
FirmusGRASS grastegels
Kant & klare, voorbegroeide, waterdoorlatende grastegels voor 
een groene wegverharding!

Met FirmusGRASS grastegels legt u razendsnel bijv. een groene parkeerplaats 

aan, die direct belastbaar is met auto en/of vrachtauto. Eenvoudig te leggen door 

de grastegels aan elkaar te klikken. Alsof u laminaat legt!

direct belastbaar  100% recyclebaar   waterdoorlatend

eenvoudig te leggen   direct groene uitstraling    

Direct een groene uitstraling
Hoeveel tijd heeft u? Het inzaaien en groeien van gras kost tijd. Veel tijd. 

Firmus Products heeft een snelle, sterke oplossing. De 100% recyclebare, 

grascassettes zorgen voor een direct groene uitstraling en is 100% 

waterdoorlatend. De aanleg van kunstmatige waterafvoer is niet meer nodig. 

  

Eenvoudig te plaatsen
De kant & klare grastegels zijn eenvoudig te plaatsen. Een goede stabilisatie is 

echter noodzakelijk om voldoende draagvermogen te creëren.

Nog betere prestaties bereikt u door het inschakelen van onze FirmusPARTNERS, 

die u op vakkundige wijze kunnen helpen. Kijk op www.firmusproducts.eu voor het 

dichtstbijzijnde verkooppunt in uw buurt.

   Ruimte 
geven aan 
      ideeën.
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Technische specifi caties
PRODUCTINFORMATIE

FirmusGRASS E40

Afmetingen: 100 x 100 x 4 cm (l x b x h)

Wanddikte: 3,6 mm

Gewicht: ca. 20 kg/m2 (afhankelijk van weersomstandigheden)

Materiaal: 100% gerecycleerd HDPE

Koppeling: Cassettes dienen onderling gekoppeld te worden middels de 

nokverbinding

Verkeersbelasting: Tot 10 ton aslast volgens DIN 1072

Belastbaarheid: Tot 310 ton/m   (ongevuld)

PRODUCTINFORMATIE

FirmusGRASS E50

Afmetingen: 100 x 100 x 5 cm (l x b x h)

Wanddikte: 5 mm

Gewicht: ca. 25 kg/m2 (afhankelijk van weersomstandigheden)

Materiaal: 100% gerecycleerd HDPE

Koppeling: Cassettes dienen onderling gekoppeld te worden middels de 

nokverbinding

Verkeersbelasting: Tot 20 ton aslast volgens DIN 1072

Belastbaarheid: Tot 206 ton/m    (ongevuld)

FirmusSEDUM FirmusFIXED FirmusWAVE FirmusPERGOLA

dakgroencassettes kant en klare schanskorven golvende schanskorven zuilvormige schanskorven

vernieuwers van nature
FIRMUS PRODUCTS BV, Broekstraat 5, 5386 KC Geffen

T: 073 - 5326670  E: info@firmusproducts.eu  I: www.firmusproducts.eu

Ook Firmus Products:  

Firmus Products is een bedrijf dat zich richt op duurzame, kant en klare producten, 

voor zowel particuliere als zakelijke markt. Het heeft een handelsnetwerk van meer 

dan 50 gespecialiseerde verkooppunten in Europa.  
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