
Lättskött och säker trädgård
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Ogräsduk, s.10

Armeringsnät, s.5

Armerad fiberduk, s.4

Fiberduk, s.9

Dräneringsduk, s.13

GrönMur, s.7

THRACE Group finns bland marknadsledarna inom geosynteter för armering 
av jord. Vi erbjuder bra och ekonomiska lösningar som ger lång livsläng och 
hållbarhet, både för privat- och proffsmarknaden. Vi har ett stort sortiment 
av produkter från våra egna fabriker samt från andra ledande leverantörer 
världen över.

På vårt centrallager i Sverige lagerhåller vi övervägande del av våra produkter,
vilket innebär att vi kan ge bra leveransservice till våra kunder.
Kunniga medarbetare, med lång och bred erfarenhet, gör att vi erbjuder en
av marknadens bästa spetskompetens inom geosynteter. Vi kan därför ge
råd, vägledning och utbildning till våra kunder och genom våra samarbets  
partners kan vi erbjuda projektering om så önskas.

Genom ett nära samarbete med våra fabriker och duktiga leverantörer,
ger vi våra kunder bra, ekonomiska och tekniskt uppdaterade
lösningar.



Levereras i förpackning à 
4 x 5,25 meter.
Läggningsanvisning 
medföljer.

En snygg stenlagd uppfart kan snabbt förstöras av 
fula hjulspår. Det kan också uppstå fula sprickor och 
ojämnheter. Med en TERRA Home Armerad Fiberduk 
slipper du detta.

Duken läggs enkelt under bärlagret och förstärker bär-
förmågan, förhindrar sättningsskador och förebygger 
hjulspår. Den finmaskiga duken släpper bara igenom 
lite ljus, vilket i viss mån förhindrar ogräs samtidigt 
som den dränerar bort vatten och är motståndskraftig 
mot mögel, fukt och röta.

TERRA Home

Armerad Fiberduk

Jordskikt är inte stabila. De förflyttar sig ständigt och 
påverkas av värme, kyla, regn, grundvatten och tjäle. 
En mur som inte är väl förankrad, kan snabbt bli 
instabil, glida eller i värsta fall rasa samman.  

En instabil mur kan orsaka stora skador på både egen-
dom och ännu värre saker. Repor i billacken kan enkelt 
repareras, men vad händer om det är barnvagnen och 
inte bilen som står under när muren kollapsar?

TERRA Home Armeringsnät håller jordskikten i 
schack, och säkerställer att muren står stabilt och 
stadigt. Den förankrar jorden, förhindrar förskjutning, 
och är resistent mot kalk, mögel och röta. Armerings-
graden är beroende av murens höjd och vikt. Fel arme-
ring kan få allvarliga konsekvenser. Fråga oss, så hittar 
vi den bästa lösningen för dig.

En säker mur

Armeringsnett 
levereras i förpackning à
3,9 x 3 meter.
Läggningsanvisning 
medföljer.

TERRA Home

Armeringsnät 
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Fin uppfart
- utan hjulspår och sprickor

Uppfart med
Marksten

Bärlager

JordArmerad fiberduk

Sättsand

Armeringsnät

Dränerande
jordskikt/grus 

Murvägg
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Är du trött på att behöva fylla på singel varje år?  
Är det svårt att cykla på grusvägen? Sjunker dina 
klackar ner mellan småstenen? Det är lätt fixat! 

Grusgångar har ofta dålig hållfasthet, något som kan 
göra det svårt att gå, cykla och köra på utan att sjunka 
ned i gruset. Nu har vi lösningen på problemet med 
vår Terra Grusarmering Nidagravel ®. Med sin unika 
cellkonstruktion håller den gruset/singeln på plats och 
ökar hållfastheten på vägen. Grusarmering innehåller 
även fiberduk som håller stenen på plats. Nidagravel 
® levereras i 2,9 cm höga plattor om 120 x 80 cm. 
Monteringen är enkel, det är bara att fylla på gruset 
och hållfastheten och stabiliteten har ökat väsentligt.    

Håll gruset på plats! Trött på tråkiga grå betongmurar?

En stödmur behöver inte vara grå och trist. Nu är det 

lätt att bygga en grön och lummig mur.

 
Den gröna muren byggs med hjälp av pressade torv-
block som staplas på varandra och binds ihop med 
armeringsnät. Stödmuren är lätt att montera och 
formas enkelt efter dina behov med en stor kniv. Muren 
kan ha en lutning på 70%, och du kan få ett annorlunda 
utseende genom att använda en  gräsblandning som 
ger en frodig gräsyta. Torvblocken är 40x30x10cm och 
kan byggas både som en ensidig stödmur eller som ett 
dubbelsidigt fristående bullerskydd.

