Een dijk
van grasbeton

bekijk onze website:
haringman-beton.nl

grasbeton
Grasbeton is gemakkelijk toepasbaar en
wist u dat dit product bijdraagt aan de verkeersveiligheid?

Verkeersveilig met Haringman Betonwaren

Effectieve, mooie oplossing

voor de grond-, weg- en waterbouw. Ons bedrijf volgt alle

voor de zachte bermen. De geribbelde tegels zorgen voor

ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur op de

een waarschuwend effect aan de bestuurder en een veilige

voet, bijvoorbeeld de problematiek in de verkeersveiligheid.

berm.

Elke maatregel die bijdraagt aan het verhogen van de verkeers-

Leverbaar in meerdere kleuren en diktes

Haringman Betonwaren is een producent en leverancier

veiligheid is welkom. Wij bieden daarom maatregelen die
makkelijk toepasbaar zijn en een bewezen veilig effect hebben.

Machinaal gelegde grasbetontegels bieden een uitkomst

Grasbetontegels worden goed opgenomen in het straat- en
landschapsbeeld, dankzij de doorgroeiing met gras. De grasbetontegels leveren wij ook in een groene kleur. Hierdoor

Voorbeelden hiervan zijn: bermbeveiliging, rotondes, rammel-

ontstaat, zelfs voor het gras gaat groeien, een natuurlijke

stroken en duidelijke signalering.

overgang tussen rijbaan en berm.
De tegels zijn leverbaar in diverse diktes en uitvoeringen.
Hierdoor zijn ze goed toepasbaar voor elk denkbaar project.

EEN DIJK VAN EEN
MACHINAAL concept

Grasbetonnen rotonde

Wanneer grasbetontegels worden gecombineerd met onze
Hydroblock® ontstaat een veilig en onderhoudsarm alternatief

Haringman Betonwaren biedt het concept “Machinaal plaatsen”

op standaard rotondes.

aan voor grasbetontegels. In dit concept verzorgen wij in
overleg met de opdrachtgever, de planning, aanlevering en

Door het verkeerd aansnijden van bochten worden standaard

uitvoering van het werk

rotondes vaak beschadigd. Hierdoor ontstaan diepe kuilen

Ook ’s nachts en in weekenden

in de berm. Dit kan behalve schade aan de voertuigen ook
gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. De combinatie met

Aan de hand van de wensen van de klant worden pakketten op

Hydroblock® is dé oplossing ter bevordering van verkeers-

de juiste breedte aangeleverd op het werk of eventueel in een

doorstroming.

depot. Vervolgens leggen wij met een vrachtwagen voorzien
van klem de grasbetontegels voor u in het werk (tussen de

Grasbetonnen parkeerterrein

1.200 en 1.600 strekkende meter per dag).

Uiteraard kunt u grasbetontegels ook gebruiken voor het
aanleggen van parkeerterreinen. Hierbij kunt u ook gebruik

Wij zijn in staat om ’s nachts en in de weekenden machinaal te

maken van het machinaal plaatsen!

plaatsen, zodat extra verkeershinder wordt voorkomen.

voordelen grasbeton:
•

Verhoogt de verkeersveiligheid;

Succesvolle toepassingen:
•

	Rammelstroken;

•

Onderhoudsvriendelijk, groen, en duurzaam;

•

Bermverhardingen;

•

Beperkte verkeershinder dankzij flexibel en efficiënt werken;

•

Parkeerterreinen;

•

	Aanleveren op maat;

•

Uitvoegstroken;

•

Voorkomt u extra werk;

•

Calamiteitenstroken rond gebouwen.

•

Leverbaar in diverse afmetingen, uitvoeringen en kleuren.

Machinaal plaatsen

pakketmogelijkheden

plaatsen ontstaan meerdere voordelen. Dankzij onze ervaren

wenste breedte. Zo wordt personeel op de bouwplaats minder

chauffeurs, wordt er vanaf de wagen snel en efficiënt gelegd.

belast!

Door onze grasbetontegels te combineren met het machinaal

Wij leveren grasbetontegels aan in pakketten op de door u ge-

Daarnaast verhoogd de werkwijze vanaf de wagen de veiligheid
op en om het werk.

Wij verzorgen pakketmogelijkheden in de volgende afmetingen:

De snelle en efficiënte werkwijze zorgt voor een minimaal

	Type 1: breed 40 cm, in het werk

oponthoud, omdat de weg zeer snel begaanbaar is. Dit betekent

	Type 2: breed 60 cm, in het werk

veel minder verkeersoverlast voor omwonenden en verkeers-

	Type 3: breed 80 cm, in het werk

deelnemers.

	Type 4: breed 100 cm, in het werk
	Type 5: breed 120 cm, in het werk

Het machinaal plaatsen van grasbetontegels voeren we ook
in het weekend uit.

een dijk van een bedrijf
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