En innovation
från
HÜBNER-LEE

skiljer, bär upp, dränerar

Dansgolv
för hästar
Intelligent byggnadskoncept av hög kvalitet för
ridbanor och inhägnader
med det beprövade materialet TTE®

Över
1 200 000 m²
TTE®-ridbanor i Europa

 naturligt utan vanligt ovanskikt
direkt på byggnadsgrunden
 varaktigt vattengenomsläppligt
 fjädrande vilket skonar hästens leder
ekologiskt
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Varför TTE®-systemet
är den mest professionella
och varaktiga lösningen för
ridsporten:

iljötestad

Massivt
system med platt
för hög egenbärkr
på mjuka underla

Rundgående
tandning
för varaktig stabilite
planjämnhet och
flexibilitet.

10 cm TTE®-skikt*:
Skikt för avskiljning, ovan- och dräneringsskikt,
med stötdämpande verkan och som
ersätter vanliga bärlagret. beläggning.

Bra egenbärkraft:

Lastfördelning:

Plastplattorna i TTE®-systemet har en
massiv struktur av återvinningsplastmaterial som inte kan ruttna. En egenvikt på
ca 21 kg/m, den enorma tryckhållfastheten på 12 N/mm², de trapetsformade stagen med 9-10
mm tjocklek, samt de T-formade, breda bärytorna på undersidan ger plastplattorna en utomordentlig egenbärkraft.
Ett TTE®-skikt på bara 10 cm räcker till för en optimal
infästning av din ridbana.

Tack vare det massiva tandade förbandet på
alla fyra sidor minimeras
tryckbelastningen på underlaget. Höga
punktuella laster från hästens hovar
fördelas jämnt över en mycket stor yta.

grovsand som inte kan tätna. Med en
svag lutning på bara 0,5-1 % sörjer TTE®-skiktet för en
säker och varaktig dränering. Denna ”ytdränering” ligger
över ”vattennivån”.

Stötar dämpas optimalt genom massiva
enskilda element som är flexibelt
förbundna med varandra och som „simmar“
på det mjuka formbara underlaget.

Stabilitet (grip):
Beror huvudsakligen på vilket ovanskikt
som används. En noppstruktur ger extra
bra grepp. På så sätt kan ridplatsen upGaranterad dränering:
pfylla
de
flesta
kraven, på en ridbana för hoppning till
tack vare fogar och horisontell dränering
exv.
en
Westernplats.
över kringliggande nivå (ovanpåStötdämpareffekt:
byggnad) med makadam och/eller

*) Avrinnings- resp. sandskiktets uppbyggnad och kornighet kan anpassas till respektive användningsförhållanden. Rådfråga oss vid behov.
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TTE®-systemets
uppbyggnadsprincip

www.tte.eu

 Bra för hästen, miljövänlig och behovsorienterat.

Lastfördelning på stor yta förhindrar
att underlaget tätnar.

 Kan användas på varje underlag: TTE®-systemet
kan användas på alla underlag, alltifrån betong till sörja
och är inte svårare att installera än att praktiskt taget
vem som helst kan göra det. Det är därför även ett idealiskt system för saneringsarbeten.
 Ingen jordborttagning: Eftersom den inte krävs någon bearbetning av marken, alltså ingen borttagning av
jord, blir det i regel betydligt enklare med tillståndsansökningar (vänligen beakta regionala bestämmelser).
 Kostnadssparande: På grund av att det inte krävs någonbe bearbetning av underlaget och att det inte behövs
något påkostat ytskickt, reduceras de totala kostnaderna
för TTE®-påbyggnaden för material och arbetstid med
upp till 50 %.
 Hårt mot mjukt -dansgolv för hästen: Kombinationen av massiva, med ledar förbundna TTE®-plastplattor
på ett mjukt, formbart gräsunderlag och makadam är
ToTalt Enkelt och dämpar stötar optimalt!
 Garanterad dränering: Tack vare tvångsöppnade
fogar och horisontell dränering över kringliggande nivå
(ovan uppbyggda) med makadam och/eller grov sand
som inte kan bli tätt. Motto: ”Vad som inte kan bli fast
utan som förblir rörligt, kan inte heller tätna!“
 Användning under vintern: På jämna ytor, och i synnerhet under vintern, går det på grund av att underlaget
är fruset mycket lätt att bygga upp systemet.
 Borttagning av ytan möjlig när som helst: Uppbyggda ytor kan tas bort när som helst och byggas upp på ett
annat ställe. Samma material används igen som på det
tidigare stället.
 Bra försäljningsvärde: De massiva TTE®platplattorna har en utomordentligt lång livslängd, bibehåller sitt värde och är även därför ekonomiskt en fördel.
Vidareförsäljning efter 5 år till halva priset är möjligt.

