30 jaar
ervaring

Gras- & Grindplaten
RitterDal · RitterDal XXL · GravelGrid · TrafiDal 50

www.matgeco.be

www.matgeco.be
Het grootste aanbod op de markt!
MatGeco stelt u zijn gamma met platen voor om gras of grind te stabiliseren.
Wij hebben voor elk type project een technische oplossing.

Goed voor het milieu!
Al onze oplossingen laten infiltratie van regenwater in de
bodem toe, minder waterafvoer en een natuurlijke cyclus.
Een positieve stap voor een beter milieu!

Duitse kwaliteit, de garantie!
Al onze producten worden vervaardigd in Duitsland. Het
concept, het ontwerp en de geselecteerde grondstoffen
garanderen u een probleemloos resultaat.

Voor professionelen!
Onze producten worden uitsluitend
verkocht aan professionelen en zijn niet
vergelijkbaar met producten die in doehet-zelf zaken te vinden zijn.
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Sinds 30 jaar!
De Ritterdal was de eerste polyethyleenplaat die op de Belgische markt werd
uitgebracht en blijft de referentie in grasen grindplaten. Zijn kenmerken bieden
nog steeds vele voordelen.

Gras- en grindplaten gamma
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neutraal of zwart

RoadEdgePave

Bespaart grind en een
snelle plaatsing

De grindplaat voor
multi-toepassingen

Verstevigingsplaat
voor bermen
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GravelGrid
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groen of zwart
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MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar
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GravelGrid
De grote grindplaat, economisch en snel te plaatsen
De GravelGrid is de grote plaat met gesloten bodem die gebruikt
wordt om grind te stabiliseren op parkings, opritten, toegangswegen, paden,
enz. Zijn structuur met vierkanten is sterk en heeft een dikte van slechts 3 cm,
waardoor er minder grind nodig is voor de opvulling. Zijn formaat en zijn
nieuw verbindingssysteem verzekeren een grote stabiliteit en laten een
uitzonderlijke eenvoudige en snelle plaatsing toe. De GravelGrid bestaat
in een zwarte en een neutrale kleur. De neutrale versie is ook beschikbaar zonder
krammen onderaan de plaat om het grind op platte daken te stabiliseren.

Nieuw
eem
verbindingssyst

Technische gegevens
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11
cm

Materiaal

HD-PE (UV-bestendig)

Kleur

Neutraal (doorschijnend) of
zwart

Formaat

±114 x 57 x 3 cm

m² per plaat

±0,65 m²

Verankering onder de
plaat

Met of zonder krammen
(neutraal)

Gewicht

±2,6 kg/plaat

Weerstand zonder grind 150 t/m²
57

4

bestaat in zwarte
of neutrale kleur

cm

Weerstand met grind

Gras- en grindplaten gamma

Tot 400 t/m²

GravelGrid

Ontwikkeld voor grind!
 Nieuw exclusief verbindingssysteem (mei
2019):
eenvoudige halfsteense plaatsing, moeiteloos en
snel (150 m²/uur/man).
 Geringe dikte, maar 3 cm:
minder grind nodig voor de opvulling.
 Half-gesloten bodem:
zeer waterdoorlaatbaar terwijl het verlies van grind
in de fundering wordt voorkomen; verhoogt de
stabiliteit.
 Langwerpige perforaties:
vergemakkelijkt het doordringen van regenwater in
de bodem.

plaatsingsvideo op:
www.matgeco.be

witte of zwarte
markeerdoppen

 Half-vrije voegen:
laat bewegingen van de platen ten opzichte
van elkaar toe en voorkomt vervormingen
als gevolg van thermische schommelingen.
 Weerstand tot 400 t/m²:
geschikt voor zowel voetgangerswegen
als voor toegangswegen voor auto’s en
vrachtwagens.

atsing

en snelle pla
rt grind en e

Bespaa

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

Grote parkings
Licht hellende opritten
Brandweerwegen
Fietspaden
Rechtlijnige paden
Toegang voor personen met
een beperkte mobiliteit (PBM)
• Perrons

GravelGrid s
perrons in h tabiliseert het grind op
et station va
d
n Hamoir e

MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar
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RitterDal
De grindplaat in honingraat voor multi-toepassingen
De RitterDal voor grind is de originele plaat in honingraat, een structuur
die een zeer hoge weerstand biedt die al meer dan 30 jaar bewezen
is! De plaat bestaat in een zwarte (gerecycleerde) of een doorzichtige versie
die de kleur van de gekozen grindopvulling overneemt. Bovendien worden,
dankzij de open randen, de verbindingen tussen de platen onzichtbaar
waardoor dit model bijzonder discreet is onder grind.
Met zijn kleine formaat is de Ritterdal de meest gekozen plaat voor niet
rechtlijnige oppervlakken, onregelmatige vormen of kleine ruimtes.

