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Bygge & Anlæg 

Græsarmeringsnet 
 
 

  Bevar smukke, naturlige græsområder med armeringsnet af plast. 
 

En kostbesparende og let installationsløsning med fremragende resultater. 
 

 

 

 
 
 
 

Produktet: 
 

EXPO-NET græsarmeringsnet er et 
robust, miljøvenligt polymer net, som 
sikrer en permanent og stabil løsning 
til forstærkning af græsarealer, selv 
hvor der hyppigt forekommer fod-
gængere, eller hvor let trafik har 
adgang.  
     
Armeringsnettet placeres ganske 
enkelt hen over græsset eller det 
nyligt tilsåede areal, fastgøres, og 
græssets rødder vil efterhånden 
omslutte nettet. Græsset vil derefter 
gro op gennem nettet, og græs-
arealet er stabilt og ser naturligt ud.  
 
Typiske installationer: 
 

* Bymæssige parkeringsområder 
* Parkerinsområder for mobile hjem / 

campingvogne 
* Parkeringsområder 
* Tilkørsler  
* Stier til golfvogne 
* Græsområder beregnet til fodgæn-

gere 
 
Montering: 
  

Ideelt set skal nettet monteres i 
starten af vækstsæsonen for at give 
græssets rødder mulighed for at 
omslutte nettet så hurtigt som muligt.   
 
 

Nettet skal placeres fladt og 
fæstes ved at bruge f.eks. U-
jern. Hvis området, der skal 
dækkes, er mere end 2 meter 
bredt, lægges netrullerne ved 
siden af hinanden med et over-
lap på ca. 10-20 cm. U-jernene 
placeres med regelmæssige 
intervaller afhængig af jordfor-
holdene. Som en grov regel bør 
afstanden mellem U-jernene 
være ca. 80-120 cm.  
 
Midlertidig parkering: 
 

Nettet kan endvidere udlægges 
til at beskytte græs, der benyttes  

som midlertidig parkeringsplads 
f.eks. ved koncerter, dyrskuer og 
udstillinger, hvor nettet fjernes 
efter brug. Nettet kan let rulles 
sammen og genbruges igen og 
igen efter behov. 
 
Øvrige produkter: 
 

EXPO-NET Danmark A/S 
fremstiller et bredt sortiment af 
produkter til bygge & anlæg, hus 
& have samt land- & skovbrug  
 
For yderligere informationer, 
venligst se vores hjemmeside: 
www.expo-net.dk    

 
 

Tekniske specifikationer – Græsarmeringsnet: 
 

Type EXPO 1211 “L” EXPO 1211 EXPO 1311 
Rulle str.  (m) 2 x 25 2 x 25 2 x 25 
Maske str. (mm) 6 x 8 6 x 8 27 x 27 
Vægt (gr/m

2
) 400 750 750 

Areal  (m
2
) 50 50 50 

Farve Olivengrøn / Sort Sort Sort 
Materiale HD Polyethylen HD Polyethylen HD Polyethylen 

 

Alle mål er cirkamål. 
 

Vigtig information: 
 

Venligst bemærk, at de oplyste data udelukkende er vejledende. EXPO-NET Danmark A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader, der er 
opstået ved ukorrekt montering af ovennævnte produkter. Produkternes anvendelighed til individuelle formål er udelukkende brugerens 
eget ansvar.  
 


