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Eigenlijk is het voor elke tuin een mooie uitkomst 
door de vele voordelen ten opzichte van het 
gebruik van tegels. Grind en split zijn bijvoorbeeld 
goedkoper. En grind heeft nog meer voordelen: 
het knisperen van de steentjes geeft een waar-
schuwend effect dat inbrekers afschrikt en het 
zorgt ervoor dat het regenwater gemakkelijk kan 
wegstromen. Grind vereist weinig onderhoud, mits 
bij de aanleg de juiste producten worden gebruikt. 
Want zonder het juiste materiaal krijgt bijvoor-
beeld onkruid vrij spel.

Maak bij de aanleg van een grindpad gebruik van 
de juiste grindplaten. Grindplaten zorgen ervoor 
dat de kiezels op hun plek blijven liggen. Hierdoor 
blijft het oppervlak altijd makkelijk begaanbaar. 
Een andere belangrijke factor om rekening mee te 
houden bij het kiezen van grindplaten is de druk-
weerstand. Drukweerstand geeft weer in welke 
mate de platen belast kunnen worden. De platen 
moeten immers de hoge belasting van SUV’s en 
busjes aankunnen. Ook moeten grindplaten vorst-
bestendig zijn, zodat ze bij lage temperaturen niet 
beschadigd raken. 

Speciaal ontworpen grindplaten
De Excellent-grindplaten van LIVING LUXURY zijn 
speciaal ontworpen om zware voertuigen aan te 
kunnen. Deze grindplaten hebben ongevuld een 
drukweerstand van 340 ton/m². Gevuld kunnen de 
platen zelfs een gewicht van 11.881 ton/m² aan. 
Naast de druk van voertuigen kunnen Excellent-
grindplaten ook de druk van extreem weer aan. De 

platen zijn vervaardigd uit polypropyleen. Door het 
brede temperatuurbereik en de hoge slagvastheid 
van dit materiaal blijven de platen te allen tijde 
flexibel, zelfs bij een temperatuur van - 20°.

Waterdoorlatend antiworteldoek
Naast een kwalitatief goede grindplaat, is het voor 
een onderhoudsvrij en mooi grindpad van belang 
om het juiste antiworteldoek aan te leggen. Een 
antiworteldoek beschermt tegen onkruidgroei van 
onderen en zorgt ervoor dat de kiezels niet onder 
de plaat terechtkomen. Door het waterdoorlatende 
materiaal voert het worteldoek van LIVING LUXURY 
regenwater snel af naar de ondergrond. Dit water 
komt niet in het riool terecht, wat goed is voor het 
milieu. 

Geen grind op de oprit, maar wel last van onkruid 
tussen de terrastegels of bestrating? Gebruik dan 
een gebruiksklare waterdoorlatende voegmortel. 
Jointex Easy Extra Fine en Jointex Easy Joint zijn 
populair bij hoveniers voor het bestraten van de 
tuinaanleg. Het product laat zich gemakkelijk 
verwerken in voetpaden en terrassen. Jointex is 
duurzaam, milieuvriendelijk, vorst- en dooizout-
bestendig en biedt een hoge weerstand tegen 
slijtage. Jointex wordt al meer dan vijftien jaar met 
succes toegepast in grootstedelijke projecten en is 
in diverse kleuren verkrijgbaar bij LIVING LUXURY.

Creëer een egaal grindoppervlak
LIVING LUXURY levert naast voegmortels alle soor-
ten en maten grind en split. De stenen worden 

geleverd in diverse maten bigbags, of worden los 
gestort en geleverd met bijbehorende grindplaten 
en antiworteldoek. Hiermee creëert u een egaal en 
spoorvrij grindoppervlak. Kijk voor meer informatie 
op livingluxury.nl.

Grind en split bij uitstek geschikt 
voor onderhoudsvrije tuin
Voorwaarde is wel dat de juiste producten worden gebruikt bij de aanleg

Wanneer de poort van een statig landhuis met 

grote oprijlaan opengaat, heeft dit een extra 

mooie aanblik als die oprijlaan bestaat uit grind. 

Grind heeft een sfeervolle en stijlvolle 

uitstraling, zowel bij een moderne, strakke tuin 

als een ouderwets boerenerf. 
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