Firma TPP THERMOPLASTICS POLSKA oferuje Państwu efektywny, prosty i ekologiczny system stabilizacji gruntu INOVGREEN. Kratki
trawnikowo-parkingowe Inovgreen produkujemy od 2005 roku, nieustannie dbając o najwyższą jakość naszych produktów.
INOVGREEN to trwały, estetyczny i ekologiczny system utwardzania podłoża, który umożliwia przyjazne dla środowiska naturalnego
zagospodarowanie terenu. Kratki INOVGREEN są całkowicie neutralne dla środowiska naturalnego, a powierzchnie nimi wyłożone doskonale
nadają się do zazielenienia. System INOVGREEN jest również doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod utwardzania nawierzchni.
To idealne rozwiązanie dla małych i dużych inwestycji.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Kratki INOVGREEN charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością na obciążenia. Przy wypełnieniu kruszywem, żwirem, ziemią lub innym
podobnym materiałem, mają potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi wytrzymałość do 1000 ton/m2.
Kratki INOVGREEN spełniają wymogi stawiane materiałom wykorzystywanym do stabilizacji gruntu przeznaczonego pod ciężki transport
samochodowy, np. drogi dojazdowe dla straży pożarnej.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

System montażu kratek Inovgreen jest łatwy i szybki, nie wymaga dużych nakładów pracy (1 osoba jest w stanie ułożyć do 100m2 w ciągu
godziny). Koszt przygotowania podłoża jest znacznie niższy niż w przypadku nawierzchni betonowych lub brukowych. Stosując system
Inovgreen unikamy opłat związanych z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

System stabilizacji gruntu INOVGREEN doskonale wpisuje się we współczesne trendy proekologicznego zagospodarowywania terenu.
Zastosowanie kratek INOVGREEN pozwala na zachowanie wymaganej przepisami powierzchni biologicznie czynnej przy realizacji
inwestycji.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY

Powierzchnia wyłożona kratkami Inovgreen gwarantuje doskonałe przenikanie wód opadowych i roztopowych do §gruntu. Powierzchnia
wyłożona kratkami INOVGREEN nie wymaga skanalizowania, co znacznie obniża koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji.

100% RECYKLING

Granulat wykorzystywany do produkcji kratek INOVGREEN pochodzi w 100% z recyklingu tworzyw sztucznych. Surowiec do produkcji
posiada atesty gwarantujące brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi czy innymi szkodliwymi dla zdrowia i środowiska naturalnego
substancjami.

WYSOKA JAKOŚĆ

Produkty Inovgreen wytwarzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001:2015. Kratki INOVGREEN produkowane są
w Polsce z najwyższej jakości surowców od certyfikowanych producentów. Wysoka jakość tworzywa używanego do produkcji gwarantuje
wyjątkową wytrzymałość i elastyczność kratek INOVGREEN.

SYSTEM STABILIZACJI GRUNTU