TERRA Home

GrönMur
 Torvblock 40x30x10cm
 Armeringsnät 30kN 3,9x3m
 Monteringsanvisning medföljer.

Grusarmering/fiberduk

Dränerande massor/grus

Armeringsnät

Gräs

Jord /grus

Torvblock

NYHET NYHET

TERRA Home

Grusarmering Nidagravel® 

 levereras i plattor om 120x80cm. 
 GroundGrid. 8x1,25m 
 Monteringsanvisning medföljer.



levereras i rullar à 
1,25 x 20 och 2,5 x 20 m
Läggningsanvisning
medföljer.

Jord är i ständig rörelse, något som gör att träd-
gårdar, slänter och småvägar kan flytta sig och bli 
ojämna, samtidigt som stenar underifrån dyker upp i 
ytskiktet.  

Fiberduk N2 svart separerar jordskikten och  förstärker 
bärigheten, hindrar sättningar och förebygger 
 för skjutningar i underlaget. Detta gör den perfekt till 
förstärkningar av småvägar, slänter och trädgårdar. 
Duken används även ofta som separation av olika 
 massor vid nyanläggning av trädgårdar. Då skall den 
läggas under jordlagret.  

Fiberduken är godkänd som separationsduk i vägar 
med liten belastning. Duken används gärna i samband 
med slänter och den mörka färgen tillsammans med 
UV-behandling gör det ogynnsamt för växtligheten 
under. Observera att Fiberduk N2 är en separations-
duk och kan användas i uppfarter, men vid större 
 belastning skall den armerade fiberduken användas.

Fiberduk N2 svart
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Jämn gräsmatta 
och gång
- inga ojämnheter

Jordskikt är i ständig rörelse och utan extra för-
stärkning kan gräsmattan, blomsterbäddarna och 
trädgårdsgångarna förflytta sig, sjunka ner, bli 
ojämna och bilda sprickor.

Håller barken i blomsterbädden på att försvinna? 
Måste du hela tiden fylla på med ny singel på gårds-
platsen? Detta är ett vanligt problem där singel och 
bark har lagts direkt på jordskikten. Utan mellanlager 
har nämligen barken och singeln en tendens att sjunka 
ner i jorden. Med TERRA Home Fiberduk slipper du 
detta problem. Duken läggs mellan jordskikten och 
ovanlagret, förstärker grunden, och förankrar gången, 
blomsterbädden eller gräsmattan samtidigt som den 
dränerar.

TERRA Home Fiberduk har utvecklats för områden 
med lätt belastning, och är inte avsedd till förstärkning 
av uppfarter eller dränering mot husvägg.

Fiberduk Hage 
levereras i rullar à
1 x 10 och 2 x 25 meter.
Läggningsanvisning 
medföljer.

TERRA Home

Fiberduk
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Trädgårdar, småvägar och slänter 
-utan sprickor och ogräs

Singel och gräs

Jord

Fiberduk

Fiberduk N2

Grus

Gräs och asfalt

Jord Sättsand



levereras på rulle 
2 x 10 och 2,4 x 100 meter.
Läggningsanvisning medföljer.

levereras i förpackning à 
1 x 5 och 2 x 5 meter.

TERRA Home

Trädgårdsduk

TERRA Home

Ogräsduk 

Växter/jordgubbar

Jord

Trädgårdsduk

Ogräs stjäl ljus och, luft och näring från andra växter 
och hindrar dina blommor från att växa sig stora och 
vackra. Med en TERRA Home Ogräsduk kan du skydda 
växterna och sätta stopp för ogräset innan det 
kommer upp.

TERRA Home Ogräsduk är mycket mörk, vilket hindrar 
solljus och UV-strålar att tränga igenom till ogräs-
groddarna under. Lägg den finmaskiga duken som 
underlag i blomsterbädden, och se hur dina blommor 
trivs. OBS: Ogräsduken hindrar endast ogräsgroddar 
från att växa upp och avlägsnar inte förekomsten av 
ogräs helt och hållet eftersom många frön sprids för 
vinden.

Sätt stopp  för ogräset 
- innan du ser det

TERRA Home Trädgårdsduk behåller fuktigheten i 
jorden samtidigt som den förenklar planteringen och 
förhindrar att ogräs bildas. Trädgårdsduken har 
särskilt utvecklats för användning som underlag i 
blomsterbäddar och trädgårdar. Den är uppdelad i 
rutmönster, som gör det lätt att plantera. Duken 
släpper bara igenom lite solljus, och detta hindrar 
ogräs från att växa upp. 

