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De Groep heeft een leidende positie in veel van zijn 
doelmarkten en wordt gevormd door vijf bedrijven met 
productielocaties, magazijnen en kantoren in zes landen:

ABG Verenigd Koninkrijk  
BontexGeo België, Hongarije
Geotexan Spanje 
Stratex Zwitserland
Teragéos Frankrijk

Bijdragen aan het succes van onze klanten 
De BontexGeo Group heeft de grootste productiecapaciteit 
voor niet-geweven geotextiel in Europa en stelt meer dan 
350 mensen tewerk. We brengen een breed scala aan 
educatieve achtergronden, ervaring en talent naar de tafel 
en onze teams zijn gepassioneerd om ervoor te zorgen dat 
de BontexGeo Group een langetermijnpartner is voor onze 
klanten. We helpen hen succesvol te zijn door de best 
mogelijke oplossing te bieden voor elk afzonderlijk project.

Toonaangevend in 
geosynthetica
De BontexGeo Group is een continu groeiende groep van 
ontwikkelaars, fabrikanten en verkopers van geosynthetica en andere 
hoogwaardige materialen voor de bouw- en infrasector. Hoewel 
hun toepassingen divers zijn, hebben alle producten één bewezen 
belangrijk voordeel gemeen: ze verminderen de milieu-impact van 
bouwprojecten en verhogen de prestaties en levensduur van de 
afgewerkte constructies.
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hulpbronnen te verminderen, CO2-besparingen te 
realiseren en de energievraag te verminderen. Studies 
hebben aangetoond dat de vervanging van grind door een 
op geosynthetica gebaseerde filterlaag kan leiden tot een 
vermindering van de CO2-uitstoot tot 80%. Eén 
vrachtwagenlading geosynthetica kan tot 100 
vrachtwagens met minerale bouwmaterialen vervangen. 
Dit betekent een aanzienlijk economisch en milieuvoordeel. 
Voorbeelden en documentatie zijn beschikbaar binnen de 
Groep voor specifieke toepassingen en producten.
 
Tevens zijn onze eigen productieprocessen ontworpen voor 
de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. De Groep 
heeft bijvoorbeeld een netwerk opgezet omtrent 
secundaire samenwerkingen om productieafval te 
voorkomen. Ook het stimuleren van het milieubewustzijn 
van onze medewerkers staat hoog op de agenda. De 
meeste bedrijven van de BontexGeo Group zijn ISO 14001 
gecertificeerd.

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen 
BontexGeo heeft grondige procedures om de kwaliteit van 
onze producten te bewaken en voortdurend te verbeteren. 
Onze groepsbrede onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria 
zijn uitgerust met state-of-the-art testtechnologie. Dit stelt 
ons in staat om onze geosynthetica te evalueren volgens 
nationale en internationale testnormen en -voorschriften. 
Producten en diensten die voldoen aan de hoogste 
industrie-eisen zijn het resultaat. Om de vlekkeloze werking 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Groep te 
garanderen, zijn alle procedures gebaseerd op ISO 9001. 
Onze productiefaciliteiten zijn dienovereenkomstig 
gecertificeerd. 

Een groene toekomst veiligstellen
De milieu-impact van het inkopen en transporteren van 
conventionele bouwmaterialen zoals zand en grind is
groot. Daarom is de BontexGeo Group trots op het creëren 
van geosynthetica als vervangend materiaal, die bijdragen 
aan een duurzamere bouwsector.
Onze producten helpen het verbruik van natuurlijke 
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ABG is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde marktleider in de 
ontwikkeling, de productie en de distributie van hoogwaardige geosynthetica. 
Het gediversifieerde productportfolio wordt toegepast in verschillende civiele 
techniek-, milieu- en duurzame bouwprojecten.   

