IM floor
Zatravňovací
a podlahový systém

Lehká a snadná manipulace
Dlouhá životnost
Snadná montáž i demontáž
Bezúdržbový - bez dalšího ošetření
Protiskluzový
Odolný vůči UV záření
www.midas.cz

IM floor
• Je vyráběn z recyklovaného plastu.
Materiál použitý pro výrobu je vysoce
odolný proti mrazu a jiným povětrnostním vlivům. Je odolný vůči působení
UV záření • Je tvořen panely ve tvaru písmene H, které jsou opatřeny
zámky proti nechtěnému rozevření
vlivem mechanického namáhání.
• Je lehký a velmi dobře se pokládá.
Pokládku zvládne každý i méně zručný
člověk • Má široké využití. Dle potřeby
jej lze položit na rozličné podklady i
bez předchozí úpravy a to jak s venkovním tak vnitřním využitím.

∫∫

∫∫

IM floor je vhodný:
• na parkovací a příjezdové plochy pro
osobní auta se stávajícím nebo plánovaným travním porostem, ale také
bez něj • na chodníky u rodinných
domů se stávajícím nebo plánovaným
travním porostem, ale také bez něj
• do výrobních a skladových prostor
s lehčím až středně těžkým zatížením
• na garážové stání, dětská hřiště atd.
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IM floor

H panel

H 1/2 panel

H ukončení

rozměr 330x397mm
hmotnost cca 1,3 kg

rozměr 165x397 mm
hmotnost cca 0,75 kg

rozměr 100x165 mm
hmotnost cca 0,25 kg

Ukázka montáže

Vzorová skladba: KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY
· vegetační dílec: 21 mm - zatravňovací krytina IM Floor
· ložná vrstva: 50 mm - písek hlinitý (obsah jemnozrnné zeminy f - 0,063 mm < 35 %)
· podkladní vrstva: 100 mm - štěrk hlinitý (obsah jemnozrnné zeminy f - 0,063 mm < 35 %)
Podkladní i ložnou vrstvu je potřeba zhutnit, aby nedocházelo k dodatečným propadům.
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IM floor
Hlavní díl

Vzorový náhled o ploše 1x1 m
8 ks
do 1 m2
směr pokládky
~1 m

Okrajové díly
2 ks
do 1 m2
okraje
6 ks
do 1 m2
okraje

~1 m

Technické údaje „H“ panelu
Maximální zatížení do 3 000 kg
Barva - černo šedá
Tloušťka- 21 mm
Počet - cca 8-10 ks/m2
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