
Zatravňovací panely  ACO SELF jsou řeše-
ním pro plochy, které mají splnit požadavky
na vytvoření zelených ploch s možností vy-
soké zátěže. 

Pfiíklady pouÏití:
• parkovi‰tû a pfiíjezdové cesty
• hfii‰tû
• zpevnûní svahÛ a bfiehÛ
• podklad pro obory pro zvûfi
• pfiístupové protipoÏární plochy
• lemy okolo kmenÛ zelenû

Pfiednosti:
• snadná a rychlá montáÏ
• vysoká únosnost (C 250 kN)
• snadná pfieprava
• optimální velikost komor (7,5 cm)

umoÏÀuje kvalitní rÛst trávy
• z recyklovatelného polyetylenu
• kfiíÏové v˘ztuhy ke zv˘‰ení nosnosti

stûn panelu 
• protiskluzová úprava
• pfiítomnost kanálkÛ pro vodu k urych-

lení rÛstu trávy

ACO SELF

ACO SELF zatravÀovací panely

Zpevnûné zelené plochy i pro tûÏk˘ provoz



ACO SELF 

zatravÀovací panely

Charakteristika typ A:
• rozměr: 348x335x46 mm
• barva: zelená
• materiál: recyklovaný polyetylen
• hmotnost: 0,7 kg / kus, 6 kg/m2

Vedlej‰í údaje:
• množství na paletě: 270 kusů

Charakteristika typ B:
• rozměr: 586x386x38 mm
• barva: zelená
• materiál: recyklovaný polyetylen
• hmotnost: 1,07 kg / kus, 4,7 kg/m2

Vedlej‰í údaje:
• množství na paletě: 220 kusů

Postup montáÏe:
11. Vyznačte plochu určenou k montáži

zatravňovacích panelů
12. Odeberte zeminu do odpovídající

hloubky. Hloubka závisí na požadova-
né únosnosti a na propustnosti podlo-
ží. Například před garáž s osobním
automobilem 20 - 30 cm při standard-
ním podloží, ale v případě jílovitého
podloží až 40 cm.

13. Upravte okraje plochy např. betonový-
mi deskami, obrubníky nebo kameny.

14. Vyznačenou plochu vyrovnejte a zhut-
něte

15. Naneste nosnou vrstvu (0/32 - 0/45
frakce štěrkopísku), která dle velikosti
zátěže bude mít sílu 10 - 20 cm.
Vrstvu vyrovnejte a zhutněte.

16. Naneste asi 4 cm vysokou vyrovnávací
vrstvu, která může být tvořena pro
lepší růst trávy směsí štěrkopísku
a kompostu. Vrstvu zarovnejte pomocí
prkna.

17. Proveďte montáž zatravňovacích pane-
lů. Dbejte na to, aby nápis „areal" na
panelech byl stále stejným směrem
(např. nahoře vpravo). Panely držte
mírně šikmo a zaklapávejte do sebe.

18. Hotovou plochu je vhodné mírně zhut-
nit např. udusáním.

19. Zatravňovací panely vyplňte zeminou,
osejte travním semenem a zasypte
tenkou vrstvu písku.

10. Zeminu zvlhčete. Dbejte na to, aby
zemina byla po udusání o 1 cm níže,
než je vrchní hrana panelů. Než tráva
vyroste, udržujte zeminu stále vlhkou.

Aplikace po montáži a finální podoba

MontáÏ:

Zatravnění

Zemina nebo štěrkopísek

Vyrovnávací vrstva

Štěrkopísek (0/5 - 0/10) - přibližně 4 cm

Nosná vrstva:
štěrk/ písek (0/32) - cca 20 cm
drť/ písek (0/45) - cca 15 - 55 cm

Je nutné zabezpeãit dobrou 
propustnost vody do podloÏí!

Tlou‰Èky
jednotliv˘ch vrstev:
Před garáží............ 20 - 25 cm

Na parkovišti................. 25 - 30 cm

Těžší provoz...................40 - 45 cm

Nákladní auta, kamiony...45 - 55 cm
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