De 80 medewerkers van het bedrijf hebben een sterke reputatie opgebouwd
voor uitstekende productkwaliteit, klantenservice en technische 
ondersteuning. Dit laatste wordt geleverd door een team van Chartered Civil 
Engineers en strekt zich uit tot volledige ontwerpdiensten, ontwerpvalidatie en 
advies over voldoen aan wettelijke vereisten. Projectontwerpen kunnen worden 
geleverd met beroepsaansprakelijkheid.
 

ABG
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Drainage geocomposieten 
Gericht op het voldoen aan de meest uitdagende 
drainagebehoeften, omvat het ABG-productportfolio een 
breed scala aan composieten met duurzame noppenplaten. 
Afhankelijk van het beoogde eindgebruik kunnen deze 
worden geleverd met een of twee zeer doorlatende 
geotextielfilters die op de plaat zijn verlijmd. Typische 
toepassingen zijn stortplaatsen, kelder dichting, nieuwe 
tunnelconstructie en reparatie van bestaande tunnels, 
evenals drainage van snelwegranden..

Groen en blauwdaksystemen 
ABG heeft een uitgebreid product- en dienstenportfolio op 
het gebied van groen en blauwdaksystemen. Het bedrijf 
levert alle componenten van het systeem: van de 
retentielagen, drainage/reservoirlagen en groeimedia tot de 
voorgekweekte sedummatten. Het bedrijf is ook 
gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van 
uitgebreide, intensieve, biodiverse en blauwe 
daksysteemontwerpen. Typische toepassingen zijn 
blauwdaken ( regenwaterretentiesystemen) in combinatie 
met een extensief of intensief groendak voor commerciële, 
publieke en residentiële gebouwen. De systemen worden 
ook vaak gebruikt om aangelegde gebieden op 
gebruiksdaken te voorzien. 

Geogrids en geocellens
Om een reeks geotechnische ontwerpuitdagingen op te 
lossen, biedt ABG een verscheidenheid aan zeer sterke 

geogrids. Deze worden onder andere gebruikt voor 
grondversterking, verharde en onverharde wegfunderingen 
en bij de bouw van keermuren en steile grondverhogingen. 
Daarnaast zijn er driedimensionale cellulaire 
opsluitingssystemen beschikbaar voor het vasthouden van 
grond op hellingen, keermuren en voor bermversterking.

Andere productcategorieën die bij ABG verkrijgbaar zijn, 
zijn turfversterkingsmatten voor erosiebestrijding en 
overstromingsbeschermingstoepassingen, doorlatende 
bestratingssystemen voor parkeergarages en 
toegangswegen, geosynthetische liners voor SuDS-vijvers 
en geocellulaire systemen voor de aanleg van dijken en 
bescherming tegen boomwortels..

‘Vertel ons meer over uw 
civieltechnische uitdaging!’ 
David Shercliff
Hoofdingenieur

Belangrijkste productcategorieën 

ABG Limited
Meltham 
Verenigd Koninkrijk

T +44 1484 852096
info@abgltd.com abg-geosynthetics.com

Belangrijkste markten

Snelwegen
Stortplaatsen
Landschapsarchitectuur  & SuDS
Spoor
Dakbedekking (groen & blauw)
Water & havens
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160 Old Street, voorheen eigendom van Royal Mail, is een negen verdiepingen 
tellend herontwikkelingsplan voor kantoren in Londen, ontworpen en 
ontwikkeld door Great Portland Estates en Orms Architects namens het Great 
Ropemaker Partnership. In 2020 won 160 Old Street twee keer de BCO Awards 
voor beste Londens 'Refurbished / Recycled Workplace' &' 'Innovation'.

Voormalig Royal Mail-gebouw 
controleert regenwaterafvoer 
en verbetert biodiversiteit
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Uitdaging 
De 14.920 m² kantoorruimte, die in 
2018 werd opgeleverd, bestaat uit een 
complex scala van 29 verschillende 
dakzones over meerdere verdiepingen. 
16 van de dakgebieden zijn ontworpen 
om demping van het blauwdakwater 
te omvatten in combinatie met 
biodiverse daken en / of composiet 
terrasoppervlakken. Het duurzame 
stedelijke drainagesysteem (Suds)
was nodig om te voldoen aan het 
Nationaal Planologisch Beleidskader 
(NPPF) & lokale planningseisen om de 
afvoer van oppervlaktewater te 
vertragen tijdens extreme regenval.

