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     Kompatibilta se zatravňovacími   
tvárnicemi Greenall  

DRENÁŽNÍ TVÁRNICE PRO BETONOVOU 

DLAŽBU  

Greenall stone jsou plastové drenážní tvárnice, které  

se používají pro realizace parkovišť, bezbariérových 

ploch, odkládacích a skladovacích ploch. Možnost 

kombinace se zatravňovacími tvárnicemi Greenall 

stejné zámky 100%  kompatibilita. Produkt je dodáván 

v sestavě 4 ks, jedná se tedy o rychlou pokládku. 

Podkladem je vhodný zhutněný jemný prachový 

podklad 0-4 mm, nebo drť 4-8mm výběr dle použití. 

Položený povrch s výplní ze zámkové dlažby je 

samozřejmě možné srovnat vibrační deskou do 

absolutní roviny. Velikost vnitřního otvoru, do kterého 

se vkládá kostka velikosti 20x10cm x 4 cm. Díky tuhé 

podkladní vyztužené konstrukci se jedná o 

dostatečnou výztuhu i z hlediska pojezdu automobilů 

do váhy 12tun.  

PŘEDNOSTI VÝROBKU 

příklad pokládky Greenall Stone 
ve fázi bez výplně  

 

      příklad pokládky Greenall Stone ve 
fázi po výplni  

 

 Nízká hmotnost 1,75Kg/ks 

 Rychlá pokládka 4ks spojené v jednom  

předmontované na paletě  

 Rychlé vsakování povrchové vody  

 Zamezení tvorby vzniku louží  

 Efekt trvale suchého povrchu  

 V zimním období je povrch dříve bez 

sněhu povrchová voda dříve  odchází 

drenážními spárami  

 Bezbariérový povrch  

 Bezpečný povrch, nehrozí průnik 

podpatků 

 Snadná instalace, pro pokládku není 

nutná odbornost  

 Vhodné pro použití do chodníků, před 

garáže, dojezdové plochy a parkoviště.  

V zahradní architektuře 

 Pokládka v okolí bazénů  

 Možnost kombinace se zatravňovacími 

tvárnicemi Greenall 50  

 Ekologický recyklovatelný výrobek  

 Dlouhá životnost produktu  
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 Specifikace       

Vliv na prostředí   Neškodlivý  

Odolnost proti UV a 
povětrnostním vlivům  

Ano  

Rozměr  50 x 50 x 5 cm  

Váha  1758 gr/ks  

Zámek  9 / ks  

Zatížení s výplní  1000 tun/m2 

Pevnost v tlaku  Až 20t 

Teplotní odolnost   -30°C + 80°C 

Propustnost vody  L10= 5200L/s*ha dle DIN 

Materiál  LDPE recyklát  

Balení paleta  48m2 na paletě 103x103x251 cm  

Způsob montáže  Bez nářadí  

TECHNICKÉ VLASTNOSTI    
 

              Spodní část  tvarovky   
                   Greenall Stone   

              Horní část  tvarovky   
                    Greenall Stone   

         Příklad osazené tvarovky  
                  Greenall Stone   

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytování podle našeho nejlepšího vědomí. 

Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost ALLIQ s.r.o. pod kontrolou, proto za ně neneseme 

odpovědnost. 


