
Voor een leefbare toekomstbestendige stad waarbij groen toegankelijk is 
voor iedereen. Regenwater kan weer in de natuurlijke bodem infiltreren 
en geborgen worden tijdens piekbuien. Het groen kan lage periodes van 
droogte overbruggen en geeft een verkoelend effect. 

Geeft regenwater een plek 

Park positive

De producten 



A 
B

C

Maat

16,6 x16,6 x 8 cm

Materiaal

Reduton ® , cementloos beton. 

Varianten

Gradient A 65% Groen

Gradient B 33% Groen

Gradiënt C 5% open voor infiltratie / waterpasserend 

Machinaal te verwerken. 

Parkeervakken met uitstapstroken kunnen 

machinaal worden gestraat. 

Sluit perfect aan parkeervak maat voor haaks

parkeren breedte 2,5 meter 

 

Vergroenen en hemelwater infiltreren in het stedelijk gebied, dat 
is de uitdaging. Met de Gradiënt bieden we een oplossing. Randen 
verzachten van grijs naar groen zo krijgt natuur meer de ruimte in de 
stad..
hemelwaterafvoer aansluiten.  
De Gradiënt is berijdbaar en is perfect voor parkeerplaatsen, 
voetpaden en pleinen. Deze tegels maken de overgang van grijs naar 
groen. Of je nu gaat voor parkeervakken met uitstapstroken of een 
slingerend pad dat langzaam overgaat in het park, met de Gradiënt 
krijgt de natuur de ruimte. 

Duurzame bestrating

• Optimaal productontwerp voor gras groei. Groot percentage open 

ruimte en de grote facet randen van de Gradiënt A & B geven gras 

de ruimte en beschermen het groeipunt tegen de autobanden. 

• De Gradiënt is 8 cm dik, maar heeft toch voldoende draagkracht. 

Een product met zo min mogelijk materiaal per m2. 

• Gemaakt van Reduton® een duurzaam materiaal tot, 70% minder 

CO2 uitstoot. Met een hoge kwaliteit en lange levensduur. 
Voor de laatste en 
uitgebreide 
informatie over de 
Gradiënt kijk op

www.parkpositive.nl/
producten

Gradiënt 



De Flood Bold is berijdbaar en is perfect voor parkeerplaatsen 
en infiltratiestroken of goten. Deze tegel geeft een standaard 
straatprofiel een unieke uitstraling. Regenwater kan infiltreren 
door de holle ruimtes in de tegel, die gevuld kunnen worden met 
verschillende drainerende vullingen.

Voordelen 

• Draagt bij aan de oplossing voor overstromingen in het stedelijk 

gebied

• Bergt en infiltreert regenwater

• Geschikt voor overwegend statisch zwaar verkeer tot 10 ton aslast

• Veelzijdig toepassingsgebied door mogelijkheden voor 

verschillende vullingen

• Goed te combineren met de Rain(a)way Ebb-tegels

• Draagt bij aan de oplossing voor hittestress

• Makkelijk toepasbaar door de standaard tegelmaat Voor de laatste en 
uitgebreide 
informatie over de 
Flood Bold kijk op

www.parkpositive.nl/
producten

Flood Bold 

Maat
30 x 30 x 12 cm 

Materiaal
Rerycled beton (50%) 

Open ruimte:
50%

Kleuren
De tegels produceren we standaard in het grijs, maar vanaf 
250 m² is hij in alle kleuren verkrijgbaar. Neem contact op 
voor de mogelijkheden. 

Voorwaarden toepassen
De tegels kunnen zowel in blok- als in halfsteens verband 
worden gelegd. De combinatie van de juiste invulling en 
ondergrond maakt jouw locatie klimaatbestendig. Elke 
situatie vraagt om een eigen invulling, wij geven graag 
advies voor het beste resultaat.

 



Maat
15 x 15 cm 8 cm dik 

Materiaal
Beton 

Voorwaarden toepassen 
Om voor elke locatie de gewenste ‘urban river’ te creëren 
kunnen de stenen zowel recht als halfsteens gelegd wor-
den. De tegels zijn ook leverbaar in een machinaal pakket. 

 

De Rain(a)Way Ebb-tegels begeleiden het regenwater op een zicht-
bare en visueel aantrekkelijke wijze naar een gewenste infiltratie- of 
oplsag locatie. Door slim om te gaan met het patroon kan de natuur-
lijke waterstroom worden uitgelicht wat bewustwording creëert. 

Voordelen

• Transporteert regenwater, maakt oppervakkig afkoppelen zicht-

baar én de tegels worden niet glad. 

• Creeert bewustworden

• Goed te combineren met de Flood Bold tegels. 

Voor de laatste en 
uitgebreide 
informatie over de Ebb 
kijk op

www.parkpositive.nl/
producten

Ebb

Park Positive is een onderdeel van 
Rain(a)way
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