Oplossing 
Het blauwdak van ABG werd 
beschouwd als de meest 
kosteneffectieve SuDS-oplossing voor 
de beperkte stedelijke site. In totaal 
werd 976 m² blauwdak ontworpen en 
geïnstalleerd om de totale 
afvoersnelheid te helpen beheren en 
pieken in de lokale rioolnetwerken te 
voorkomen in het geval van intense / 
langdurige regenval. Voor de 
biodiverse dakgebieden werden 
golvende groeimedia, een Londense 
wilde bloemenzaaiing en verschillende 
schuilplaatsen geïnstalleerd (d.w.z. 
steen, zandhopen en inheemse 
hardhouten houtstapels) voor 
verschillende dieren in het wild. Een 

regelmatige onderhoudsdienst was 
ook opgenomen als onderdeel van het 
contract (zoals nu vereist voor alle 
SuDS processen).
 
Resultaten 
•  Regenwaterbeheer gecombineerd 

met de ecologische voordelen van 
biodiverse daken

•  Kosteneffectieve oplossing in 
overeenstemming met nationale 
richtlijnen

•  Biedt de '4 pijlers' van goed SuDS-
ontwerp: biodiversiteit, 
voorzieningen, kwantiteit en 
kwaliteit

Locatie
Londen, Verenigd Koninkrijk 

Projecteigenaar
Great Ropemaker Partnership 

Product
ABG blauwdak & groen- /  
biodiverse daken

Hoeveelheid
976 m2
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BontexGeo, bijna een eeuw geleden opgericht en met meer dan 50 jaar 
ervaring in de ontwikkeling, productie en toepassing van technisch textiel, is 
het moederbedrijf van de Groep. Het omvat de productie vestigingen in België 
en Hongarije en is een van de toonaangevende Europese leveranciers van 
hoogwaardige nonwoven en woven geotextielen. Ongeveer 200 medewerkers 
van het personeelsbestand van de Groep zijn werkzaam bij BontexGeo.
Een toegewijd team van ervaren ingenieurs bedient aannemers, planners, 
groothandels en andere klanten in meer dan 60 landen. Om een snelle levering 
te garanderen, is een aanzienlijk deel van het productportfolio beschikbaar uit 
voorraad.

BontexGeo
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Niet-geweven geotextiel 
BontexGeo produceert een groot assortiment  mechanisch 
en thermisch gebonden niet-geweven geotextielen op 
maat gemaakt om te voldoen aan specifieke 
projectvoorwaarden en -vereisten. Toegepast voor 
scheiding, filtratie, drainage en bescherming, kunnen
de niet-geweven stoffen tot 1.500 g/m² wegen. Ze staan 
bekend om het leveren van maximale prestaties bij een 
minimaal gewicht. Tot op heden is meer dan 300 miljard 
vierkante meter van BontexGeo's nonwovens geïnstalleerd 
in civieltechnische structuren over de hele wereld.

Geweven geotextiel 
Het geweven geotextiel van BontexGeo is geoptimaliseerd 
voor de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten, 
waaronder waterbouw, en biedt twee geweven 
productgamma's. Verkrijgbaar in treksterktes tot 80 kN/m, 
is het SG-assortiment gemaakt van polypropyleen tapes die 
kosteneffectieve scheiding, versterking en filtratie bieden. 
Onder de naam HF is de tweede reeks gemaakt van 
polypropyleen en polyethyleen tapes en garens. De 
mechanische sterkte en maasgrootte van deze 
hoogperformante wovens zijn ontworpen om de vereiste 
filtratie-efficiëntie te leveren, zelfs bij de hoogste 
waterdebieten.

