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Polyethylen (HDPE) UV stabilní

4 cm

cca 50 cm x 50 cm
2pøi obvyklé teplotì >375 kN/ks (150 t/m )

pøi zvýšené teplotì 80°C >270 kN/ks
2pøi   20°C =      0% / 1m
2pøi   50°C = 0,28% / 1m
2pøi   80°C = 0,69% / 1m
2pøi 110°C = 0,87% / 1m

zelená
2 cca 30 - 40l / 1m / 1hodinu

1,32 kg / 1ks

240 ks / 1paleta 

Materiál

Výška

Šíøka

Zatížení

Tepelná dilatace

Barva

Drenážní schopnost

Váha

Balení

Tabulka vlastností:

DISTRIBUTOR:

Konstrukèní výhody zatravòovacích tvárnic 
GUTTAGARDEN

KOTVÍCÍ TRNY

ZÁMKY

OTVORY VE 
VNITØNÍCH PØÍÈKÁCH

zajiš�ují stabilitu 
tvarovek

umožòují pevné
spojení jednotlivých
dílù

dovolují prorùstaní koøe-
novým systémem trávy 
zvyšuje stabilitu a homo-
genost souvrství

www.gutta.cz

ZATRAVNOVACÍ 
TVÁRNICE



Zatravòovací tvárnice GUTTAGARDEN jsou 
ideální zpùsob pro zpevnìní travnatých 
ploch. Konstrukèní systém tvárnice využí-
vající kotvících trnù a kvalitních zámkù 
zajiš�uje maximální stabilitu pøi pojezdu a 
parkování vozidel a zároveò nebrání vsako-
vání srážek. Ve srovnání s betonovými 
tvárnicemi umožòuje GUTTAGARDEN 
podstatnì vìtší zatravnìní (více než 80%) a 
vytváøí tak pøírodní ráz plochy. Rovnìž 
neabsorbuje vodu potøebnou pro rùst  trávy.

• pro zatravnìní pøíjezdových cest ke garážím,    
teras,zelených mìstských ploch
• zajištìní hrází, svahù, chodníkù, odstavných ploch

Zatravòovací tvárnice GUTTAGARDEN se 
pokládají velmi jednoduše. Optimální je nosná 
vrstva, která se skládá z dostateèné vrstvy štìrku. 

Výška štìrku se urèuje podle zatížení (osobní, 
nákladní vozy). Jako oddìlující separaèní vrstvu je 
dobré použít geotextílii GUTTATEX, která se zasype 
vrstvou drti èi hlíny o min. tlouš�ce 5 cm. Na tuto 
vrstvu se již kladou zatravòovací tvárnice, které se 
zasouvají jedna do druhé. Tvárnice se mohou plnit 
mnoha rùznými materiály (písek, humus, drobný 
štìrk).

• nízká hmotnost, snadná manipulace
• rychlá a jednoduchá pokládka
• ochrana proti nadmìrnému vysychání trávníku
• ochrana proti erozi svažitých ploch
• snížení nárokù na údržbu a obnovu trávníku
• ochrana proti krtkùm

2
• výhodný skladební rozmìr cca 0,5 x 0,5 m (4 ks/m )

Parkovací místa je možno vyznaèit vložením
reflexních parkovacích terèù.

geotextilie GUTTATEXzhutnìný štìrk

písek zemina

Díky zámkùm, které umožòují pevnì spojení jednotli-
vých dílù, je možno tvárnice používat i v pøechodu do 
mírných svahù (cca 10°). Napøíklad pøechod k vo-
dním plochám, nebo místo schodištì pro bezbariéro-
vý pøístup.