bestaat in zwarte
of neutrale kleur

Technische gegevens

50
cm
39

6

cm

Materiaal

HD-PE (UV-bestendig)

Kleur

Neutraal (doorschijnend)
of zwart

Formaat

±50 x 39 x 4,5 cm

Platen per m²

5 platen

Gewicht

±1,1 kg/plaat

Weerstand zonder grind

100 t/m²

Weerstand met grind

Tot 480 t/m²

Gras- en grindplaten gamma

 Een kwaliteit en een betrouwbaarheid
bewezen door professionelen:
Al meer dan 30 jaar heeft de Ritterdal plaat
de tand des tijds, het dagelijks gebruik,
vriestemperaturen, UV-straling, enz. weerstaan.

RitterDal

De referentie grindplaat sinds meer dan 30 jaar!

 Esthetisch en discreet om het grind te
stabiliseren:
De plaat wordt praktisch onzichtbaar dankzij de
doorschijnende structuur en de afwezigheid van
gesloten randen.
 Multifunctioneel:
Zijn kleine formaat maakt de plaat
gemakkelijk in gebruik, zelfs voor
oppervlakken met onregelmatige vormen.

Duurzaam en zeer d

iscreet

 Halfvrije open voegen:
laat bewegingen van de platen ten
opzichte van elkaar toe en voorkomt
vervormingen als gevolg van thermische
schommelingen.
 Weerstand tot 480 t/m²:
Gebruikt voor zowel voetpaden
als voor toegangswegen
voor auto’s en
vrachtwagens.

uwbare plaatsing
tro
be
en
ge
di
ou
nv
ee
n
Ee

witte
markeerdoppen

Toepassingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleine parkings
Licht hellende paden
Brandweerwegen
Opritten
Fietspaden
Bochtige paden
Perrons
Toegang voor personen met een
beperkte mobiliteit (PBM)

Vergemakke
lijkt de toeg
ang voor PB
M’s

MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar
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RitterDal
De grasdal in honingraat
De RitterDal is "DE" originele grasplaat in honingraat. Naast de kwaliteit
en de bewezen betrouwbaarheid sinds meer dan 30 jaar onderscheidt
de plaat zich van andere platen op de markt door een exclusief
verbindingssysteem met open randen. Het maakt de randen van de
plaat onzichtbaar, waardoor dit model een bijzondere discrete en esthetische
oplossing is.
Zijn kleine formaat en zijn eenvoudige vergrendeling maken het de ideale
oplossing voor zones met onregelmatige vormen of kleine ruimtes.

bestaat in groene
of zwarte kleur

Technische gegevens

50

8

cm

cm
39

Materiaal

Gerecycleerd HD-PE
(UV-bestendig)

Kleur

Groen of zwart

Formaat

±50 x 39 x 4,5 cm

Platen per m²

5 platen

Gewicht

±1,1 kg/plaat

Weerstand lege plaat

100 t/m²

Weerstand volle plaat

Tot 480 t/m²

Gras- en grindplaten gamma

 Bewezen weerstand tegen de tand
des tijds:
met meer dan 30 jaar ervaring is de kwaliteit
en de hoge weerstand tegen veroudering,
vriestemperaturen en UV-straling ruimschoots
aangetoond.

RitterDal

De referentie grasplaat sinds meer dan 30 jaar!

 Zeer discreet om het gras te laten
ontwikkelen:
de plaat wordt praktisch onzichtbaar onder
het gazon dankzij de groene kleur en de
afwezigheid van randen tussen de platen.

Gemakkelijke plaatsing en onderhoud

 Halfvrije open voegen:
laat bewegingen van de platen ten opzichte
van elkaar toe en voorkomt vervormingen
als gevolg van thermische schommelingen.
 Weerstand tot 480 t/m²:
geschikt voor zowel voetpaden als
voor toegangswegen voor auto’s en
vrachtwagens.

iscreet

n zeer d
Duurzaam e

 Multifunctioneel:
zijn kleine formaat maakt de plaat
gemakkelijk in gebruik, zelfs op
oppervlakken met onregelmatige vormen.

Toepassingen
•
•
•
•
•

Parkings
Opritten
Brandweerwegen
Diverse toegangswegen
Campings

witte
markeerdoppen

MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar
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RitterDal

XXL

De grote grasplaat
De RitterDal XXL is een grasplaat met een groot formaat die
een bijzonder snelle en economische plaatsing met de hand toelaat.
Zijn formaat en de half gesloten bodem verzekeren een zeer goede
stabiliteit. Het ontwerp van de plaat met zijn ronde openingen is speciaal
aangepast voor manoeuvres van voertuigen bij het parkeren.
Zijn grote formaat en het exclusief vergrendelingssysteem bieden een
uitzonderlijke snelle en eenvoudige plaatsing, waardoor de plaat vooral
aanbevolen wordt voor de realisatie van grote parkings of lange berijdbare
paden.

bestaat in groene
of zwarte kleur

Technische gegevens

5

11
cm

Materiaal

Gerecycleerd HD-PE
(UV-bestendig)

Kleur

Groen of zwart

Formaat

±115 x 59 x 4 cm

m² per plaat

±0,68 m²

Gewicht

±3,8 kg/plaat

Weerstand lege plaat

280 t/m²

m

c
59
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Gras- en grindplaten gamma

 XXL formaat:
zeer hoge stabiliteit van de plaat en zeer hoge
snelheid van plaatsing.