Stapelvezels
BontexGeo stapelvezels worden geproduceerd met 100% 
virgin polypropyleen. De vezels worden geproduceerd 

‘Gisteren je geotextiel nodig? Neem 
vandaag nog contact met ons op!’ 
Ann Danckaert
Magazijn supervisor

Belangrijkste productcategorieën

Belangrijkste markten

Huis & tuin  
Stortplaatsen
Spoor & weg 
Dakbedekking 
Stedelijk waterbeheer
Waterbouwkunde 

BontexGeo NV
Zele, België 
T +32 52 457 411

BontexGeo kft
Tiszaújváros, Hongarije 
T +36 49 886 222

info@bontexgeo.com 
bontexgeo.com

volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Afhankelijk van het 
beoogde eindgebruik kunnen de sterkte, decitex en andere 
kenmerken worden aangepast om de vereiste prestaties te 
leveren. Verkrijgbaar in zwarte, natuurlijke of grijze kleur, 
kunnen de vezels worden gebruikt in een breed scala van 
industrieën, zoals automobiel, bouw en filtratie.
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1	 Highway 68, Marcali bypass road, Hongarije – BS niet-geweven geotextiel
2	 Scèr Landfill, Hongarije – BS niet-geweven geotextiel 
3	 LNG Terminal Dunkerque, Frankrijk – SNW niet-geweven geotextiel 
4	 Industrial Site, Hünfeld, Duitsland – NS niet-geweven geotextiel
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Geotexan is een belangrijke aanjager van de sterke positie van de BontexGeo 
groep in Spanje en andere delen van Zuid-Europa, evenals Noord-Afrika en 
Zuid-Amerika. Geotexan is toegewijd aan de ontwikkeling, productie en 
verkoop van toonaangevende geosynthetica en synthetische vezels en is 
gevestigd in de buurt van Sevilla en heeft meer dan 50 werknemers.   

Planners en aannemers worden geadviseerd en ondersteund door 
een hooggekwalificeerd team van ingenieurs met een sterke focus op 
productprestaties en langdurige samenwerking met hun klanten.

Geotexan
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Belangrijkste markten

Bouw en constructie
Industrie
Infrastructuur
Stortplaatsen

Belangrijkste productcategorieën

Niet-geweven geotextiel
Geotexan produceert een reeks mechanisch gebonden 
niet-geweven geotextielen gemaakt van polypropyleen. Ze 
dienen als scheidings-, filtratie-, drainage- of 
beschermingslaag die de vereiste mechanische weerstand 
biedt in de meeste uitdagende civieltechnische projecten. 
Het portfolio van Geotexan omvat ook een speciale 
nonwoven, die voorkomt dat wegdekken scheuren. Het 
helpt daarom de onderhoudskosten en downtime te 
verminderen. 

Industriële vezels en betonvezels 
Het brede productportfolio van het bedrijf omvat ook een 
uitgebreid scala aan polypropyleenvezels. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren, decitex en snijlengtes zijn deze op 
maat gemaakt voor toepassing in verschillende industriële 
sectoren. Daarnaast biedt het bedrijf een portfolio van 
microsynthetische vezels voor toepassing in beton. Ze 
verhogen de slijtvastheid en slagvastheid van het 
betonoppervlak, waardoor de duurzaamheid van de 
afgewerkte structuur wordt verbeterd. Typische 

eindtoepassingen zijn zowel tunnelbouw als industriële 
bestratingen, betonnen dijken en prefab beton. Om aan de 
eisen van elk specifiek project te voldoen, worden de 
betonvezels van Geotexan aangeboden in verschillende 
lengtes en verpakkingseenheden. 

Andere productcategorieën die beschikbaar zijn bij 
Geotexan zijn geocomposieten, geomembranen, geocellen 
en erosiebestrijdingsnetten. 

