Parkeringsområder
Kunstgræs

Med øje for høj slidstyrke, lang levetid og lav vedligeholdelse er kunstgræs et fordelagtigt valg af
overfladebelægning i forbindelse med moderne byggerier, offentlige byrum og trafiksystemer - en
tidssvarende erstatning for de traditionelle belægninger, så som asfalt og flisebelægning.
De optimale overfladeegenskaber i kunstgræsbelægninger
er et resultat af de seneste 20 års videreudvikling af
traditionel sportsbane kunstgræs.
Evergreen Sport repræsenterer
ACTGlobal og Italgreen i Danmark, som begge
er blandt verdens førende kunstgræs producenter.

Kunstgræs er særdeles velegnet til at beklæde
Permanent Turf 12-24 mm med sand infill
parkerings områder, da arealet vil fremtræde indbydende
og ”tørt”, med tydelig intuitiv opmærkning (nudging) som frister bilister til fornuftig brug af et optimeret
antal parkeringsbåse. Standard installation: Ensfarvet beklædning af hele arealet inkl. P-plads-afmærkninger
i en sekundær farve. VIP installation: Individuelt tilpasset farvevalg af kunstgræs, samt integrerede logos,
diverse nudging effekter eller andre afmærkninger.

Vedligeholdelse

Installation

Kunstgræs bevarer sit udtryk i hele
sin levetid. Sne, blade, tyggegummi,
skodder og anden affald fejes eller
støvsuges ubesværet efter behov
med kost eller dertil indrettede
maskiner.

Evergreen Sport tilbyder både
kort leverings- og installationstid.
Parkeringsområder med kunstgræs
belægning er en særdeles komfortabel
og effektiv installationstype for både
brugere og driftsfolk.
Kunstgræstæppet udlægges med
ukrudtsbekæmpende effekt
under/omkring alle eksisterende
installationer som skilte og hegn.

Underlag/baseopbygning
Alle former for faste, afrettede overflader er velegnet til
kunstgræs installationer. Bundopbygning definerer bæreevne.
Eksisterende drænforhold kan bibeholdes. Kunstgræstæppet
optager store dele af normale regnskyl grundet det stabiliserende
sandinfill (ca.10 kg/m²), som yderligere fæstner og brandsikrer
belægningen, samt sikrer en høj
friktionskoefficient. Kunstgræs
styrker erosionskontrol og åbner
derudover mulighed for horisontal
dræning, uden udvaskning. Evergreen
Solutions kan evt. varetage
forundersøgelsen og afretning.

Miljø
Evergreen Sports kunstgræs løsning
er miljøhensynsfuld og udskiller
ingen kemikalier. Med det innovative
RCT-system (Recyclable coating
technology) er belægningen 100%
genanvendelig.
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