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terratrak plus® -  geçici araç yolu. Forkliftlerin ve ağırlığı 100 tonun üzerinde olan vinçlerin
neden olduğu ağırlık ve baskıyı ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, elle yerleştirilecek kadar hafif 
bir malzemedir. Tüm Terraplas ürünleri gibi terratrak plus®  da, sürekli fotosenteze oluşumuna olanak 
tanımak ve altındaki çimin korunmasını sağlamak için saf yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) 
üretilmiştir. Çeşitli renk seçeneklerine sahiptir. 

3 çeşit terratrak® vardır ve her biri “Ağır yüklerden korunmada kesin çözüm!” sağlar ! 

terratrak-WF® - (Ayaklı) -  Kesintisiz fotosentez ve hava sirkülâsyonunun gerekli olduğu doğal
kalitede çim sahalar için özel olarak tasarlanmıştır. Spor etkinliklerinin olmadığı günlerde üzeri 
kaplandığında güzel bir çimen rengi ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Benzersiz yuvarlak yivli geometrisi, 
hafiflikle birlikte rakipsiz bir dayanıklılık ve herhangi bir ürünün en hızlı şekilde serilmesini sağlar. İki kişi bir 
defada 4,84 m²'lik (52 ft²) bir alanı kapsayan 4 karoluk bir panel serer. 

terratrak-NF® -  (Ayaksız) -  Üstün dayanıklılığın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan suni çim
için tasarlanmıştır. Benzersiz tasarımı, suni çime herhangi bir zarar gelmemesini sağlar ve 100 mm'lik (4 inç) 
örtüsü, çimene su girmesini engelleyen bariyer işlevi görür. Yuvarlak yivler, yükü eşit bir şekilde dağıtır ve 
lekeler, hafif bir fırçalama işlemiyle kolaylıkla atılır. 

terraplas® -   “Orijinal” çim koruması. Doğal veya suni çim için tasarlanmıştır. terraplas® , çimen
kaplatarak tesislerini konserler, sergiler, yemekler ve dini törenler gibi tam anlamıyla çok amaçlı bir 
şekilde işletmek isteyen stadyum sahipleri tarafından kullanılır. 1991'de, o yıllarda en çok spor ve konser 
etkinliklerinin yapıldığı yerlerden biri olan Wembley National Stadium danışmanlığında geliştirildi. O 
ZAMANKİ ORİJİNAL SİSTEM BUGÜN HALA KULLANILIYOR. Tam 21 yıl sonra bile, düzenli olarak kiralanıyo! 

terraflor® -    “2. nesil” çim koruması. Doğal veya suni çim için tasarlanmıştır. terraflor® , terraplas® 'ın
tüm avantajlarına sahip olmakla birlikte daha fazla genişleme kapasitesi sağlayan üst üste binen 
köşelere sahip olması gibi bazı ayrıcalıklı avantalara da sahiptir. terraflor® , güçlü olmasının yanı sıra 
kesintisiz fotosentez için yeterli ışık geçirgenliğine de sahip, çim korumasında kesin çözüm için OLMAZSA 
OLMAZ bir malzeme olan şeffaf ve saf, yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilmiştir!  

Çimenin hava almasını ama aynı zamanda altındaki çimin sıvıya maruz kalmasını da önleyen özel 
tasarım ürünü kabarık hava delikleriyle dâhili bir kaymaz üst yüzeye sahiptir. 

terratile® -   “Orta Ölçekli” çim koruması. “Çok Amaçlı Mekânlara Yönelik Kanıtlanmış Çözüm”.
Doğal veya suni çim için tasarlanmıştır. terratile® , terraflor® 'daki gibi aynı dâhili kaymaz yüzeye ve üst 
üste binen kenarlara sahip olmakla birlikte Terraplas ürünlerinin benzersiz bir özelliği olan patentli disk 
ayağına sahiptir. terratile® 'ın yuvarlak bir yivi vardır ve fabrikadan çıkmadan önce 4'lü olarak tutturulan 
1m² 'lik karolar halinde üretilir. 

terraturf® -    “Bütçe Dostu” çim koruması. “En İyi Temel Koruma!”
Doğal veya suni çim için tasarlanmıştır. terraturf® , bu fiyat aralığındaki en özel üründür. Diğer tüm 
Terraplas ürünleri gibi saf yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiştir. Bu özelliği sayesinde, benzer tüm 
ürünlerden çok daha güçlüdür. terraturf®, fabrikadan bloklar halinde çıkar. Her blok, herhangi bir özel 
alet gerektirmeden birbirinden kolayca ayrılır. Üstelik, kaldırıldıklarında tutturulmuş biçimlerini korurlar ve 
diğer ürünlerde yaygın bir sorun olan şiddetli rüzgârlarda kalkma ve ayrılma gibi durumlara maruz 
kalmazlar. 

terracover”V”® -    -  “Birinci Sınıf” çim koruması. Suni çim için tasarlanmıştır. terracover”V”® 'de,
neredeyse hiç bozulmaz cıvata ve dikey kilit oluklarından oluşan benzersiz bir bağlantı sistemi kullanılır. 
Suni çim pazarının gereksinimlerine cevap vermek üzere özel olarak tasarlanmış olup şeffaf malzeme ve 
diğer renk seçeneklerine sahiptir. 

terracover-ICE® -    Buz Pisti Dönüştürme Kaplaması. Dünya genelinde uygulanan 40 proje ile
terracover-ICE® , kullanıcılarına buz pistlerinde buzda yapılmayan etkinliklere ev sahipliği yapma olanağı 
tanıyan pazar lideri yalıtımlı kaplama sistemidir. Tasarımı, yemekler ve küçük buz gösterileri gibi etkinlikler 
için daha fazla oturma kapasitesi sağlamak üzere kısmi olarak da kaplanabilir özelliktedir. Yalıtım faktörü, 
kullanıcıların kaplamanın altındaki buzun soğukluğunu hissetmeden zemin üzerinde çıplak ayakla 
gezinmelerini sağla. 
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