
The general sales and purchase conditions of Drenthen speeltoestellen 

Rubber ondergronden kennen vaak het probleem dat er na 
verloop van tijd verzakkingen optreden wat het wijken van de 
tegels tot gevolge heeft, het vocht niet weg wil doordat deze 
op betontegels liggen wat schimmelvorming tot gevolge heeft 
en dus slecht voor de gezondheid is en de levensduur van de 
tegels niet ten goede komt. Wij hebben jaren lang ervaring 
met rubberondergronden en hebben daar nu de oplossing 
voor. Door een kunststof raster als onderlaag aan te brengen 
is verzakken uitgesloten,  het vocht wil goed weg en het eind 
resultaat is een super mooie, sterke en strakke ondergrond 
met extra demping door de hexagonale structuur. 
De RDV-30® is daardoor een zeer goede vervanger van de 
traditionele trottoirtegel die vaak onder de rubber tegel wordt 
toegepast. De RDV-30® is licht en snel te verwerken wat de 
werkomstandigheden significant verbeterd. 
 
introductieprijs : € 12,75 / m2                                              
Palletgrootte : 76m2                                                                             
Levertijd : in overleg binnen 2-3 dagen                                                          
Prijzen : Exclusief BTW                                                             
Verzendkosten : per  pallet  € 68,- 
Ontwikkelaar : Drenthen’s speeltoestellen. 
Adres                    : www.drenthen.nl 

RDV-30® stabilisatieplaat t.bv rubber ondergronden  

LxBxH 30x800x1200mm

Celgrootte 38mm

Wanddikte +/- 1,5mm

Gewicht 2,3 kg/m²

Chemische resistentie Zeer goed

Uv bestendigheid Zeer goed

Druksterkte ongevuld > 150 T/m²

Druksterkte gevuld > 260 T/m²

Voordelen van de RDV-30® 
* Na installatie ontstaat een duurzaam en  stabiel 

speeloppervlak 
* Zeer snelle installatie dankzij een het in elkaar 

leggen met overlap van de geotextielen 
* De platen zijn ontworpen om toe te passen in 

zware omstandigheden. 
* Materiaal bestaat uit gerecycleerd slijtvast 

polypropyleen en is bestand tegen chemische en 
bacteriële invloeden. 

* Zeer lange levensduur 
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RDV-30®       stabilisatieplaat t.b.v rubber ondergronden   

Oude situatie: 
-kieren,  
-naden 
-verzakkingen 
-onkruid 

Nieuwe situatie: 
- geen kieren 
- geen naden 
- geen verzakkingen 
- nauwelijks onkruid
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Voordelen van de RDV-30® ten opzichte

van andere onderpaketten:


Betontegels: 
• Zijn zwaar en dus arbotechnisch minder geschikt.

• Veel meer werk te leggen,

• Water doorlating erg slecht zodat de

  rubbertegels beginnen te drijven

• Bij langdurige wateroverlast schimmelvorming aan   

de onderzijde.

• vaak veel zaagwerk wat behoorlijke

  kosten met zich meebrengt.

 

Folie of worteldoek:

• Folie verzakt na inklinking van het zand

  wat de rubbertegels meeneemt en kuilen

  en verzakkingen creëert

• Kier vorming waardoor zand vat krijgt en      

  de rubbertegels uit een drijft waar dan 

  weer onkruid en straatvuil zich gaat

  vestigen.

• Gevoelig voor wegspoelen zand

  ondergrond.


  Kunstofrasters:

• Gaten te groot voor onderzijde

  rubbertegels wat er toe leidt dat deze

  toch doorzakken.

• Rubbertegels kunnen op intensieve

  drukpunten bezwijken door het

  doorzakken..


 Foamplaten:

• Foam verzakt ook na inklinking van het

  zand wat de rubbertegels meeneemt en

  kuilen en verzakkingen creëert

• Elasticiteit van de foamplaten verdwijnt na

  verloop van tijd wat tot verzakkingen leidt.

• Kier vorming waardoor zand vat krijgt en

  de rubbertegels uit een drijft waar dan

  weer onkruid en straatvuil zich gaat

  vestigen.

• Gevoelig voor wegspoelen zand

  ondergrond.

Drenthen speeltoestellenbedrijf

Steendijk 189

9404 ad  Assen

tel. 0592-313384

info@drenthen.nl

www.drenthen.nl
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