
KLEMSYSTEEM
KUNSTGRAS

SolidaFIX is een klemsysteem dat speciaal voor de kunstgrasmarkt is ontwikkeld. Het 
systeem	kenmerkt	zich	door	de	eenvoudige	montage	en	een	volledige	fixatie	van	de	
kunstgrasmat. Het systeem is geheel uit aluminium geconstrueerd en heeft hierdoor een 
lange levensduur.  Als fundatie van het systeem is een opsluitband toegepast.  
De opsluitband wordt normaliter enkel gebruikt voor de opsluiting van de sportconstructie. 
Met het SolidaFIX systeem wordt dus gebruik gemaakt van reeds benodigde materialen. 
Een win–win situatie.

De kracht van eenvoud

Het SolidaFIX systeem voordelig in vergelijking met reguliere systemen  

Bij de ontwikkeling van het SolidaFIX systeem is rekening gehouden met verschillende uitvoeringen van 

velden. Zo kan het systeem in alle nieuwbouw situaties worden toegepast. Van shockpad tot e-layer en 

van ongebonden tot gebonden funderingen. Ook bij de renovatie of ombouw van een kunstgrasveld is 

SolidaFIX uitermate geschikt. Bij de renovatie van een waterkunstgrasveld met een asfalt/e-layer fundering 

bijvoorbeeld. Bij deze gebonden fundering kan het SolidaFIX klemsysteem zonder aanpassingen aan de 

bestaande kantopsluiting worden toegepast. Alleen voor de renovatie van een waterkunstgrasveld waarbij 

de e-layer (op lava) gehandhaafd blijft, wordt door ons maatwerk geleverd.

Alle belangrijke kenmerken:

1. Voor elke nieuwbouw veldconstructie een uniek 

systeem.

2. Eén prijs voor elk uniek systeem.

3. Renovatie, enkel maatwerk bij waterkunstgras 

met een e-layer op lava.

4. Eenvoudige montage

5. Systeem geldt als geleiding, hierdoor:

• Eenvoudige installatie van de bestrating.

• Geen risico’s bij de installatie van de 

sporttechnische laag.

• Kunstmaatgras eenvoudig op maat te snijden.

6. Geen ‘open naad’ en hierdoor veilig in gebruik.

7. Onderhoudsvriendelijk.

Een veilige inklemming van uw kunstgrasveld

De kunstgrasmat wordt ’dubbel’ ingeklemd met 

een nylon touw. Het bijkomende voordeel naast 

de	volledige	fixatie	van	de	kunstgrasmat	met	een	

touw;	er	ontstaat	geen	‘open	naad’.	Dit	zorgt	voor	

een veilige en klemvaste opsluiting.  

Het onderhoudsvriendelijke systeem  

Het SolidaFIX systeem is onderhoudsvriendelijk. 

De kunstgrasmat kan eenvoudig verwijderd en 

opnieuw geïnstalleerd worden. Onderhouds- en 

herstelwerkzaamheden kunnen snel en simpel 

worden uitgevoerd.
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https://whsports.nl/product-categorie/klemsysteem-solidafix/#to_form



