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Because we all need room to grow! 

Slimblock kunststof gras- en grindtegel 
 

De Slimblock gras- en grindtegel is een professionele tegel voor de 

toepassing met een minder hoge verkeersintensiteit. Ook voor 

particuliere toepassingen is de Slimblock een interessant product. 

Slimblock is een tegel die meer dan gelijkwaardig is aan de vele, 

reeds bestaande, tegels in de markt. Het product staat dus uitstekend 

op zichzelf.  

 

De specifieke eigenschappen van de Slimblock, zijn vrijwel gelijk aan 

die van de flowblock. De daaruit voortgekomen gestelde eisen komen 

ook overeen: 

•    Berijdbaar voor personen- en lichtvrachtverkeer 

•    Géén verstoring van de natuurlijke grasgroei en waterhuishouding 

•    Géén verstoring van de natuurlijke uitstraling 

•    Goede drukverdeling naar de fundering 

•    Goed toepasbaar met siergrind en natuurlijke materialen 

•    Zonder kantopsluiting toepasbaar 

•    Snel en eenvoudig te verwerken 

 

Het open oppervlak van de Slimblock bedraagt ca. 90%. De hoogte 

van 50 mm is voldoende om, in combinatie met een vlijlaag, een 

goed leefomgeving voor gras te realiseren. Tevens is deze 

tegelhoogte ook de juiste keuze bij toepassing met grind. Slimblock 

beschikt over drainagekanelen en dezelfde dragende voeten als de 

Flowblock. Ook de kenmerkende pen/gat verbinding in combinatie 

met de borgwiggel zorgen ervoor dat de Slimblock zonder 

kantopsluitng kan worden teogepast. De smanestelling van het 

kunststof en de flexibiliteit van het product zorgen ervoor dat het 

zowel de statische als de dynamische belasting goed kan verwerken.  

 

 

Technische specificaties 

Merk       Slimblock kunststof gras- grindtegel 

Materiaal      Combinatie van gerecycled HDPE/LDPE 

Afmeting      ca. 500 x 500 x 50 mm (+2/ -2%) 

Gewicht per tegel     ca. 1,6 kg per tegel 

Open oppervlak     > 86% 

Horizontaal drainage oppervlak   > 10% 

Kleur       Zwart of Groen 

Druksterkte      2.100 kN/m² (ingevuld) 

Gebruiksklasse volgens Copro PTV 828  B - gewone belasting 

Type verbinding     Vast (pen/gat) 

Treksterkte verbinding    Min. 3 kN/m 

Aantal stuks per pallet    92 stuks (ca. 23 m²) 
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Bestekomschrijving 
Slimblock kunststof gras- grindtegel 

Afmeting ca. 500 x 500 x 50 mm (+2/ -2%) 

Samengesteld uit gerecycled HDPE/LDPE 

Kleur zwart of groen 

Voorzien van pen/gat verbinding 

en verbonden met behulp van borgwiggen 

Horizontaak drainerend oppervlak > 10% 

 

 

De Slimblock is onderling te combineren met de Flowblock. Deze unieke combinatie biedt vele 

ontwerpmogelijkheden. 

 

Door het verwerken en toepassen van volledig te recyclen kunststoffen zoals HDPE en LDPE 

tijdens de fabricage (en bij hergebruik) van de eindproducten, komen er geen giftige stoffen 

en dampen in het milieu terecht. 

 