‘Wil u grind en CO2 besparen met
uw volgende project?’ 
Angel Lorenzo 
Nationaal verkoopsverantwoordelijke

Geotexan S.A.
Minas de Riotinto  
(Huelva), Spanje

T +34 959 592098
geotexan@geotexan.com geotexan.com 
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Gelegen in de buurt van het historische centrum van Lissabon, de Humberto 
Delgado Airport, voorheen bekend als Portela Airport, is de 16e grootste 
luchthaven van Europa. 

Van Humberto Delgado Airport een 
veiligere plek maken om naartoe te 
reizen 
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Uitdaging 
Door de korte start- en landingsbaan 
van slechts 527 meter was de 
internationale luchthaven een van de 
meest uitdagende luchthavens voor 
landingen in de wereld. Daarom zou de 
baan met 1.000 meter worden verlengd. 
Het project omvatte een
grootschalige uitgraving en 
daaropvolgende vulling met een 
granulaire subgradelaag. De aannemer 
onderzocht mogelijkheden om de 
belastingen aan de voet van de dijk 
optimaal te verdelen en tegelijkertijd de 
benodigde hoeveelheid granulair 
materiaal te minimaliseren. Daarnaast 
moest de levensduur van de baan 
worden verbeterd ten opzichte van 
conventionele bouwmethoden.
 

Oplossing 
In overleg met de lokale distributeur 
van Geotexan is gekozen voor een 
ontwerp, inclusief een scheidingslaag 
van Geotesan NT 23 nonwoven 
bovenop de bestaande natuurlijke 
grond die overblijft na de 
graafwerkzaamheden.Slechts een 50 
cm dikke laag grind en een tweede 
laag Geotesan NT 23 om het grind te 
beschermen waren vereist. Deze 
nonwoven stof was verbonden met 
longitudinale drains onder de grond 
en de rollaag. Naast het voldoen aan 
de vereiste belastingsverdeling, 
garandeert het geselecteerde ontwerp 
de integriteit op lange termijn van de 
grindbasislaag en het 
drainagesysteem die bijdragen aan 

een betrouwbaar regenwaterbeheer
en het maximaliseren van de 
levensduur van de constructie. 
 
Resultaten 
•  Grindlaagdikte teruggebracht tot ca. 

0,5 meter dankzij het gebruik van 
niet-geweven geotextiel

•  Betrouwbaar regenwaterbeheer op 
lange termijn dat bijdraagt aan de 
veiligheid van de start- en 
landingsbaan 

•  Lange levensduur van de afgewerkte 
baan

Locatie 
Lissabon, Portugal

Projecteigenaar 
Vinci Group

Product 
Geotesan NT 23

Hoeveelheid 
100.000 m2
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Stratex is gevestigd in het Zwitserse kanton Jura en heeft een staat van 
dienst van meer dan twee decennia in de productie, inkoop en verkoop 
van geosynthetica en andere materialen voor de bouw- en infrasector. Om 
een snelle levering te garanderen is het bedrijf uitgerust met een grote 
magazijnfaciliteit en eigen transportdiensten.  

Het is marktleider in het Franstalige deel van Zwitserland. Een toegewijd 
technisch team is beschikbaar om planners en aannemers te helpen 
om optimaal aan de projecteisen te voldoen. Daarnaast heeft Stratex 
partnerschappen gesloten met een aantal distributiepartners om klanten te 
ondersteunen in verschillende belangrijke regio's in Zwitserland.