RitterDal XXL

De economische en uiterst stevige grasplaat!

 Exclusief montagesysteem:
eenvoudige halfsteense plaatsing, moeiteloos
en uiterst snel (140 m²/uur/man).
 Halfvrije voegen:
laat bewegingen van de platen ten opzichte
van elkaar toe en voorkomt vervormingen als
gevolg van thermische schommelingen.

plaatsingsvideo op:
www.matgeco.be

Zeer hoge snelheid van uitvoering
 Grote ronde openingen:
speciaal aangepast aan de rotaties van de
banden tijdens het manoeuvreren, ze laten
ook toe dat het gras zich onbeperkt kan
ontwikkelen.
 Weerstand van meer dan 280 t/m²:
geschikt voor zowel lichte voertuigen
als voor toegangswegen voor vracht- of
brandweerwagens.

e plaatsing

nomisch
o
rg
e
n
e
e
ig
voud

Een

witte markeerdoppen

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

Parkings
Brandweerwegen
Campings
Opritten
Verschillende berijdbare wegen
Paardenpistes
BECETEL testverslag 2013 volgens
PTV 828 (gebruiksklasse B)

Ideale ronde o
p
van banden eningen voor de rotaties

MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar
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TrafiDal

50

De gerecycleerde plastic grastegel voor zwaar en intens verkeer
De TrafiDal 50 is het ideale alternatief voor betonnen grasdallen. Visueel gezien lijkt
het op grasbetondallen. Het levert vergelijkbare weerstanden waardoor de Trafidal 50 geschikt is
voor zwaar en intensief verkeer.
Vervaardigd uit gerecycleerd plastic, biedt het een weerstand tegen impacten, terwijl het
veel lichter is dan zijn betonnen equivalent. Dankzij zijn lichte gewicht is de plaatsing veel
eenvoudiger, sneller en kan deze volledig met de hand worden uitgevoerd!

Technische gegevens

60

Materiaal

Gerecycleerd plastic

Kleur

Grijs

Formaat

60 x 40 x 5 cm

Platen per m²

4,17 platen

Gewicht

± 5,3 kg/plaat

Weerstand lege plaat

500 t/m²

cm

40

12

cm

Gras- en grindplaten gamma

TrafiDal 50

Dit is geen betondal!
 Veel lichter dan beton:
stevig maar licht, een tegel weegt slechts
5,3 kg (dus 5x minder dan een grasbetondal
van 8 cm dikte).
 Eenvoudig te plaatsen:
zijn lichtheid en zijn goede greep zorgen voor
een snelle en eenvoudige plaatsing volledig
met de hand, wat zorgt voor een veel hogere
plaatsingssnelheid dan bij een grasbetondal.

Zeer snelle plaatsing met de hand

 Vergrendelingssystemen:
de zijdelingse vergrendelingen maken het
mogelijk om de tegels op een rechtlijnige
manier samen te plaatsen. Eenmaal
vergrendelt, zijn ze duurzaam bestand
tegen intensieve manoeuvres.

kelijk te
k
a
m
e
g
n
e
t
Lich

plaatsen

 Weerstand van meer dan 500 t/m²:
geschikt voor zwaar en intensief verkeer,
zeer hoge weerstand tegen manoeuvres en
veroudering.

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

Parkings voor auto’s en vrachtwagens
Berijdbare paden
Brandweerwegen
Campings
Verhuiszones
Snelweg gebieden

Uiterst ste

vig en uit

erst duurz

MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar

aam
13

RoadEdgePave

Stabiliseert snel en
eenvoudig bermen
van wegen

RoadEdgePave
Versterkingsplaat voor zijkanten van wegen
De RoadEdgePave is ontworpen om bermen in rechte lijnen of in bochten te versterken.
Zijn exclusieve vergrendelingssysteem biedt een eenvoudige plaatsing en voorkomt dat de ene
plaat tegenover een andere wordt opgetild. Het laat op een eenvoudige en effectieve manier toe
om bermen van wegen te verbreden en te beveiligen.

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

Bermen
Bochten
Op- en afritten complexen
Rotondes
Tijdelijke toegangen van werven
Enz.

