UW PARTNER VOOR GWW & GROENSECTOR

PRODUCT INFORMATIE

T & F BV
Handelsonderneming
Provincialeweg 111
4909 AG OOSTEIND
Tel: 0162-45 55 15
E-mail: t-f@t-f.nl

GOLPLA® EQUIGROUND (SCHEIDINGSLAAG ROOSTER)
GEMAKKELIJKE EN SNELLE
INSTALLATIE

MENS EN DIER GELUKKIG
Het probleem is bekend. Vooral in de wintermaanden
veranderen sommige rijbodems en paddocks in diepe
modderpoelen, omdat het water niet goed kan afvoeren
zonder een scheidingslaag tussen zand en grint. Dit is
schadelijk voor de gezondheid van paarden en geeft
tijdens deze periode geen plezier voor menige
paardenliefhebber.
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De oplossing is GOLPLA® EQUIGROUND scheidingslaag
roosters. Het voorkomt het mengen van de verschillende
materialen, zorgt voor een perfecte waterafvoer en
verdeelt de punctuele drukbelasting van de hoeven over
een groot gebied. De gewrichten van de paarden worden
dus gespaard, de rijplaats blijft altijd droog en beloopbaar
en de visuele indruk is super.
GOLPLA® EQUIGROUND scheidingslaag rooster is gemaakt
van hoogwaardig en slagvast kunststof. Dit recyclebare
materiaal kan jarenlang worden gebruikt.
Het resultaat: bodems en paddocks die voldoen aan de
hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en
uiterlijk.

VERGELIJKING: LINKS MET
GOLPLA® EQUIGROUND,
RECHTS ZONDER!

KENMERKEN
• Kliksysteem
• Honingraat constructie
• Slagvaste kwaliteit

kunststof
• Hoogste waterdoor-

latendheid
• Nog sneller te

installeren
• Recyclebaar
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Afmeting
64 x 33 cm

KLIKSYSTEEM

Vaste verbinding door
kliksysteem

TECHNISCHE GEGEVENS

Afme ng

64 cm x 33 cm x 3,8 cm

Roosters (m²)

5,45 stuks per m²

Kleur

Zwart en groen

Verbinding

Golpla® - verbinding

Verpakking

30,83 m² (168 stuks)

Gewicht / wegwerppallet

180 kg

Wij leveren voor een totaal leveringspakket ook:
– Folies voor o.a. eb en vloed paardenbakken
– Scheidingsvliezen
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