TERRA Home Trädgårdsduk är slät, och är därför inte 
lämplig för plantering i sluttningar utan extra föran-
kring. Med en TERRA Home Barkduk mellan jord- 
skiktet och trädgårdsduken hålls massorna på plats 
och blomsterbädden ligger kvar där du vill ha den.

Friskare växt
- med trädgårdsduk
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Bark och växter

Jord

Ogräsduk



Har du asfaltyta där du egentligen vill ha marksten? 
Eller betongdäck där du helst hade velat ha sten-
mosaik?  

Med ett TERRA Home Dräneringsnät kan du lägga 
marksten och plattor utan att gräva upp det befintliga 
underlaget först. Nätet kan användas på både betong, 
asfalt och gammal marksten, och gör det möjligt att 
lägga plattor och sten direkt på underlaget utan att 
något förarbete behövs. 

Nätet förhindrar rörelse och håller markstenen på 
plats på det befintliga underlaget. Det dränerar också 
bort vattnet. Observera att användning av TERRA 
Home Dräneringsnät inte jämnar ut ojämnheter i det 
ursprungliga underlaget.

levereras i rullar à
2 x 25 m och 2 x 5 m.
Läggningsanvisning
medföljer.

TERRA Home

Dräneringsnät

Undvik fukt i källaren

Fukt och vattenskador orsakade av igentäppta drän-
eringsrör kan bli både kostsamt och arbetskrävande. 
Det kan också leda till hälsovådlig mögel- och spor-
beväxning. 

Men risken kan lätt reduceras genom att lägga en 
TERRA Home Dräneringsduk tilsammans med drän-
erigsplatta/fuktspärr intill väggen, ut i jordskikten och 
omkring dräneringsrören. Duken håller dränerings-
rören öppna och säkerställer att vattnet förs bort från 
grunden och inte in i ditt hus. Duken täpps inte igen av 
jord och smuts, och fryser inte heller om vintern. Det 
gör att vattnet hålls ute, och källaren håller sig torr.

Dreneringsduk 
levereras i rullar à
2 x 25 meter.
Läggningsanvisning 
medföljer

TERRA Home

Dräneringsduk (termisk)
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Lägg nytt! 
- direkt på asfalt och betong

Dränerande 
skikt 

Jord

Dräneringsduk

Dräneringsplatta/
fuktspärr

Marksten Betong

Dräneringsnät



Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas i jord-
skorpan. Gasen är normalt ofarlig utomhus, men när 
den sipprar in i bostäder koncentreras den och kan 
orsaka allvarliga hälsoskador.

Skandinavien är ett av de ställen i världen som har 
högst koncentration av radongas. Det infördes därför 
en lag om att montera extra skydd i alla bostäder och 
kontor som är uppförda i områden med radongas i 
marken. 

TERRA Tecs  membran CEMtobent CS är godkända 
i enlighet med tyska regelverk och krav, och den 
finmaskiga duken hindrar radonstrålning från grund- 
massorna från att tränga in i bostaden.

Radonmembranen läggs i botten av byggropen med 
skarvar förseglade med fogmassa och täcks med lös 
bentonit.

Skydda din familj 
- mot farlig radongas 

CEMtobent
levereras i rullar à
1,8 x 15 meter.
Läggningsanvisning 
medföljer.

TERRA Tec

CEMtobent CS
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Undergrund

CEMtobent CS

Grundmur

Målning 

Invändiga målningsarbeten är nästan alltid synonymt 
med färgspill på golvet eller repor i parketten. Ofta 
används täckpapp eller plast som golvskydd men 
dessa material är oftast tunna, glider på golvet och 
ger obefintligt skydd mot mekanisk påverkan.

TERRA Home Skyddsduk är speciellt framtagen för att 
skydda golvet vid invändiga renoveringsarbeten. Duken 
består av två lager, filt på ena sidan och ett plastskikt 
på den andra. Plastskiktet hindrar färg från att tränga 
igenom och filten absorberar vätskan så att man för-
hindrar fotspår i övriga rum.

Filten har dessutom en stötdämpande effekt. Duken 
läggs med plastskiktet neråt, detta skikt förhindrar att 
duken glider på golvet. Dreneringsduk 

levereras i rullar à 
1 x 20 meter 
Läggningsanvisning 
medföljer.

TERRA Home

Skyddssduk

Skyddssduk

Golv
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- utan spill och förstörda golv  



TERRA HOME
- ett hållbart ekonomiskt och miljövänligt val

THRACE Polybulk AB

Tlf: 054 52 20 30
Email: info@polybulk.com
Web: www.polybulk.com


