Frame & Pins
included

Grindstabilisatie “Stap Tegels

In 3 stappen plaats je BERA Gravel Fix® Step:
1. Verwijder ca. 10 cm grond of gras in de maat 40 x 80 cm
2. Vul het gat met ca 5 cm scherp zand en stamp het goed aan. Leg
Gravel Fix® Step op zijn plek en fixeer het met de 4 grondpennen
3. Vul de honingraat met ongeveer 25 kg grind of split (maat tussen 3 en
16 mm). Verdeel het gelijkmatig en zorg dat de honingraat afgedekt is
en blijft.
KLAAR!
Wat is BERA Gravel Fix® Step?
BERA Gravel Fix® Step is een de meest eenvoudige manier
voor het plaatsen kleiner oppervlak met gestabiliseerd
grind of split. Een complete set van 40 x 80 cm waarin een
grindplaat voorzien van anti-worteldoek, een gemonteerd
frame en 4 grondpennen. Alleen nog zand eronder en grind
of split erin en klaar is het! Een waterdoorlatend en stabiel
oppervlak wordt verkregen, geen natte voeten meer.
Creativiteit gegarandeerd!
Grind of split is er in vele kleuren en maten. Je kunt je
eigen wensen vervullen daarmee, zolang het grind of split
maar tussen de 3 en 16 mm groot is voor een optimaal
effect! Laat je eigen creativiteit je gids zijn bij het inrichten
van je tuin. Split ligt heel stevig, grind is rond van vorm en
voelt prettig aan met de blote voeten.
Droog en anti-slip!
BERA Gravel Fix® Step zorgt voor een droog oppervlak
want het water loopt er direct doorheen naar de
onderliggende zandlaag. Geen algen of groene aanslag
zoals zo vaak op tegels en hout. Zaadjes die neerdalen in
het grind krijgen geen kans om te groeien door het droge
oppervlak en het anti-worteldoek aan de onderzijde. Split
is de beste keuze voor antislip stapstenen.
Waar gebruik ik Gravel Fix® Step!
• In de borders als stap-steen tijdens snoeiwerk
• Onder de buitenkraan, water kan makkelijk weg
• Grindbaan langs de gevel voorkomt opspattend vuil
• Als padof als stap-stenen naar je schuur of berging
• Rondom het graf of urn op de begraafplaats
• Als mozaïek of schaakpatroon samen met gras of
tegels

Milieu en technische expertise
BERA Gravel Fix® Step wordt gemaakt in de Europese
Gemeenschap onder strikte Kwaliteit- en Milieunormen
zoals ‘REACH (EC 1907/2006). Het gebruik van
gerecyclede grondstoffen, zonne-energie en de perfecte
infrastructuur t.a.v. de distributie dragen bij aan beperking
van CO2 uitstoot. Dit onderstreept onze bedrijfsvisie om
ecologisch verantwoorde en duurzame oplossingen aan te
bieden.

BERA Gravel Fix Pro in wit is Cradle to Cradle
Certified™ Silver. http://www.c2ccertified.org
Contact:
BERA B.V. (The Netherlands)
BERA B.V. (Duitsland)
BERA Sarl (Frankrijk)
BERA (Africa) Pty Ltd

T: +31 (0) 33 257 0302
T: +49 (0) 30 78 71 68 85
T: +33 (0) 9 81 12 76 58
T: +27 83 449 3954

LL Voor maximale mobiliteit en stabiliteit
op paden en wegen

LL L-frame inclusief
LL Alle BERA Gravel Fix producten worden
geproduceerd met GROENE zonne- en
biomassa energie

LL UV stabilisatie is standaard

TECHNISCHE SPECIFICATIES*
ALGEMEEN
Materiaal

: 100% gerecyceld of puur
Polypropyleen (recycelbaar)

Productie locatie

: Europese Gemeenschap

Kleur

: Wit, grijs of zwart

Cel structuur

: Hexagonaal

Membraan

: Geo-textiel 30 g/m2

UV stabiliteit en vorst bestendig

: Inclusief

AFMETINGEN & GEWICHT
Afmetingen L x B x H

: 400 x 790 x 45 mm (0.3 m2)

Gewicht per stuk

: 0.9 kg

Benodigde hoeveelheid zand voor 5 cm : 25 kg
Benodigde hoeveelheid grind/split

: 25 kg

* BERA Gravel Fix® wordt regelmatig op hellingen toegepast, o.a. voor in- en opritten.
Specifieke eisen bij deze toepassing zijn afhankelijk van de situatie. Neemt u voor vragen en
informatie contact op met uw leverancier of de fabrikant.

BERA Gravel Fix® Step, een duurzaam product:
Geproduceerd in Europa met duurzame energiebronnen
Volledig recyclebaar aan het einde van de levenscyclus
Naar keuze 100% gerecyclede grondstoffen zonder
extra kosten
Veiligheid conform REACH (EC1907/2006)
UV en vorst bestendig
Geen gebruik van lijm, uitsluitend thermische
verbindingen
Sociaal bedrijfsbeleid

E: info@bera-bv.com
E: kontakt@bera-bv.com
E: info@bera-sarl.fr
E: franko@bera-bv.com

www.bera-bv.com

