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Met vallen en opstaan

Kinderen verkennen de wereld en leren door hun ervaringen. Met vallen en opstaan, 

omdat ze opgaan in hun spel en hierdoor geen gevaar zien. Om ze te beschermen 

tegen ongelukken, is het Veiligheidsgras® ontwikkeld. Een uniek product dat de 

hoogst mogelijke bescherming biedt tegen de gevolgen van een onverwachte val. 

Door velen gekopieerd, maar nooit geëvenaard.

De voordelen van Veiligheidsgras® op een rijtje:

®

®

VEILIGHEIDSGRAS
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Toepassing

®

®

®

®

®
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VEILIGHEIDSGRAS



Uw logo, ontwerp of spelelement als blikvanger op de grasmat

Uw logo, ontwerp of spelelement als één geheel in uw grasmat, zonder losse elementen? 

Dat is nu mogelijk met Signgrass®, zodat u iets unieks heeft!

®

De voordelen van Signgrass® op een rijtje:
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SIGNGRASS



De eigenschappen van natuurgras

NATUURGRAS

Een natuurlijke valondergrond als gras vergt onderhoud maar heeft daarentegen 

een natuurlijke uitstraling. Ook biedt het een extra speelfunctie zoals bijvoorbeeld 

een voetbalveldje.
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Veilige speelondergronden van recyclingrubber matten

Elk project wordt met de grootste zorg en precisie uitgevoerd door middel van het 

toepassen van onze unieke installatieservice. Al enkele weken na installatie zal het 

gras door de matten heengroeien en de speelplek een ware natuurlijke uitstraling 

geven.
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DOORGROEIMATTEN



De voordelen van Doorgroeimatten

Doorgroeimatten met 
een kritische valhoogte 
van .  m. 
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DOORGROEIMATTEN



De eigenschappen valzand

Zand met een hoog ‘ga hier gerust je gang’-motto! Deze natuurlijke veiligheids-

ondergrond biedt tevens een extra speelfunctie. Vooral kleuters en peuters

vermaken zich eindeloos in zand.

Voordelen:

Nadelen:
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VALZAND



Voordelen:

Nadelen:

De eigenschappen van grind

Een natuurlijke valondergrond als grind vergt weinig onderhoud en heeft tevens 

een natuurlijke uitstraling. Ook biedt het een extra speelfunctie voor de kleintjes.
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GRIND



Voordelen:

Nadelen:

De eigenschappen van Dekowood®

Dekowood® is dé natuurlijke, kleurrijke en veilige speelbodem. De houtsnippers 

zijn zo bewerkt dat ze veel langer mee gaan dan natuurlijke houtsnippers en 

bovendien in vele kleuren leverbaar.
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DEKOWOOD®



Omdat spelende en ondekkende kinderen zo opgaan in hun spel, zien ze geen 

gevaar. Om ze te beschermen tegen ongelukken, hebben we de Softlanding®vloer 

ontwikkeld. Een uniek product dat geschikt is als valdempende ondergrond voor 

speeltoestellen en zorgt voor een veilige speelomgeving. Zodat na het vallen altijd 

weer opstaan volgt… 

De eigenschappen van een rubber gietvloer

1

RUBBER GIETVLOER

Voordelen:

Nadelen:

Getest volgens de norm 
NEN-EN 1177:2008 op be-
ton en Europese norm CEN/
TC136/WG2.



De eigenschappen van betontegels

Betontegels hebben weinig tot geen onderhoud nodig en is eenvoudig te plaatsen.

Het kan eventueel aangevuld worden met pleinplakkers om zodoende de speelfan-

tasie en het speelplezier te verhogen.

Voordelen:

Nadelen:
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BETONTEGELS



Voordelen:

Nadelen:

De eigenschappen van asfalt

Asfalt is eenvoudig te plaatsen en heeft ook weinig tot geen onderhoud nodig. Het 

is weersbestendig en vooral te gebruiken voor sportieve activiteiten.
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ASFALT



Gebonden rubber

6 weken na installatie

REFERENTIEBEELDEN

Doorgroeimatten

Vlak na installatie



Kunstgras (in verschillende kleuren)
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REFERENTIEBEELDEN



TECHNISCHE KENMERKEN
 (VEILIGHEIDS-)ONDERGRONDEN

50cm geel rivierzand

normaal zand 

16-26cm houtsnippers

drainagezand 5-20cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

valdempend foam 2-9cm

drainagezand 20cm

zandingewassen kunstgras 2cm

houten balk of kunstof strook

betontegel 30x30x4.5cm

valdempend foam 2-9cm

drainagezand 20cm

zandingewassen kunstgras 2cm

houten balk, betonband of kunstof strook

zwarte grond (met gras)

valdempend foam 2-9cm

drainagezand 20cm

zandingewassen kunstgras 2cm

houten balk, betonband of kunstof strook

in balk geschroefde dop

Valzand

Dekowood (houtsnippers)

Veiligheidsgras en signgrass



Proludic 201  - versie 1.

gras

zwarte teelaarde

rubber doorgroeimat

plastic ondermat

pin in grond

20cm rand ingraven
onder hoek van 45o

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

betontegel 30x30x4,5cm

drainagezand 5-20cm

gegoten TPV rubber vloer 1.5-13cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

gebroken puin 8cm

drainagezand 5cm

gegoten TPV rubber vloer 1.5-13cm

Doorgroeimatten

Rubber gietvloer (TPV)
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