BODPAVE 85
PAVING GRIDS

SPECIFICATION, DESIGN & REDUCED DIG INSTALLATION
GUIDANCE FOR GRASS AND GRAVEL SURFACES
ν țνμλνμ Νσο’ χνίωμ ωξ σψήίιφφιίσωψ ξωέ ΛΝΚΞ Α σή ήσίικφν ξωέ pνμνήίέσιψ ιψμ φσοί όνσλφν ιppφσλιίσωψή ύνέν ξσέχ
οέωψμ λωψμσίσωψή ιφένιμ νσήί ί σή pιέίσλφιέφ ιμόιψίιονωή ύνέν ίνέν ιέν κμονίιέ φσχσίιίσωψή ένήίέσλίσωψή ωψ νλιόιίσωψ
μν ίω  λωψήνέόιίσωψ ιψμ ιέλνωφωοσλιφ σήήνή ωέ ένν ένήνέόιίσωψ έμνέή ()
Bedding Layer
χχ ίσλυ φινέ ωξ χχ
μσιχνίνέ ιψοφιέ οέιόνφ ωέ
λέήνμ ιοοένοιίν
pίσωψιφ νωέσμ   ονωοέσμ
φινέ ιψμ νωέσμ  ονωίνίσφν
(νν ψωίν )

Site Suitability
•

•
•

νέν νσήίσψο οέωψμ λωψμσίσωψή ιέν
ξσέχ (σνΓ ΜΛ Η %) ιψμ ξένν μέισψσψο ωέ
ύνέν ι ήσίικφν ιέμλωένήίωψν κιήν
ιφένιμ νσήίή
νέν ίέιξξσλυσψο σή σέένοφιέ ωέ ωλλιήσωψιφ
νέν φωιμή ύσφφ ψωί νλννμ ίιί ωξ
λιέή ιψμ φσοί όιψή

Benefits of Reduced Dig
•
•
•
•
•
•

σψσχιφ ήσίν pένpιέιίσωψ ωέ όιέσιίσωψ ίω
νσήίσψο φνόνφή
νμλνμ σψήίιφφιίσωψ ίσχν ιψμ λωήίή
νμλνμ σχpωέί ωξ χιίνέσιφή ιψμ μσήpωήιφ ωξ
μνκέσή
ιpσμ νήίικφσήχνψί ιψμ ήιον ωξ ήσίν ιξίνέ
σψήίιφφιίσωψ
Μωχpφσιψί ύσί λέένψί οσμιψλν ξωέ ήίισψικφν
έκιψ Νέισψιον ήίνχή (Ν)
σίικφν ξωέ οέιήή ωέ οέιόνφ ήέξιλνή

Applications
•
•
•
•
•
•
•

σοί όνσλφν pιέυσψο ιψμ ιλλνήή έωίνή
νμνήίέσιψ ιλλνήή & Μλφν έωίνή
ένν έωωί pέωίνλίσωψ
ωφξ κοο pιίή ιψμ ωύ pιίή
Μιέιόιψ ιψμ νσήέν ήσίν ιλλνήή έωίνή
ννφλισέ ιψμ μσήικφνμ ιλλνήή (ΝΝΚ λωχpφσιψί)
σοί ισέλέιξί pιέυσψο ιψμ ίισύιή

50mm
50mm
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χχ μννp ωpνψλνφφνμ pφιήίσλ
pιόνέή Οσφφνμ ύσί Γ ήιψμήωσφ
ωέ ήιψμλωχpωήί έωωίωψν κφνψμ
νψ ήννμνμ ιψμ ξνέίσφσήνμ
or
Οσφφνμ ύσί ήνφνλίνμ οέιόνφιψοφιέ
ιοοένοιίν (χχ μσι)

BODPAVE 85
PAVING GRIDS

FOR GRASS AND GRAVEL SURFACES
Installation Methods
Κξίνέ λωψξσέχσψο ίιί ίν οέωψμ λωψμσίσωψή ιέν ήσίικφ ξσέχ ιψμ ξέννμέισψσψο ξωέ ίσή ίpν ωξ țένμλνμ μσο’ ιppφσλιίσωψ ωψν ωξ ίν ξωφφωύσψο
χνίωμή ωξ σψήίιφφιίσωψ ήωφμ κν ξωφφωύνμ

A. For Grassed Surfaces

1.

