
CitySoil Road
wzmacniane nawierzchnie trawiaste

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydz. Gosp., KRS nr 0000264676 
NIP nr 9522007023, Regon nr 140722615

- awaryjne i techniczne drogi dojazdowe dla samochodów 
osobowych oraz ciężarowych w szczególności drogi pożarowe

- pobocza
- strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe
- tory wyścigów konnych
- nawierzchnie dla organizacji imprez masowych
- parkingi okazjonalne, w tym miejsca postojowe i drogi 

manewrowe
- pasy startowe oraz lądowiska dla samolotów i helikopterów
- intensywnie użytkowane trawniki przydomowe
- możliwość zastosowania zarówno na gruncie rodzimym, jak i 

dachach lub stropach garaży podziemnych 

Formy dostawy:
- luzem
- w big bagach - ok. 1-1,5 m3

- inne formy dostawy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu

Właściwości:
• Produkt stanowi powierzchnię w 100% biologicznie czynną
• Nawierzchnia wodoprzepuszczalna
• Produkt całkowicie neutralny dla środowiska, bezpieczny dla 

ludzi i zwierząt (atest PZH) 
• Zwiększona nośność nawierzchni w każdych warunkach 

pogodowych
• Produkt poddawany okresowym kontrolom i badaniom przez 

jednostki naukowo-badawcze
• Właściwości potwierdzone przez Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów 

CitySoil Road to nawierzchnia wzmacniana przeznaczona 
pod ruch pojazdów kołowych, umożliwiająca uprawę trawnika 
bez dodatku tworzyw sztucznych. Produkt składa się ze ściśle 
dobranej i przebadanej mieszanki kruszyw mineralnych, o 
odpowiedniej frakcji, zmieszanych z podłożem organicznym. 
Tworzy nawierzchnie w 100% przepuszczalną dla wody i 
zachowuje nośność w każdych warunkach pogodowych.

Nawierzchnia CitySoil Road składa się z dwóch warstw: 
szkieletu nośnego i warstwy wyrównującej. 

Dzięki naturalnej zdolności do przepuszczania wody opadowej 
do gruntu rodzimego, zapobiega powstawaniu zastoin wodnych 
i odciąża systemy kanalizacyjne. Takie same właściwości 
nawierzchnia wykazuje zarówno na gruncie rodzimym, jak i na 
stropach budynków (po zapewnieniu odpowiednich warstw 
drenażowych).

Wzmocniony trawnik może być wykorzystywany pod ruch 
ciężki, w tym drogi pożarowe, bez efektu tworzenia się 
większych kolein, czy zapadania się kół wozów.

szkielet nawierzchni warstwa wyrównująca

Przykładowe zastosowanie na stropie

Przeznaczenie:
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