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Almanya’da üretilmektedir.          Ritter tarafından üretilmektedir.

Deneyim
Yenilik
Tutku

25 yılı aşkın deneyim ile çözüm odaklı uygulamalar 
geliştirdiğimiz için, farklı açık alan kurulumu ve zemin 
yaratma konusunda uzmanız. Çok yönlü ve maliyeti düşük 
ürünlerimiz, mimarlar ve mühendisler tarafından son 
derece takdir edilmektedir.

Tüm ürünlerimizde üç ortak özellik bulunur. Birincisi 
çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü plastikten 
üretilmiş olması. İkincisi kullanımı kolay ve ekonomik 
olması ve son olarak, çevrenin korunmasına aktif katkıda 
bulunmasıdır.

Peyzaj ve yol yapımı sektöründe güvenilir bir ortak olarak, 
size profesyonel danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz.
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ProGrass

ProGrass – Yaya ve araç trafiğine 
uygun yeşil alan çözümü

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

25 yıldan uzun süredir Ritter Landscaping’in orijinal çimenlik 
sabitleyici bal peteği sistemi ProGrass, tüm dünyada milyonlarca 
metre karelik alanda yeşil alanların yaya ve araç trafiğine uygun 
hale getirilmesini sağlamıştır.

Bal peteği şeklindeki yapı, zeminin sıkışmasını engeller. Açık 
kenarlı hücre tasarımı optik olarak homojen bir yüzey sağlar ve 
gelişmiş teknik detaylar iyi bir kurulum ve yeşillendirme meydana 
getirir.

Yüzeylerin yeniden tesis edilmesi
Yeşillendirilmiş park alanları
Golf arabası yolu
Toprak set stabilizasyonu

Döşenmesi hızlı ve kolay, 
makine kullanımı gerekmez.

Alt yapı, taban katmanı, 
panel ve çimen tohumu ile dolgu 
ile geleneksel konstrüksiyon.

Açık kenarlı hücreler,
çimlerin yüzeyinin homojen 
görünmesini sağlar.

Su geçirgenliği sağlayarak zeminin 
kurumasını engeller
Su drenajı sağlar
Yük taşıma kapasitesi: 
boş iken 100 ton/m2,dolu iken 480 ton/m2

Yüksek oranda yeşil alan (yaklaşık %90)

Format: 500x390x45 mm
m² başına ihtiyaç: 5 panel
Ağırlık: 1.1 kg
Palet içeriği: 120/180 panel
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Tasarım Yapılan testler

Açık kenarlı hücreler,
çimlerin yüzeyinin homojen 
görünmesini sağlar.

Materyal: geri dönüştürülebilir HDPE
Donatılar: işaretleme tapaları
Standart renkler: yeşil, antrasit
Opsiyonel renkler: doğal, gri, bej

İtfaiye erişim yolları için yük testi
Doldurulmuş yüzeyde yük testi
Küçük hava araçları için yük testi
Kalıcı sapma mukavemetinin tayini

Kontrol edilmiş, test edilmiş ve kanıtlanmış olan ProGrass, itfaiye araçlarının geçiş yollarında da çim koruma 
fonksiyonunu yerine getirir.



ProGrassflex

ProGrassFlex – Drenaj kanalları için 
modüler sabitleme sistemi

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

Sabitlenmemiş drenaj kanalları, özellikle eğimli bölgelerdeki 
çukurlar, erozyon riski altındadır. Malzeme hareketi ve kontrolsüz 
erozyon, sorunlara neden olur. ProGrassFlex, bu hassas 
alanlarda erozyona karşı etkili koruma sağlar. Gerekirse, farklı 
kesimli panellerle desteklenir. Su girişinin yüksek olduğu 
alanlarda, ProGrassFlex kullanılarak beton dolgulu sabit bir kanal 
oluşturulabilir.

Toplama çukurları
Geçici olarak su doldurulan açık çukurlar
Yan çukurlar
Yağmur suyu toplama çukurları

Önceden monte edilmiş,
üç kesitli standart panel.