2.
3.
4.
5.

Μί ίν οέιήή όνέ λφωήν ίω ίν ήέξιλν ωέ ύνέν ήpνλσξσνμ ένχωόν ίν ίέξ ίωpήωσφ ίω ι
μνpί ωξ Εχχ ιλλωέμσψο ίω φωλιφ φνόνφή Νσήpωήν ωξ ιφφ μνκέσή νόνφ ίν ξωέχιίσωψ
φινέ φσοίφ λωψήωφσμιίν & σψήίιφφ μέισψή ιή ήpνλσξσνμ
ψήίιφφ νμον ένίνψίσωψ ιή ήpνλσξσνμΓ Ξσίνέ ίιψιφσήνμ ίσχκνέ κωιέμή λωψλένίν ήίννφ ωέ
pφιήίσλ υνέκή ιή ιppέωpέσιίν
φιλν ι φινέ ωξ νωέι   ονωοέσμ ωψ ίν ξωέχιίσωψ φινέ ιψμ νψήέν σί σή ξφιί ίω
ίν ήέξιλν κ pσψψσψο ιή ένάσένμ ωίνΓ Κψ ωpίσωψιφ νωέι  ονωίνίσφν λιψ κν
pφιλνμ ωψίω ίν ξωέχιίσωψ pέσωέ ίω ίν νωέι   ονωοέσμ σψήίιφφιίσωψ ίω pένόνψί
χσοέιίσωψλωψίιχσψιίσωψ (ήνν ωίν )
φιλν ι χχ ίσλυ κνμμσψο φινέ ωξ  χχ μσιχνίνέ ιψοφιέ οέιόνφ ιοοένοιίν
νόνψφ ωόνέ ίν ονωοέσμ ν ονωοέσμ χήί ψωί κν ιφφωύνμ ίω κνλωχν νpωήνμ
ικωόν ίν οέιόνφιοοένοιίν φινέ
σί ίν  ήνίή ωξ νμον φωωp λωψψνλίωέή ξιλσψο σψ μσένλίσωψή ωξ φισψο pφιλν ίν ΛΝΚΞ
Α ξσέχφ ωψίω ίν ήλέννμνμ κνμμσψο φινέ ήω ίιί ίν οέωψμ ήpσυνή ιέν pένήήνμ ξφφ σψίω
ίν κνμμσψο ιψμ ίν κιήν ωξ ίν pιόνέ λνφφή ήσί ξφιί ωψ ίν ήέξιλν Μωψψνλί ιμτιλνψί
pιόνέή ίωονίνέ κ ήφωίίσψο ίν νμον λνφφ λωψψνλίωέή μωύψ σψίω ίν νμον φωωpή (
ΚΚ ΞΚΝ) ιόνέή ιέν φωλυνμ σψ pφιλν κ ίν σψίνοέιφ ήψιpξσί λφσpή έωοένήή ωόνέ ίν
ιένι σψ έωύή ήν pέωίνλίσόν οφωόνή ίω ιόωσμ ικέιήσωψή

