräs - Parkeringsyta

Finns i två modeller

PRODUKTFAKTA STANDARD ONTOP

Mått på platta: 1000 x 1000 x 50 mm (kan delas upp i 500 x 500 mm)
Hålighet: 6 cm

1000 x 1000 x 25 mm (kan delas upp i 500 x 500 mm)
Hålighet: 6 cm

Belastning: 150 ton/m² 150 ton/m²

Vikt: 9 kg/m² 4,5 kg/m²

Leverans: 50 m ²/pall 100 m ²/pall

Övrigt: Kan fyllas med ett väldränerat och hållfast tvättad singel/ 
makadam. Kan etableras  med gräs.

Monteras ovanpå det underlag som ska skyddas. Plattan 
kan demonteras och återanvändas på annan plats. 

Förslag på användning: Runt träd, parkeringsytor, gångvägar, 
brandvägar, körvägar.

Konserter, hästtävlingar, tillfälliga parkeringar, sedumtak, 
takträdgårdar, biotoptak

Standard
Höjd 5 cm

Ontop
Höjd 2,5 cm

Ontop - hästtävlingar Ontop - gångstråk på sedumtak - gröna tak

Standard med singel - gångvägar Standard med gräs - brandvägar
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