Önceden monte edilmiş bileşenler
kolayca taşınabilir ve zorlu arazilerde
bile düşük maliyetle kurulabilir.

ProGrassFlex paneller
kullanılarak karmaşık kanallar
oluşturulabilir.

Bileşenler ayrıca yüksek su
girişini taşımak amacıyla betonla
kaplanabilir.

Çukur duvarlarını erozyona karşı korur
Su geçirir
Yük taşıma kapasitesi: 
boş iken 100 ton/m2,dolu iken 480 ton/m2

Düşük ağırlık, yaklaşık 3.4 kg 
(standart 3 kesitli panel)
Farklı paneller/bileşenlerle genişletilebilir

2 bileşen: yakl.   850 x 500 cm, yük. 45 mm
3 bileşen: yakl. 1250 x 500 cm, yük. 45 mm
4 bileşen: yakl. 1650 x 500 cm, yük. 45 mm
5 bileşen: yakl. 2050 x 500 cm, yük. 45 mm

6



Tasarım Yapılan testler

ProGrassFlex ile güçlendirilen çukurlar, 
“biyolojik olarak aktif toprak bölgesi” 
gerekliliklerini karşılar.
U-klips, kurulum güzergahı boyunca 
bileşenlerin hızlı şekilde birleştirilmesini 
sağlar.

Materyal: çevreye zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir
HDPE
Ağırlık: 2 bileşen yaklaşık 2.25 kg, 3 bileşen yaklaşık 3.38 
kg, 4 bileşen yaklaşık 4.5 kg, 5 bileşen yaklaşık 5.57 kg
Renkler: siyah, yeşil

İtfaiye erişim yolları için yük kapasitesi
Doldurulmuş durumda yük kapasitesi

ProGrassFlex ile güçlendirilen toplama çukurları, yağmur sularını yapıdan güvenli şekilde uzakta tutar.



MultiFlixx

MultiFlixx – Erozyon koruma ve 
güçlendirme paneli

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

XXL formatı, çok işlevli, esnek yapıdadır. MultiFlixx kurulum 
paneli, özel bağlantı sistemiyle hem geçici uygulamalarda, 
hem de erozyonu önlemede kullanılır.  Göl ve nehir kenarlarını 
güçlendirmede ideal çözümdür. Geniş XXL formatı sayesinde, 
kurulumu son derece ekonomiktir. Saatte kişi başına 100 m2 ve 
140 m2 hızında döşenebilir. Çevreye zarar vermeyen materyal, 
çevresel olarak hassas bölgelerde kullanıma uygundur.

Geçici kullanım için geniş park alanları
Geçici kullanım için tasarlanan sürüş yolları
Toprak setler ve göl ve nehir kenarları
Sel çukurları

Üzerinden paletli araçlar
geçtiğinde, MultiFlixx şantiyelerde
ağır hasar oluşumunu engeller

Geçici kullanım amaçlı geniş
alanlarda yeşil alanlar oluşturulabilir

MultiFlixx toprak setler için
erozyona karşı korumada çeşitli
seçenekler sunar.

Geniş ölçekli kullanım için tasarlanmıştır
Doldurulabilir ve yeşillendirilebilir
Son derece dayanıklıdır ve araç
sürüşüne uygundur
Yüksek kurulum hızı(100m2-140m2/saat)
Yük taşıma kapasitesi: 
boş iken 280 ton/m2,dolu iken 560 ton/m2

Döşenen format: 589x1,156mm,
40mm yükseklik
Ağırlık: yaklaşık 3,8 kg
Palet içeriği: Yaklaşık 68 m2 için 100 panel.
Palet ağırlığı: yaklaşık 400 kg
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Tasarım Yapılan testler

Multiflixx plastikten üretilmiştir ve kar-
maşık döşeme uygulamaları için uygun 
şekilde kesilebilir.
Özel bağlantı sistemi, hızlı kurulum
sağlar ve genişletme için ek yeri
oluşturur.

