TERRAFLOR

Toepassing
Terraflor is het nieuwste vloersysteem,
speciaal ontwikkeld voor het beschermen
van het natuurlijke grasveld van
sportstadions of gazon van tuinen en
parken tijdens concerten of andere
evenementen met veel publiek.
Terraflor is zo ontworpen dat er een ruimte blijft tussen de
panelen en het gras. Deze ruimte is licht en luchtig, de
ideale omstandigheden die het gras gezond en groen
houden.
Terraflor houdt natuurlijk ook alle afval tegen en zorgt
ervoor dat uw terrein netjes achterblijft na het evenement.

Eigenschappen
Terraflor panelen zijn opgebouwd uit 6 afzonderlijke tegels
die aan elkaar zijn vastgemaakt. Dit maakt dat de panelen
zich aanpassen aan kleine welvingen van de ondergrond.
De panelen zijn wit. Dit is van essentieel belang om
voldoende licht door te laten en de warmte te reflecteren
voor het gras.
De panelen rusten op fijne pootjes, zodat het gras vrij kan
ademen en niet wordt gekneusd door het gewicht van het
publiek.

Levering
Terraflor leveren wij aan
op grote pallets van
2.25m op 1.5m. Dit
brengt met zich mee dat
bij levering en ophaling
steeds een heftruck met
lange vorken aanwezig
moet zijn.

Plaatsing
Voor het plaatsen van
Terraflor gebruiken we
speciale tools om de
panelen aan elkaar vast
te maken, een tractor en
verschillende karren.
Terraflor wordt
standaard met een van
onze eigen supervisors
verhuurd. Een duidelijke
coördinatie van de
werken zorgen voor een
snelle op- en afbouw.

Het leggen van panelen
De Terraflor panelen worden door een kleine tractor en
enkele karren verdeeld over het terrein.
Per twee personen worden de panelen overlappend naast
elkaar gelegd. De panelen zijn vervaardigd uit een zeer
licht materiaal waardoor het plaatsen ervan vlot en snel
gaat.
Opdat alles mooi zou blijven liggen, worden daarna de
panelen aan elkaar vastgemaakt. Het resultaat is heel
netjes en u hoeft u geen zorgen te maken om de conditie
van uw grasveld.

Op verzoek kunnen wij ook
zorgen
voor
de
hele
opbouw,
afbraak
en
eindreiniging.