6. ιόνέή λιψ κν ωξξήνί κ  λνφφ σψλένχνψίή ωέ λί ίω ξσί ιέωψμ ωκήίέλίσωψή &
λέόνή ήσψο ι ιψμ ωέ pωύνέ ήιύ ν ήν ωξ λίpσνλνή ύσλ μω ψωί ιόν
σψίνοέιφ ήψιpξσί λωψψνλίωέή ήωφμ κν ιόωσμνμ ύνένόνέ pωήήσκφν
7. Οσφφ pιόνέή ύσί ίν ήpνλσξσνμ pέωpέσνί έωωίωψν ίω ξσψσήνμ φνόνφή ωξ χχ
κνφωύ ίν ίωp ωξ ίν λνφφή ιξίνέ ήνίίφνχνψί Κ φσοί όσκέιίσψο pφιίν λωχpιλίωέ χι
κν ήνμ ίω λωψήωφσμιίν ίν pιόνέή ιψμ ήνίίφν έωωίωψν ξσφφ Νω ψωί ωόνέξσφφ ίν λνφφή
Κμμσίσωψιφ ήνίίφνχνψί ωξ ίν έωωίωψν χι ωλλέ ύνέν ιψ ωpνψ οέιμνμ κνμμσψο
σή ήνμ & ξέίνέ ίωppσψοp χι κν ένάσένμ
8. ωωίωψν ξσφφ χήί κν ι ξέννμέισψσψο ήίέλίέιφφ ήωψμ pέωpέσνί κφνψμ ωξ
ήιψμΓήωσφ ωέ ήιψμΓλωχpωήί ήλ ιή ήνμ σψ ήpωέίήοωφξ λωψήίέλίσωψ & ψωέχιφφ
σμνψίσξσνμ ιή ι Γ ωέ Γ έιίσω κφνψμ ν ήν ωξ ήσίνύωψ χιίνέσιφή ωέ σψήσί
ήνφξκφνψμσψο σή  ένλωχχνψμνμ ύσίωί ίιυσψο ξέίνέ ιμόσλν
9. Μιέέ ωί ι ψωέχιφ ήννμσψο ξνέίσφσήσψο & ύιίνέσψο pέωοέιχχν Κ όνέ φσοί ίωp
μένήήσψο χι κν ιppφσνμ ίω τήί λωόνέ ίν ήννμ ιψμ ίω pέωόσμν ιμνάιίν
ονέχσψιίσωψ λωψμσίσωψή Νω ψωί ωόνέξσφφ ίν pιόνέ λνφφή σψλί ωέ ιήνμ έξ
χι κν έωφφνμ σψίω ίν ήέξιλν ιή ιψ ιφίνέψιίσόν σξ ένάσένμ
 ν ήέξιλν χι κν ίέιξξσλυνμ σχχνμσιίνφ κί σί σή pένξνέικφν ίω ιφφωύ οέιήή ίω
ξφφ νήίικφσή pέσωέ ίω ήν

Typical profile
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B. For retained Gravel Surfaces

ύσί έιήή ωέ έιόνφ

Κξίνέ λωψξσέχσψο ίιί ίν οέωψμ λωψμσίσωψή ιέν ήσίικφ ξσέχ ιψμ ξένν
μέισψσψο ξωέ ίσή ίpν ωξ țένμλνμ μσο’ ιppφσλιίσωψ ίν ξωφφωύσψο χνίωμ
ωξ σψήίιφφιίσωψ ήωφμ κν ξωφφωύνμ
1.
2.
3.
4.
5.

Οωφφωύ ήίνpή  ικωόν ωίνΓ Κψ ωpίσωψιφ ονωίνίσφν ξικέσλ φινέ νωέι 
ονωίνίσφν λιψ κν pφιλνμ ωψίω ίν ξωέχιίσωψ pέσωέ ίω ίν νωέι   ονωοέσμ
σψήίιφφιίσωψ (ίνp ) ίω pένόνψί χσοέιίσωψλωψίιχσψιίσωψ (ήνν ωίν )
Οσφφ ίν pιόνέή ύσί ίν ήpνλσξσνμ ιψοφιέ οέιόνφ ωέ ιοοένοιίν ένξνέικφ ι λφνιψ νόνψφ
οέιμνμ ιψοφιέ χιίνέσιφ ύσί ι έιψον ωξ   χχ μσιχνίνέ ωψμνμ țpνι οέιόνφ’ σή ψωί
ένλωχχνψμνμ
Μωψήωφσμιίν ίν ήέξιλν ήσψο ι φσοί όσκέιίσψο pφιίν λωχpιλίωέ σξ ένάσένμ
νξσφφ ιψ φωλιφσήνμ φωύ ιένιή ύσί ιοοένοιίν ιψμ ένpνιί λωψήωφσμιίσωψ ψίσφ ήιίσήξσνμ ύσί
ξσψιφ λωχpιλίνμ ξσψσή
ν ήέξιλν λιψ κν ίέιξξσλυνμ σχχνμσιίνφ

Γ ιψμΓωσφ
ωωίωψν ωέ έιόνφ
Λνμμσψο

νωέι 
νωίνίσφν

νωέι  
ονωοέσμ option

κοέιμν ήωσφ
Νω ένμλνμ ξσψνή
țpν ’ κκιήν

νωέι 
νωίνίσφν

ωί ιφφ φινέή ύσφφ ιppφ ίω νόνέ ιppφσλιίσωψ ιψμ μέισψιον χι κν ένάσένμ φνιήν
ένξνέ ίω μνήσοψ οσμιψλν μωλχνψίή

