


öcocolor® is een ecologisch en duurzaam 

bodemmateriaal gemaakt uit onbehandeld, droog hout 

(pallets) dat op een speciale manier is geschredderd 

(niet gehakseld!) en gezeefd tot korrelgrootte 5-50 mm.

Door het schredderen verkrijgt het hout een

vezelachtige structuur waardoor het in elkaar haakt.

Het gehele oppervlak krijgt daardoor meer samenhang

en blijft beter op zijn plaats dan los materiaal.

Tussen de houtsnippers vormen zich luchtkussentjes 

die bijdragen aan de valdempende werking. 

öcocolor® bevat geen schors of loofhout.



• öcocolor® blijft goed liggen en waait niet weg

• kan op een helling tot 20% worden toegepast 

• veroorzaakt geen schaafwonden bij vallen 

•  na een stevige regenbui is het meteen weer 

 bespeelbaar/berijdbaar (geen plassen)

• kan makkelijk met rolstoelen en wandelwagens bereden worden

• veroorzaakt geen splinters 

• veroorzaakt geen schaafwonden bij vallen 

• smeurt niet, krast niet, rot niet weg

• geeft geen looizuur af en tast houten speeltoestellen 

 daardoor niet aan

•  de steenslag drainageondergrond bewerkstelligt een goede afvoer 

van regenwater en voorkomt contact met de humushoudende 

bodem, zodat compostvorming wordt tegengegaan

•  wanneer duurzaamheid niet de eerste vereiste is, kan gebruik 

gemaakt worden van grof zand als drainagemateriaal

• onder speeltoestellen

• op trapveldjes

• op trimbanen

• als wegbedekking

• als decoratief bodemmateriaal

öcocolor®

(geen worteldoek)

drainage 10-15 cm

d.m.v. steenslag

fractie 16/32

  laagdikte  laagdikte
  los gestort ingeklonken

 tot 2 m valhoogte 25 cm ca. 20 cm

 tot 3 m valhoogte 30 cm ca. 25 cm

 plaatselijk onder 40 cm ca. 30 cm

 bewegende toestellen 

 op trapveldjes 18 cm ca. 15 cm



hillende kleuren 

leverbaar:

öcocolor® is naturel 

verkrijgbaar alsook 

gekleurd in goud, rood, 

groen en blauw. 

De verf is biologisch, 

kleurvast en geeft niet 

af op kleding.

öcocolor® is TÜV gecertificeerd op valdempende waarde en 

korrelgrootte. Materiaal en kleuren zijn getest op plantver-

draagzaamheid, milieuvriendelijkheid en brandveiligheid. 

De oorsprong, productie en recyclingmogelijkheid voegen 

zich in het cradle-to-cradle denken.

öcocolor® wordt in bulk geleverd en los gestort. De ideale 

leveringshoeveelheid is 80 m3 in 2 containers van 40 m3.

Bladeren kunnen met een bladblazer verwijderd worden.
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