Sedan över 10 år har
TTE®-systemet visat sig
vara en tillförlitlig lösning. Det används i
Europa av över 4 500
användare på över 1
200 000 m² (aktuellt
31.12.2006).

Tack vare en 4-sidig tandning fördelas punktuella laster
över stora ytor och tätningar minimeras.

Max tryckbelastning i t/m²

tor
aft
ag

TTE®-systemet gör en idé perfekt:

Tryckmotståndskraft
för olika
gittersystem

TTE® MultiDrain
ca 20,5 kg/mm²

12 N/mm²

Lätt produkt
ca 6 kg/m²

Produkt med
medelstor
tjocklek
ca 11 kg/m²
3,5 N/mm²

1 N/mm²

TTE®-plastplattorna har en 4-12 gånger högre trycksäkerhet än andra plastsystem. TTE® är skilje- och
ovanskikt.

Läggning av TTE®-plattorna är tack vare finmaskigt
nät och hakar en ren barnlek. TTE® är ToTalt Enkelt.

TTE®-uppbyggnadsprincip är skyddat av patent!
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TTE -MultiDrain produktdata
®

En stabil bas av miljöneutral
återvinningsplast

ToTal Enkelt

Tekn. data TTE®-Multidrain:
Vikt:

ca 5,1 kg/st.;
20,5 kg/m²
Material:
Återvinningsplast
Mått l b h:
515 x 515 x 60 mm
Udlægningsmål: ca. 500 x 500 x 60 mm
Tryckhållfasthet:
ca 12 N/mm²
Stag:
Trapetsformade, ca 9-10 cm
Tandning:
spår-fjäder-princip
4-sidigt
Innerraster:
83 x 83 mm innermått
Miljö:
Miljöneutral och
syrabeständig
(med certifikat)

Ovansida

Undersida

TTE®-systemets enkla uppbyggnad

Den massiva tandningen ger en optimal tryckfördelning, förhindrar uppkomst av snubblingsställen
och fungerar som buffert när materialet utvidgar
sig. De rörliga fogarna öppnas lätt när ytan används och främjar därigenom dränering.
(Den massiva tandningen och så vidare ska stå
längst upp på spalt 2)

TTE® = mark- / miljöskydd

Ovanskikt för ridplatser

Yt-skikt för ridplatser
resp. täckskikt f.inhägnad

Hästen
trivs på TTE®

3

TTE®-plastpl. + fyllning
t ex av makadamm 2-8 mm
Finmaskigt nät (läggningshjälp)

3-5

6 cm

ca. 12 cm

”Hästens parkettgolv”: ToTalt Enkelt och ekologiskt!

Utjämningsskikt 3-5 cm
Byggnadsgrundbotten

Instruktion och råd för uppbyggnaden:
För de olika användningsområdena finns
det olika procedurer och rekommendationer vid val av avrinningsmaterial/sand
och dess skikttjocklek.
Hänsyn kan även tas till de speciella krav
som ställs på en
Western-ridplats (t ex för Sliding-Stops). Vi

hjälper gärna till med rådgivning
för ditt speciella användningsområde.
Utförliga instruktioner står till förfogande för de olika användningsområdena.

Uppbyggnad
på sörjigt underlag
Användning på extrema underlag:
Från mossjord till sanering av ridhallar med betonggolv.
På grund av TTE®-plastplattornas utomordentliga bärförmåga kan TTE®-skikt även
användas på sumpig mark. I detta fall
bara för hästar, inte för fordon. Betonggolv
görs vänliga mot hästens leder genom att
lägga under ett elastiskt skikt under TTE®plastplattorna.

Sörjigt
underlag
För större platser ytskicktet läggas på
med en utläggningsmaskin.

4 000 m² stor ridplats i Neuhofen i Innkreis, Österrike.

