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De Excellent-grindplaten van Grindsplit-
Discounter zijn speciaal ontworpen voor 
opritten, om hoge belasting door SUV's en 
busjes van bijvoorbeeld bezorgdiensten aan 
te kunnen. De vorstbestendige platen zijn 
vervaardigd uit polypropyleen die hierdoor 
flexibel blijven tot een temperatuur van -20°C. 
Gevuld hebben de grindplaten een drukweer-
stand tot 11.881 ton/m², wat bijna dertig keer 
meer is dan die van andere platen. De druk-
weerstand is belangrijk omdat het weergeeft 
in welke mate de plaat maximaal belast kan 
worden. Het bijbehorende antiworteldoek van 
Grindsplit-Discounter is twee keer dikker dan 
dat van andere platen en beschermt daardoor 
beter tegen onkruidgroei van onderen. Het 

zorgt ervoor dat de kiezeltjes niet onder de 
plaat terechtkomen. Het polypropyleen anti-
worteldoek wordt door een lijmloze verbinding 
aangebracht en is goed waterdoorlatend, zodat 
het hemelwater snel naar de ondergrond wordt 
afgevoerd. De grindplaat wordt al jaren met 
succes toegepast in grootstedelijke projecten. 
Tegenwoordig wordt het ook door hoveniers 
veelvuldig gebruikt voor het bestraten van de 
tuin. Bijvoorbeeld door Van Ooijen’s Hoveniers 
uit Appeltern. 

Alleen de beste materialen
Van Ooijen’s Hoveniers verzorgt de aanleg 
en het onderhoud van particuliere tuinen en 
bedrijfstuinen en maakt deel uit van Dutch 
Quality Gardens. Deze selecte hoveniersgroep 
herbergt de meest vakbekwame, creatieve 
en gedreven hoveniers van Nederland. Van 
Ooijen’s Hoveniers maakt veelvuldig gebruik 
van de Excellent-grindplaten van Grindsplit-
Discounter. Rik de Jong: ‘Wij besteden veel 
zorg aan de door ons aan te leggen projecten. 
Daarom gebruiken wij alleen materiaal van top-

kwaliteit. De Excellent-grindplaat heeft een sta-
biel raster, een prettig formaat en de plaat heeft 
een hoge draagkracht waardoor hij makkelijk te 
verwerken is. De plaat is van prima kwaliteit.’
Levering tot aan de stoep
Levering van de platen vindt plaats met een 
stenentrailer. Binnen drie dagen wordt de 
bestelling op de route van de transporteur 
geleverd of op een door de klant gewenste 
werkdag. Waar mogelijk worden de materia-
len geleverd tot aan of op de stoep. De Jong 
is tevreden over de snelheid van de levering 
van Grindsplit-Discounter. ‘De service is goed 
en snel. De Excellent-platen hebben altijd een 
korte levertijd en worden voor een scherpe 
prijs geleverd.’

‘Wij gebruiken alleen materiaal 
van topkwaliteit’
Van Ooijen’s Hoveniers gebruikt alleen de grindplaat van Grindsplit-Discounter

Grindsplit-Discounter verkoopt naast grind, 

split, voegmortels en groenverwijderaar ook 

grindplaten. Van Ooijen’s Hoveniers maakt 

veelvuldig gebruik van de grindplaat Excel-

lent, want alleen het beste is geschikt voor een 

hoveniersbedrijf waar kwaliteit hoog in het 

vaandel staat.
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De grindplaat wordt al jaren 
met succes toegepast in 
grootstedelijke projecten