M a t e r y a l :  g e r i  d ö n ü ş t ü r ü l e b i l i r  H D P E  
D o l u m  h a c m i :  Y a k l a ş ı k  2 1 l / m 2
S t a n d a r t  r e n k :  s i y a h  /  a n t r a s i t
O p s i y o n e l  r e n k :  y e ş i l

Yük testi

Çimen kaplı park yeri olarak ön avlu - MultiFlixx döşenmiş olarak.



EquiTerr

EquiTerr – At sürüş arenaları ve padoklar
için profesyonel güçlendirme

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

İyi bir at sürüş zemini ve havaya dayanıklı koşullar tesadüfen 
oluşmaz. Bunlar için uzman görüşü ve yüksek kaliteli bileşenlerin 
kullanıldığı sağlam bir kurulum konsepti gereklidir. 
EquiTerr sabitleme paneli tüm konstrüksiyon üzerinde ayırıcı 
katman oluşturur. Böylelikle at sürüş arenaları ve padoklar için 
sağlam bir zemin elde edilmiş olur. Almanya’da ve dünyada 
kurulmuş olan 600,000 m²’den fazla at sürüş arenası sahiplerinin 
görüşlerinde yıllar sonra bile kesin olan bir şey var: 
“EquiTerr tüm disiplinlerde optimum yüzey güçlendirme demektir.”

Atlama, koşum bağlama ve ısındırma 
arenaları
Padoklar, yuvarlak ağıllar
At yürütme alanları, salon zeminleri
Egzersiz alanları

EquiTerr’in teknik özellikleri
sayesinde, kurulum maliyetleri
düşüktür.

Açık veya kapalı at sürüş arnaları.
Equi-Terr, her zaman iyi at sürüş
koşulları sağlar ve yatırımınızı korur.

EquiTerr büyük turnuvaların ve kulüp
etkinliklerinin başarısını garanti eder.

At sürüş yüzeyi ile alttaki yapı arasında 
kalıcı bir ayrım oluşturur
Her tür hava koşulunda güvenli koşulları sağlar
Çevreye zarar vermez
Yatırımınızı korur
Yük taşıma kapasitesi: 
boş iken 280 ton/m2,dolu iken 540 ton/m2

Döşenen format: 589x1,156 mm,
yükseklik 40 mm
Ağırlık: yaklaşık 3,8 kg
Palet içeriği: Yaklaşık 68 m2 için 100 panel
Palet ağırlığı: yaklaşık 360 kg
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Tasarım Yapılan testler

EquiTerr 17 yıldan uzun süredir en sert 
koşullarda at sürüşünün tüm alanlarında 
kendisini kanıtlamıştır.
İri kum üzerine döşenen ve çakılla 
doldurulan EquiTerr, optimum ayırıcı 
tabakayı oluşturur.

Materyal: geri dönüştürülebilir polietilen
Kaymaz yapıda yüzey
Renk: siyah

Yük testi

EquiTerr turnuvalar için her zaman, havadan bağımsız olarak uygun koşulları sağlar.



Her bakımdan kaliteli ürünler

GravelGrid

RoadEdgePave EquiTerr
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Önerimiz: Bakım için MegaLeaf.
GravelGrid dolgu materyaline yaprak ve çöp girmesine izin 
verilmemelidir.
Ritter Landscaping yaprak tırmığı serisinden MEGALEAF,
park alanlarının ve yolların tırmıklanması ve temizlenmesi 
için idealdir.

MegaLeaf

AquaVerde ürünlerine dair detaylı bilgi için
www.aquaverde.com.tr  



GravelGrid

GravelGrid – Araç trafiğine uygun 
drenaj özellikli sert zemin paneli

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

Açık gözenekli sabit yüzeylere yönelik talebin sürekli artması 
nedeniyle, GravelGrid özel olarak yığın materyalle doldurma 
işlemleri için geliştirilmiştir. Bu nedenle GravelGrid, özel, 
endüstriyel ve belediyelerde kullanım için park ve servis 
alanlarında geleneksel inşaat yöntemlerine uygun, düşük 
maliyetli bir alternatiftir. LGA (Bavarya Eyaleti Test Kurumu) 
tarafından yapılan geçirgenlik testi, GravelGrid olan yüzeylerin 
geçirgen olduğunu doğrulamıştır.