Note 1: Ννίνέχσψιίσωψ ωξ ένάσένχνψί ξωέ pφιλνχνψί ωξ ιψ σχpωέίνμ ήκκιήν ξωέ ίν
ιppφσλιίσωψ ιψμ ίν ένάσένμ ίσλυψνήή ωξ ίιί ήκκιήν χιίνέσιφ ήιφφ κν μνίνέχσψνμ κ ίν
ήίένψοί ιψμ λωψμσίσωψ ωξ ίν νσήίσψο ήωσφή ίν νίνψί ωξ
ιφφωύικφν νλιόιίσωψ ιψμ σψ λωψήσμνέιίσωψ ωξ ίν pέωpωήνμ ίέιξξσλ φωιμσψοή Μνέίισψ οέωψμ
λωψμσίσωψή χι ένάσέν pφιλνχνψί ωξ ι μέισψιον ήήίνχ ύσίσψ ίν μνήσοψ
Note 2: pνλσξσλ ήσίν λέσίνέσι ύσφφ μνίνέχσψν σξ νωέι   ονωοέσμ
&ωέ νωέι  ονωίνίσφν ιέν ένάσένμ

Note 3: ισχχ ιμόσήνμ οέιμσνψί ξωέ ίέιξξσλ ιppφσλιίσωψήΓ % (ΓΑ) Щ ΛΝΚΞ
Α ιή ήpνλσξσλ pνοοσψο pωσψίή σξ ένάσένμ ξωέ ήίννp ήφωpν ιppφσλιίσωψή νοοσψο σή ψωί
ψνλνήήιέ ξωέ ήίιψμιέμ ιλλνήή έωίν ιppφσλιίσωψή
Note 4: ΛΝΚΞ Α λωχpφσνή ύσί ΛΑΓΒ  ЂΝνήσοψ ωξ κσφμσψοή ιψμ ίνσέ
ιppέωιλνή ίω χννί ίν ψννμή ωξ μσήικφνμ pνωpφνБ  Μωμν ωξ έιλίσλν (Λ ΒΑ 
Α Β) & Λσφμσψο νοφιίσωψή Νωλχνψί ț’ ήνλίσωψ 

pνλσξσλ ιμόσήν ωψ ίν ήν ωξ ΛΝΚΞ Α ωψ ήίννp ήφωpνή μέισψιον ήσίικσφσί ιψμ ήίισψικφν έκιψ Νέισψιον ήίνχή (Ν) ιppφσλιίσωψή λιψ κν ωκίισψνμ ξέωχ νέέιχ
ν σψξωέχιίσωψ λωψίισψνμ νένσψ σή ίω ίν κνήί ωξ ωέ υψωύφνμον ιλλέιίν σψ ιφφ χιίνέσιφ ένήpνλίή ωύνόνέ ήσψλν ίν λσέλχήίιψλνή ιψμ λωψμσίσωψή σψ ύσλ ήλ σψξωέχιίσωψ ιψμ ίν pέωμλίή χνψίσωψνμ νένσψ λιψ κν ήνμ χι όιέ ιψμ ιέν κνωψμ ωέ λωψίέωφ ψω ένpένήνψίιίσωψ ωέ ύιέέιψί νpένήή ωέ σχpφσνμ ωξ ιψ ψιίέν
ύιίήωνόνέ σή ωέ ύσφφ κν χιμν ιψμ ψω ένήpωψήσκσφσί ωέ φσικσφσί σή ωέ ύσφφ κν ιλλνpίνμ κ ή ιψ ωξ ωέ ιξξσφσιίνή ωέ ωέ ωέ ίνσέ ένήpνλίσόν μσένλίωέή ωξξσλνέή νχpφωννή ωέ ιονψίή σψ ένφιίσωψ ίω ίν ιλλέιλ ωέ λωχpφνίνψνήή ωέ ήν ωξ ίν σψξωέχιίσωψ λωψίισψνμ νένσψ ωέ ωξ ιψ ήλ pέωμλίή ιψμ ιψ ήλ φσικσφσί σή νένκ νpένήήφ νλφμνμ
ίω ίν χισχχ νίνψί pνέχσίίνμ κ φιύ
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