Voordelen
•
•
•
•
•

Stabiliseert snel en effectief bermen
Verhoogt de veiligheid van wegen
Gemakkelijk en economisch te plaatsen
Mogelijk om in bochten te plaatsen
Zeer hoge weerstand, zelfs bij hoge snelheid

rijdbare
Verbreed be

gebieden

2 formaten:

40

m

of
60

80
c

cm

Technische gegevens
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Materiaal

Gerecycleerd HD-PE (UV-bestendig)

Kleur

Zwart

Klein format

±80 x 40 x 5 cm | 2,3 kg/st.

Groot formaat

±80 x 60 x 5 cm | 3,6 kg/st.

Weerstand lege
plaat

±260 t/m²

Straal voor bocht > 6,5 m

Gras- en grindplaten gamma

Vind al ons plaatsingsadvies
en foto’s terug op:
www.matgeco.be

Uitvoering

Grind
Geschikt voor:

Gras

 GravelGrid neutraal & zwart

 RitterDal zwart & groen

 RitterDal neutraal & zwart

 TrafiDal 50
 RitterDal XXL zwart & groen

6
5
(4)
3
2
1

1 Grond

Aarde

Aarde

2 Geotextiel

Geotextiel op de bodem

Geotextiel op de bodem

3 Draagbed

Grind, steenslag (Ø 10/32)
Aangeraden dikte:
• Parking wagens: 20 tot 30 cm
• Toegangswegen voor brandweer: 30 tot 50 cm
• Parking vrachtwagens: 45 tot 60 cm

Grind, steenslag (Ø 10/32)
Aangeraden dikte:
• Parking wagens: 20 tot 30 cm
• Toegangswegen voor brandweer: 30 tot 50 cm
• Parking vrachtwagens: 45 tot 60 cm

(4) Geotextiel

Optioneel

Optioneel

5 Legbed

Fijn grind (Ø 2/5 mm of 2/8 mm op 4 cm) of grof zand/grind (4 cm) of drainerende “stabilisé” (max. 150 kg) (7 tot 10 cm)

Fijn grind (Ø 2/5 mm of 2/8 mm op 4 cm)

6 Opvulling

Een grindsoort gebruiken met een kaliber tussen
Ø 2/5 mm en 2/8mm.

Rijke mengeling samengesteld uit 30% fijngestampte lava of geëxpandeerde fijngestampte
klei 4/8, 40% fijne groene compost of plantaarde,
30% gewassen rivierzand en meststoffen.
Zaden : graszaad gebruiken dat bestand is tegen
sneeuwzout en droogte. Mogelijke samenstelling:
30% Festuca Commutata, 20% Poa Pratentensis,
30% van diverse Festuca Rubra, 20% Lolium
parenne. Zaad: ± 50 g/m².

Helling

≤ 15 %

<5%

MatGeco, de specialist in gras- en grindplaten sinds meer dan 30 jaar
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30 jaar

ervaring in platen, enkele
miljoenen m² geplaatst:

2019 - 20

2016

GravelGrid
Project
Toepassing
Hoeveelheid
Stad

RitterDal XXL
Project
Toepassing
Hoeveelheid
Stad

UCB PHARMA
Bedrijfsparking
11.000 m² GravelGrid
Eigenbrakel (BE)

Peugeot GP Auto
Concessiehouder
1.500 m² RitterDal XXL
Nijvel (BE)

2014 -16

1995

GravelGrid

Ritter Gras
Project
Toepassing
Hoeveelheid
Stad

Codic
Bedrijfsparking
20.000 m² RitterDal Gras
Waver (BE)

2013 -17

Project
Toepassing
Hoeveelheid
Regio

2015

Ritter Grind
Project
Toepassing
Hoeveelheid
Stad

NMBS
Perron- en stationparking
5.600 m² GravelGrid
Wallonië

Marie Curie ziekenhuis
Ziekenhuisparking
5.200 m² Ritterdal grind
Lodelinsart (BE)

RitterDal XXL
Project
Toepassing
Hoeveelheid
Stad

UZ Gent
Universitair ziekenhuis
1.050 m² RitterDal XXL
Gent (BE)

Ontdek alle informaties op onze producten op: www.matgeco.be

Rue Buisson aux Loups 1a • I.Z. Zuid (1) • B- 1400 NIJVEL
Tel : +32 (0) 67 41 16 10 • Fax : +32 (0) 67 41 16 16

www.matgeco.be • matgeco@insulco.be
De gegeven inlichtingen zijn het resultaat van studies en experimenten. Ze worden ter goeder trouw gegeven maar kunnen in geen enkel geval een garantie vormen noch onze
verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van deze producten. Verantwoordelijke uitgever :
Insulco - Editie 03/2020 Ondernemingsnummer : 0405.642.815 - RPR Nijvel.

