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VLOERPLATEN VOOR TROTTOIRS EN FIETSPADEN 

MAMMOETTEGELS

EEN MOOIE BESPARING OP ONDERHOUDSKOSTEN
Mammoettegels zijn ontwikkeld om de onderhoudskosten in de openbare ruimte zo laag mogelijk te houden. Onkruid, 
losliggende tegels of verzakkingen behoren bij het gebruik van dit element tot het verleden. Schijnvoegen geven een 
strak en mooi lijnenspel waarbij de tegels altijd strak in verband liggen. De Mammoettegels zijn bovendien voorzien van 
de nieuwe richtingloze antislip-structuur (RAS), waardoor alle gebruikers zich onder praktisch alle weersomstandigheden 
veilig kunnen bewegen.

VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE ELEMENT
Mammoettegels zijn leverbaar in diverse kleuren en diktes. Hierdoor is het mogelijk om deze elementen diverse functies 
in de openbare ruimte te geven, afhankelijk van de gebruiker of verkeersbelasting. Voorbeelden van veelgebruikte 
toepassingen zijn trottoirs, fietspaden, uitritconstructies, calamiteitenpaden en voetplaten voor straatmeubilair.

afmetingen (cm)

120x180x14 1,2,3

150x180x14 1,2,3

180x180x14 1,2,3

belastingklasse

VOSB-klasse 450/600/600+

VOSB-klasse 450/600/600+

VOSB-klasse 450/600/600+

1  voorzien van richtingloze anti-slip structuur.
2  standaard leverbaar in diktes 14 en 16 cm, overige diktes op aanvraag.
3  facetrand 5x5 mm zonder hijspijpjes.
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Struyk Verwo Infra. 
Straatbepalend.
Struyk Verwo Infra is straatbepalend als het gaat om 

de inrichting van de openbare ruimte. Ons assortiment 

bestaat uit esthetisch, economisch en maatschappelijk 

verantwoorde bestratingsmaterialen en –oplossingen.

prestigieuze inrichting met natuursteen

inspirerende straatbeelden met beton

gemak in verwerking, gebruik en onderhoud

verkeersveilige situaties

duurzame leefomgeving

 
Meer informatie? Neem contact op met uw 
accountmanager of projectadviseur. 
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VERWERKINGSADVIES
De verwerking van de Mammoettegels is snel en eenvoudig. Middels het gebruik van vacuüm verlegt u eenvoudig en 
snel vele vierkante meters. Zodra het element op zijn plaats ligt is deze direct in zijn geheel te belasten. Voor een mooie 
afwerking van de randen, raden wij u aan een voegkit toe te passen.

Mammoettegels zijn in zowel trottoirs 
als fietspaden toe te passen, ook 
in een uitritconstructie met hoge 
verkeersbelastingen.

Geen verzakkingen, geen 
openstaande voegen, geen 
onkruid ten opzichte van 
standaard trottoirtegels.

De schijnvoegen geven een 
strak en mooi lijnenspel zonder 
hinderlijk te zijn voor gebruikers. 
Opsluitbanden zijn overbodig.

VOORDELEN OP EEN RIJTJE
  Geen onkruid, geen verzakkingen, geen losliggende tegels
  Veilig voor alle weggebruikers door anti-slipstructuur
  Strak lijnenspel door schijnvoegen 
  Snel en eenvoudig plaatsbaar
  Geschikt als tijdelijke verharding
  Kabels en leidingen goed bereikbaar
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