Endüstriyel ve belediyelere ait servis
alanları
Park ve binicilik tesisleri
Çocuk parkları, spor ve eğlence tesisleri
Ev, avlu ve bahçe çevresinde zemin
koruma

Kesin konumlandırma sistemi 
sayesinde ağır makine gerektirmeden, 
asgari işgücüihtiyacıyla, hızlı ve uygun 
maliyetle döşenir.

Yüzeyin görünümü, farklı dolgu
materyalleri kullanılarak 
düzenlenebilir.

Eğimli bölgelerde erozyon veya
materyal taşınması olmaz.

Döşenmesi kolay, su geçirir
Araç lastik izlerinin ve su birikintilerinin
oluşmasını engeller
Dolgu yerinde kalır
Açık erişim olan alanlar için uygundur
Yük taşıma kapasitesi: 
boş iken 150 ton/m2,dolu iken 350 ton/m2

Format: 1180x600x30 mm
Döşeme formatı: yaklaşık 1139x570 mm
Ağırlık: 2.6 kg
m2 başına ihtiyaç: 1,54 panel

GravelGrid açık renkli dolgu materyali
için doğal renkli panel olarak mevcuttur
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Tasarım Yapılan testler

Üzerinde yürümeye, araç kullanımına uygun, bariyersiz – GravelGrid
ile güçlendirilmiş zeminler bahçe kullanımı için idealdir.

Yüzeyin görsel şekilde siyah / beyaz’a bölünmesi için 
aksesuar olarak GG işaretçileri kullanılır.

Materyal: geri dönüştürülebilir HDPE
Standart renk: siyah, beyaz
Opsiyonel renkler: gri, bej
Versiyonlar: haç şekilli desteklerle
veya destekler olmadan

Yük testi / İtfaiye erişimi için uygunluk
Su geçirgenliği

GravelGrid, güneş enerjili otomobil sundurmalarının altında, düşük maliyetli çalışan 
otoparkı oluşturmak üzere kullanılmıştır.



RoadEdgePave

RoadEdgePave – Araç yüküne dayanımlı 
yol kenarı bitim elemanları

Uygulamalar Özellikler Ebatlar RoadEdgePave 40

Otomobil ve kamyon trafiğinin artması, devletin karayollarından 
sorumlu organlarında görevlendirme maliyetlerinin artması 
demektir. RoadEdgePave “sorunlu bölge” olan yol kenarlarının 
bakımının ekonomik şekilde yapılması için özel olarak 
geliştirilmiştir. Panel hafif ve sağlamdır ve döşenmesi kolaydır. 
Böylece RoadEdgePave, alanında popüler bir çözümdür.

Yuvarlak kavşaklar
Kavşaklar
Yol genişletme
Orta refüjler

Geniş ölçekli kullanım için,
tabandaki katmanın kaldırılmasında 
inşaat ekipmanının kullanılması önerilir.

RoadEdgePave esnek bağlantı
sistemi, virajlarda bile sorunsuz
döşeme yapılmasını sağlar.

RoadEdgePave karayollarında
ağır vasıtalara bile dayanıklıdır.

Esnek bağlantı sistemiyle döşenmesi 
hızlı ve ekonomiktir
6.5 m’den büyük çapa sahip virajlar için
uygundur
Yük taşıma kapasitesi: 
boş iken 270 ton/m2,dolu iken 540 ton/m2

Format: 800x400x50 mm
Döşeme formatı: 770x400x50 mm
Ağırlık: yaklaşık 2,3 kg
Döşeme çapı: esnek, > 6.5 m

RoadEdgePave 40

RoedEdgePave 60
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9 adet haç şeklindeki destek, alttaki yapıyla
sağlam bir bağlantı yapılmasını sağlar.

Bağlantı sistemi, yüksekliğin tekdüze olmasını sağlar ve
panelleri tüm yönlerde stabilize eder.