TTE®-yta

Dåligt underlag: Ytor kan utökas vid
behov.

Du finner ytterligare information om TTE®-konceptet som Flash presentation i Internet under www.tte.eu
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TTE®-plastplatta som bärsystem

TTE®-stenytor som skonar
lederna

En lättskött och ren lösning

Naturligt
utan klassisk underbyggnad!
Eftersom:
®
TTE är både skilje- och ytskikt!
Kombilösningen: TTE®-stenyta för TTE®uteplats.

En perfekt kombination. TTE®-plastplattor för olika varianter:
Paddocks med makadam o. ovanyta, gångvägar med stenbeläggning och gräsyta med TTE®-armering.

För till och från betesplatser, tvättplatser och rena vägar
runt om stallet. Även för uppvisningsplatser.
Idealisk för maskinell mockning!

Fördelar som övertygar:
 inga påkostade konventionella ytskickt behövs
 ingen försegling av ytan
 ytan släpper igenom vatten och
är därigenom hygienisk

TTE®-stenbeläggning:
finns i 2 färger: grå o. rubinröd
Vægt: 610 g/st.
Material: stabiliserad, brottsäker betong
Mått: 74 x 74 x 49 mm

 möjligt utan höjdskillnad (TTE®-kompound)
 inga ”hårda” ytor, utan
 flexibel ”stenbeläggning” som skonar lederna
 utomordentlig bärkraft (för häst och traktor)
 läggs enkelt och snabbt
 flexibelt kombinerbart för många användningsområden

Alternativ: TTE®-betongyta för större
paddocks. Fyllning av flytande betong.
Dränering via rörliga fogar.
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TTE®-användn

TTE®-systemets mångsidig
3 000 m² TTE®-ridbanor för hopptävlingar: lederna skonas vid varje slags väder.

Ridplatsen
är sedan mer än 10 år konungsdisciplinen för TTE®-plastrplattor.
Men det finns många andra användningsområden.

1 500 m² ridbanor, FINCA SON REUS
ES-07210 Algaida Mallorca

41 000 m² ridbanor, utepl., ridanläggning
för Olympiska spelen i Bitsa, RUS-117303
Moskva

TTE®-plastblock speciellt för ridhaller
med integrerade vattenmagasin (effektivt
8 l/m²).

Nöjda kunder är det bästa argumentet.
Erfarenheter i praktiken får du
genom att direkt ta kontakt
med TTE®-användare i vår
referenslista. Bara fråga!
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TTE®-uteplats: överbyggnadskoncept
som underlättar byggnadstillstånd, tack
vare fördel med landskapsskydd.

4 000 m² ridbanor för ridakademien i
Ungern med 50 % slutna TTE®-plastblock
som vattenmagasin (ca 4 l/m²).

Enkel sanering och ytterst prisvärt:
med ovan-påbyggnad av 10 cm TTE®dränerings-ovanskikt på en redan
förtätad ridplats.

Naturlig utan vanligt ytskikt:
platt ovan-påbyggnad direkt på gräset
med 5 cm rundkisel-horisontell-dränering och TTE®-gitterplattor.

Enkel sanering och ytterst prisvärt:
med ovan-påbyggnad av 10 cm TTE®dränerings-ovanskikt på en redan
ridbana som tättnat.

ningsområden

ga användningsmöjligheter
TTE®-uteplats i kombination med TTE®-stenbeläggning vid utfodringsplatsen.

Befästning av uteplatser och vägar
är förutom ridplatsen ett användningsområde för TTE®-plastplattor som
tusentals gånger har utprovats med gott resultat.

1 350 m² ridbanor/paddocks hos „HARAS
DE LA CENSE“, Frankrike.

Påbyggnad för öppet stall på
gräs (före fyllning).

TTE®-uteplats, fylld med makadam, för
läggning av ytskikt.

Ingen bakteriesump längre. Påbyggnad
direkt på sörjan.

TTE®-systemet kan läggas även på vintern
på frusen mark.

Ridvägar med tandade TTE®-galllerplattor
utan infästning av ränder.

TTE®-stenbeläggningen släpper igenom
vatten och är lätt att rengöra.

TTE®-underskikt i frianläggning på djurparken i Münster.

Fastmonterad uteplats för nötkreatur
framför ladugården. Idealisk även runt
om vattenkoppar.
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