Stratex
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‘Benieuwd naar meer informatie over 
Stratex? Contacteer ons nog vandaag!’
Michael Chenal
Supply chain manager

Belangrijkste markten

Bouw en constructie
Infrastructuur
Stortplaatsen
Landschapsarchitectuur

Belangrijkste productcategorieën

Geweven & niet-geweven geotextiel 
Stratex biedt een veelzijdig assortiment hoogwaardige 
geweven en niet-geweven geotextielen. Toegepast voor 
filtratie, bescherming en/of scheiding zijn deze 
geoptimaliseerd voor specifieke eindtoepassingen. De 
UV-bestendige geweven stoffen van het bedrijf worden ook 
vaak toegepast voor erosiebescherming. Om de 
onmiddellijke integratie in het landschap mogelijk te 
maken, zijn deze geweven stoffen verkrijgbaar in beige of 
groen. Het uitgebreide nonwoven portfolio van Stratex 
omvat specialiteiten voor de bouwsector, zoals een 
thermisch gebonden nonwoven uitgerust met een lijmlaag 
om harde en zachte vloeren te beschermen tijdens de 
bouw en renovatie.

Drainage composieten 
Voor civieltechnische projecten, waaronder tunnelbouw, 
wegenbouw en dakbedekking, zijn een verscheidenheid 
aan drainagematten verkrijgbaar bij Stratex. Het 
assortiment omvat varianten met noppenplaten als kern en 
drainage composieten met flexibelere synthetische 
verstrengelde filamentkernen verbonden met niet-

geweven filterweefsels. Ze bieden allemaal een uitstekende 
druksterkte en een langdurig hoog waterafvoervermogen. 
De nieuwste innovatie die aan deze productcategorie is 
toegevoegd, is een drainagemat met een filterdoek aan de 
ene kant en een waterdicht membraan met een 
zelfklevende overlap aan de andere kant. 

Andere productcategorieën die beschikbaar zijn bij Stratex 
zijn onder andere geomembranen, asfaltversterkingsgrids, 
grondbeschermingsmatten en polyethyleenfilms.

Stratex SA 
Delémont, Zwitserland

T +41 32 4235550  
contact@stratex.ch stratex.ch
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1	 Chavornay, Zwitserland – NT niet-geweven geotextiel & TPV geogrid
2	 Highway Boncourt-Bure, Zwitserland – TPV geogrid
3	 Lausanne, Zwitserland – StratexDrain FDM 
4	 Delémont Zwitserland – Bionatte Coco K
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Teragéos heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de verkoop 
van state-of-the-art geosynthetica voor gebruik in bouw- en milieuprojecten. 
Het assortiment bestaat uit hoogwaardige geosynthetica inclusief geotextiel. 
Deze zijn zeer effectief en kostenefficiënt gebleken bij het aanpakken van 
erosiebestrijding, drainage, waterdichting, bodemversterking en andere 
civieltechnische uitdagingen.   

Gevestigd ten zuidoosten van Lyon werd het bedrijf opgericht in de vroege 
jaren 1990. Sindsdien heeft Teragéos een uitgebreid commercieel netwerk 
opgebouwd in heel Frankrijk.

Teragéos
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‘Neem contact met ons op om de
snelheid en kostenefficiëntie van uw
bouwprojecten te optimaliseren !’
Franck Brachet
Verkoopdirecteur 

Belangrijkste markten

Infrastructuur
Stortplaatsen 
Sportvelden
Waterbouwkunde

Belangrijkste productcategorieën

Drainage geocomposieten 
Teragéos is de uitvinder en producent van een zeer efficiënt 
multifunctioneel drainage geocomposiet. Bestaande uit 
geperforeerde drainagebuizen verwerkt in een niet-
geweven geotextielweefsel, biedt het composiet filtratie, 
scheiding en drainage in één snel en eenvoudig te 
installeren product. Het kan zowel horizontaal worden 
gebruikt om conventionele drainageaggregaten te 
vervangen in funderingen, stortplaatsen of taluds als 
verticaal achter keermuren of als bestratingsrand. 