RoadEdgePave, yoğun trafik olan kaygan yollarda yol kenarlarını korur ve maliyetli onarımları engeller.

Ebatlar RoadEdgePave 60
Format: 800x600x50 mm
Döşeme formatı: 770x400x50 mm
Ağırlık: yaklaşık 3,6 kg
Döşeme çapı: esnek, > 6.5 m

Tasarım
Materyal: geri dönüştürülebilir HDPE
Renk: siyah
Uzunlukları eşitlemek için yaylı
bileşenler
Haç şeklinde destekler

Yapılan testler
Yük testi (2.660 kN/m2)



WastoDrain

WastoDrain – Modüler yağmur suyu 
depolama ve kontrollü tahliye plakası

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

Yeşil çatılar için WastoDrain sistemi, hem su depolama sistemi 
hem de yüksek difüzyon olanağı sağlayan, uzun ömürlü bir 
drenaj sistemidir. Bu nedenle uzun süreli çatı yeşillendirmesi için 
en iyi koşulları sağlar. 204 kN/m2’ye kadar taşıma kapasitesiyle, 
Wasto Drain çatı su depolama panellerinin kurulumu kolaydır ve 
daha yüksek subtrat katmanları için uygundur. Drenaj sisteminde 
m2 başına 277 delik bulunur ve yaklaşık 27 l/m2 oranında su 
tutabilir. WastoDrain çatıda yeşil mikro-iklim oluşturmayı sağlar.

Su geçirgenliği engellenmiş yüzeylerin 
yeşillendirilmesi
Yeraltı otopark çatıları
Yaklaşık 25°’ye kadar eğimli çatılar
Özel yeşillendirme, çatı bahçeleri

WastoDrain geniş alanlarda son
derece hızlı şekilde döşenebilir.

Paneller, yerel koşullara adapte 
edilebilir.

Önceden monte edilmiş 
WastoDrain paneller. 
Sizi tedarikçilerle buluşturmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.

Su depolama yaklaşık 27 l/m2

Tüm yüzeyde drenaj
Yüksek ve düşük yoğunlukta yeşillendirme
Yüksek seviyede difüzyon olanağı
Yük taşıma kapasitesi: 20,4 ton/m2

Format: Yaklaşık 570x380x80 mm
Su depolama: yaklaşık 27 l/m2

Hidrolik değer: q=2.8 l/s/m2

Yük kapasitesi: 204 kN/m2

Uzunlamasına ve
çaprazlamasına yapılan drenaj
kanalları, yüksek difüzyon
imkanı sağlar.
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Tasarım Yapılan testler

Geleneksel yoğun dikim. Bu noktada WastoDrain su depolama 
ve yüksek difüzyon olanağı sayesinde güçlü yönlerini gösterir.

WastoDrain geçmeli sistemi sayesinde, depolama panelleri 
birbirini sabitlemektedir, bu da kenarlarda önemli bir avantaj 
sağlamaktadır.

Materyal: geri dönüştürülebilir HDPE
Cebri drenaj öncesi 50 mm depolama
derinliği
Panel başına dolum hacmi: 14 l
Çevreye zarar vermez, bitüme dirençlidir.

Yük testi
Hidrolik değer tayini

WastoDrain su depolamayı ve suyun kontrollü şekilde tahliyesini sağlar.



SysDrain

SysDrain – Yağmur suyu
tahliyesi için esnek şaft sistemi

Uygulamalar Özellikler Ebatlar

Kısıtlı mekânlarda ve hâlihazırda mevcut altyapıda yağmur 
suyunun tahliye edilmesi için, kurulumu kolay ürünler gereklidir. 
SysDrain kullanışlı ambalajlarda teslim edilir ve müşterinin 
ihtiyaçlarına göre üst üste veya yan yana yerleştirilebilir.

