
 

 

TECHNICKÝ LIST 

Zatrávňovacia doska EuraMAXI 

 

1. Popis, použitie 

 
EuraMAXI je svojimi rozmermi najväčšia plastová zatrávňovacia doska predávaná na 
Slovensku. Je ľahká a jej rozmery zabezpečujú rýchle osadenie veľkých plôch. 
Vďaka integrovanému systému vedenia zavlažovacích trubiek, už nebude nikdy 
problém s tým, ako zabezpečiť vlahu v každej časti realizovanej plochy. EuraMAXI je 
plastová zatrávňovacia dlažba, ktorá sa používa ako náhrada betónových tvárnic, 
ktoré neboli nikdy zatrávnené ani na 50%. Táto zatrávňovacia doska zabezpečuje 
zatrávnenie parkovacej plochy až do 95%. 
 

2. Technické parametre 

 

Dĺžka Šírka Výška Plocha Počet ks/m² Nosnosť Hmotnosť Materiál 

1160 

mm 

755 

mm 

38 mm 0,876 m² 1,14 160 t/m² 2,3 kg recyklovaný 

HDPE 

 

 



 

 

 

3. Príprava podložia 

 

Použitie tkanej geotextílie zvyšuje nosnosť, umožňuje minimalizáciu hĺbky podložia a 
pokládku aj na problematickom podloží, akým sú napríklad mäkké íly. 

 

Záujmová plocha sa odkope na požadovanú niveletu podľa kvality podložia 
a požadovanej nosnosti hotovej zatrávnenej plochy. Plocha sa splaníruje 
a čiastočne zhutní. Na podklad sa rozprestrie netkaná geotextília bez záhybov s 
prekryvom pásov 20 cm a zafixuje sa k podložiu pomocou „U“ skoby. Položí sa vrstva 

štrkodrvy s frakciou 5 – 63 mm a vrstva sa dostatočne zhutní. Následne sa podložie 
prekryje tkanou agrotextíliou a presype sa zhutnenou a zvibrovanou zmesou 
jemného štrku s frakciou 0 – 8 mm  a zeminy (v pomere 2 : 1) a vyrovná sa do 
požadovaného sklonu. 
Netkaná geotextília sa používa, ak sa ide zatrávňovať priamo na zeminu a žiadny iný 
podklad zatiaľ neexistuje. V prípade, že už zhutnená podkladová vrstva existuje, 
zvibrujeme ju a môžeme rovno na ňu natiahnuť tkanú agrotextíliu a pokračovať podľa 
bežných pravidiel. 
 
Tkaná textília slúži na odseparovanie jednotlivých vrstiev podložia od seba a 
zabraňuje odparovaniu vlahy z pôdy. 3-5cm vrstva premiešaného štrku so zeminou 
sa na textíliu pokladá z toho dôvodu, aby tráva, ktorá bude v zatrávňovacej doske, 
mala z čoho brať živiny (aj keď Eura MAXI má výšku 3,8 cm), odporúča sa to pre 
lepšie podmienky rastu trávy. 



 

 

4. Pokládka 

 
Jednotlivé dosky Eura MAXI sa položia a zmontujú do seba pomocou výstupkov, 

ktoré do seba perfektne zapadajú. Následne sa zatrávňovacia doska EuraMaxi vyplní 
zeminou, do ktorej sa oseje trávne osivo. Zalieva sa, kosí a udržuje podľa potreby, 
ako klasický trávnik. Prípadne je možné vyplniť zatrávňovaciu dosku EuraMAXI aj 
štrkom, ale aj vyliať betónom. 

 
5. Ostatné informácie 
 
Návody v tomto technickom liste sú zostavené na základe našich skúseností 
a s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté optimálne výsledky. Za škody, 
spôsobené nesprávnym používaním alebo z dôvodu nekvalitného spracovania 
nepreberáme žiadnu zodpovednosť.  
 
Údaje v tomto technickom liste môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 
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