BYGGE & ANLÆG

Kørefast underlag
Opnå
stabile vejbaner
og græsarealer
i al slags vejr

Det er ikke kun os mennesker, der er trætte af den
danske sommer - veje og græsarealer lider også
under store mængder regn og mudder. EXPO-NET
leverer armeringsnettet, der kan modstå selv den
danske sommer.
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CASE

Store Brønderslev Marked
Store Brønderslev marked er med et
41.500 kvm. stort, udendørs hesteog kræmmermarked Nordjyllands
største efterårsmarked. Mere end
100.000 gæster besøger hvert år
markedet for at opleve den gode
stemning. Markedet rummer bl.a.
et tivoli, forskellige former for
underholdning samt kræmmer- og
spiseboder.

UDFORDRINGEN
Store Brønderslev marked oplevede sidste
år, at deres markedsveje blev mudrede og
ufremkommelige grundet dårligt vejr.
BEHOVET
Markedsudvalget besluttede at etablere nogle
køreveje, således at bilerne ikke vil køre fast
i fremtiden.
EXPO-NETS LØSNING
EXPO-NET leverede i denne forbindelse
EXPO-1311 armeringsnet til græsplænen.
Cirkus Dannebrog ”testede” markedspladsen i juni måned, og på trods
af den tunge trafik samt megen
regn har det anlagte armeringsnet forhindret
kørespor og skævhed.

EXPO-NET græsarmeringsnet
- den særlige struktur kan bl.a.
sikre en stabil, midlertidig
parkeringsplads
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CASE

Kommuner
Vejle kommune
skulle anlægge en
ny tilkørselsvej samt
parkeringsanlæg til
teltfirmaet ”Isabella”, og
da undergrunden var
meget blød, kontaktede entreprenøren
EXPO-NET for at få
hjælp til at få etableret
et fast underlag.
I Hjørring kommune
har man anvendt
armeringsnettet på
en parkeringsplads til
primært personbiler,
men også last-og varebiler. Armeringsnettet
fungerer som et godt
økonomisk alternativ til
eksempelvis fuld asfaltering og er desuden
oplagt som midlertidig
løsning.

Vejarmeringsprojekt samt
parkeringsplads med
anvendelse
af EXPO-NET
armeringsnet

UDFORDRINGEN
Kommunerne ønskede at
etablere hhv. ny tilkørselsvej samt parkeringsanlæg.
BEHOVET
På grund af en blød
undergrund ønskede
kommunerne at stabilisere
og trykudligne vej- og
parkeringsanlæg.
EXPO-NETS LØSNING
EXPO-NET leverede i
denne forbindelse hhv.
EXPO-1211 samt EXPO1311 armeringsnet med
henblik på at stabilisere
og forstærke vej og
parkeringsanlæg.
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Få fast grund under fødderne med EXPO-NET
Armeringsnet til både vej og græsarealer
EXPO-NET armeringsnet kan anvendes til flere formål samt til både permanente og midlertidige løsninger. Armeringsnettet er en enkel, men effektiv løsning til mange forskelligartede udfordringer. Armeringsnettet lægges
forskelligt, afhængigt af, om det skal bruges til vej eller græs.
VEJ
TRIN 1:
Underlag afrettes, og dernæst
udlægges sand/stabilgrus, som
herefter vibreres.
TRIN 2:
Armeringsnettet udlægges i hele
vejens bredde, og nettene overlappes med 15 cm for at sikre
fastholdelse.
TRIN 3:
Der udlægges yderligere 20 cm
stabilgrus, der stampes på plads.
Herefter er vejen klar til brug.

KONTAKT
EXPO-NET
Telefon: +45 98 92 21 22
E-mail: plast@expo-net.dk

GRÆSAREALER
TRIN 1:
Armeringsnettet monteres på
græsareal eller nyligt tilsået
areal.
TRIN 2:
Nettet skal placeres fladt og
fæstnes ved hjælp af U-jern.
Er arealet bredere end 2 m,
udlægges nettet med et overlap på 10-20 cm.
TRIN 3:
Ved permanent løsning vil
græsset automatisk gro op,
omslutte nettet og se naturligt
ud. Anvendes nettet midlertidigt, kan det efter brug rulles
sammen og genbruges.
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