Çatı drenajı
Bodrum giriş alanları, balkon giderleri
Bahçe binaları, otomobil sundurmaları
Avlu ve terasta su tahliyesi

Monte edilmiş şaft halkası: 612 x 620 mm
Kenar kesiti başına bağlantı seçenekleri:
3 x d=115 mm
Toplam yüksekli 1 bileşen ve giriş modülü:
yaklaşık 880 mm
Tam ağırlık: yaklaşık 11 kg

SysDrain taban modülü ve
genişletme modülü bir kutuda
kullanışlı şekilde ambalajlanmıştır
ve montajı kolaydır.

SysDrain donatıları, çeşitli kurulum
seçenekleri sunar ve standart
ürünlerle birleştirilebilir.

Modüler tasarım, su hacmine ve
mevcut altyapıya göre farklı
ayarlamalar yapılmasını sağlar.

Düşük ağırlık: bileşen başına yaklaşık 11 kg
Ağır ekipman kullanılmadan kurulabilir
Standart bağlantılar DN 100
Katlanabilir ve esnektir
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Aksesuarlar Yapılan testler
Giriş modülü, 3 parça
Taban paneli, bölme paneli olarak 
kullanılabilir
Adaptör/temel halkası
Filtre membranı

Süzme kapasitesi

Kullanım esnekliği sayesinde SysDrain, peyzajcılar için popüler bir çözümdür. 
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k = [ m/s ]1 E–61  E–5 1 E-4 1 E-3

Anzahl der
Schachtelemente

Bodendu rchlässigkei t 

Berechnung  für eine Kiespackung  von 0,5 m

Regenspende r15, (1.0) = 200 l/s*ha

Regenspende r15, (1.0) = 150 l/s*ha

Regenspende r15, (1.0) = 120 l/s*ha

Regenspende r 15, (1.0) = 100 l/s*ha

Regenspende r 15, (1.0) = 90 l/s*ha

lehmig
kiesig
sandig

A = 100 m2 n = 1,0h  = [ m ]



MegaLeaf

MegaLeaf – Yaprak toplama süpürgesi

Uygulamalar Özellikler Ebatlar
Parklar ve Bahçeler
Toprak set ve nehir kenarları yakınındaki 
alanlar
Yataklar

Üç farklı boyut
Tırmık genişliği: 40 cm, 60 cm, 80 cm

Detaylı ve hızlı çalışma için
mükemmel tasarım

MegaLeaf XL son derece etkilidir,
sadece geniş park alanlarında değil.

Modüler tasarım, su hacmine ve
mevcut altyapıya göre farklı
ayarlamalar yapılmasını sağlar.

Bükümlü şekli sayesinde son derece
etkilidir
Minimal güç ile kolayca kullanılır
Kullanım çubuğu kullanıcıya göre
ayarlanabilir

İyi bir ekipman işi kolaylaştırır! MegaLeaf ile herkes bahçe ve 
parklarda tırmıkla yaprak temizlemenin keyfini çıkarabilir. 
Dişlerin özel çapı sayesinde MegaLeaf son derece etkili çalışır. 
Açılır kolun çubuğu kullanıcıya göre ayarlanabilir. 
MegaLeaf o kadar hafiftir ki iş sizi çok daha az yorar.  
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Tasarım

Açılır kolun başlığı, asgari güç kullanılarak
vidayla sabitlenebilir. Ya da, tahtadan bir 
kol takılabilir.

Yüksek kaliteli kopolimer plastikten
üretilmiş tırmık 
Asmaya uygun, açılabilir metal kol 
Renk: yeşil (tırmık)
Sarı (açılır kol)

İlkbahar, yaz, sonbahar... MegaLeaf ile çalışmanın keyfini sürün.



www.aquaverde.com.tr
info@aquaverde.com.tr

+90 212 452 20 60

Marmara Bölge
marmara@aquaverde.com.tr

İç Anadolu Bölge
icanadolu@aquaverde.com.tr

Karadeniz Bölge
karadeniz@aquaverde.com.tr

Akdeniz Bölge
akdeniz@aquaverde.com.tr

Ege Bölge
ege@aquaverde.com.tr

Doğu-G.Doğu Bölge
guneydogu@aquaverde.com.tr