Erosiebestrijdingssystemen 
Gebruikt om dijken te bedekken en bodemerosie te 
voorkomen, produceert het bedrijf een geosynthetische 
specialiteit, ontworpen met zakken, die kunnen worden 
gevuld met aarde of grind. Om optimaal te voldoen aan de 
specifieke eisen op  het terrein, wordt het geprefabriceerde 
systeem op maat gemaakt voor elk project. Het bevat een 
niet-geweven filter aan de onderkant en kan worden 
uitgerust met drainagebuizen en 
versterkingscomponenten, die tot 480 kN/m kunnen 

bereiken. Om een snelle installatie mogelijk te maken, kan 
de hoogwaardige niet-geweven geocontainer worden 
geleverd op rollen van 4 m breed. 

Andere productcategorieën die bij Teragéos verkrijgbaar 
zijn, zijn geogrids, geomembranen en nonwovens. 

Teragéos SAS
Veurey-Voroize 
Frankrijk

T +33 4 76 53 96 66
commercial@terageos.com terageos.com



22

Gevestigd in Oost-Frankrijk en beheerd door Organom, de intercommunale 
unie voor afvalverwerking en -terugwinning, startte de stortplaats van Tienne 
in 1984. Tot 2016 werd ongevaarlijk huishoudelijk afval naar de site gestuurd.

Stortplaats van Tienne wordt 
één met omgevend
landschap
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Uitdaging 
Om de stortplaats te integreren in het 
omringende landschap, moest ze 
worden gerehabiliteerd door middel 
van een bodembedekking. Omdat de 
dijk meer dan 11 meter hoog is met 
een hellingshoek van 25°, was een 
geotextiel met hoge treksterkte en 
lage krimp nodig om te dienen als 
griplaag. Ook moest de benodigde 
waterafvoercapaciteit voorzien 
worden. .

Oplossing 
In nauwe samenwerking tussen 
Teragéos en de verantwoordelijke 
projectingenieur werd een Teracro-
geocomposiet met hoge sterkte 
ontworpen. Het bestaat uit een 
niet-geweven systeem, met 
geïntegreerde mini-drainagebuizen en 
niet-geweven grondzakken. Om te 
voldoen aan de vereiste treksterkte en 
om het gewicht van de 
bodembedekking te ondersteunen 
werd het systeem verstrekt met 
polyester kabels. Al tijdens de 
installatie waren de verantwoordelijke 
ingenieur en aannemer tevreden over 
de manier waarop het geocomposiet 

zich aanpaste aan de contouren van de 
stortplaats. Eenmaal bedekt met een 1 
meter dikke laag bovengrond, had het 
systeem bijgedragen aan het bereiken 
van een natuurlijk uiterlijk van de 
stortplaats.

Locatie
Viriat, Frankrijk

Projecteigenaar
Organom

Product
Teracro

Hoeveelheid
11.080 m2

Resultaten 
•  Kostenefficiënte oplossing dankzij 

meerdere functies in één snel te 
installeren product 

•  Langdurige hoge bescherming van 
de stortplaats

•  Esthetisch aantrekkelijke integratie 
van de site in het lokale landschap 



BontexGeo NV
Industriestraat 39
9240 Zele
België 
T +32 52 457 411 

BontexGeo kft
Huszár Andor street 5 
3580 Tiszaújváros
Hongarije
T +36 49 886 222

info@bontexgeo.com
bontexgeo.com

Geotexan S.A.
Avda Concha Espina 5 
21660, Minas de Riotinto 
(Huelva), Spanje 

T +34 959 59 20 98
geotexan@geotexan.com
geotexan.com

Stratex SA
Rue Saint-Randoald 21 
2800 Delémont
Zwitserland

T +41 32 423 55 50
contact@stratex.ch
stratex.ch

ABG Ltd. 
E7, Meltham Mills Rd 
Meltham, Holmfirth HD9 4DS  
Verenigd Koninkrijk 
T +44 1484 852096
info@abgltd.com
abg-geosynthetics.com

Teragéos SAS 
Allée de l’Emporey 404/364
38113 Veurey Voroize
Frankrijk

T +33 4 76 53 96 66
commercial@terageos.com
terageos.com


