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Nederland is een land van fietsers. Het 

aantal fietsers groeit nog steeds; in 

aantallen en in diversiteit. Denk bijvoorbeeld 

aan de explosieve toename van het gebruik 

van snelle elektrische fietsen. Het is steeds 

vaker een alternatief voor de gewone fiets 

of andere vervoersmiddelen. Maar ook de 

recreatieve wielersport is enorm in opmars.  

Deze groei vraagt om meer aandacht  

voor veiligheid.



HOE ZORGT U VOOR EEN VEILIG FIETSPAD?

Jaarlijks worden er in Nederland maar liefst meer dan 15 miljard fiets-
kilometers afgelegd. Het is duidelijk dat fietsers een belangrijke plaats 
innemen in het verkeer. U kunt de veiligheid van deze groep kwetsbare 
verkeersdeelnemers vergroten door te zorgen voor een goede inrichting van 
het wegennet. Fietspaden zijn daarbij belangrijke middelen. Helaas bieden 
niet alle wegsituaties ruimte voor een vrijliggend fietspad. Aparte rijstroken, 
de zogenoemde fietssuggestiestroken, zijn dan een prima alternatief. Een 
fietssuggestiestrook is te herkennen aan de afwijkende kleur ten opzichte 
van de hoofdrijbaan. De kleur bakent het fietspad op een duidelijke manier af.

TRACK LINE TYREGRIP

Een fietssuggestiestrook onderscheidt zich 
niet alleen door kleur van de hoofdrijbaan. 
Naast duidelijke herkenbaarheid is stroef-
heid van de fietsstrook van essentieel 
belang. Een stroef wegdek verbetert de 
grip en verkort de remweg. En dat komt de 
veiligheid van alle weggebruikers ten goede. 
Track Line Tyregrip is dé oplossing om de 
kwaliteit en daarmee de veiligheid van 

Wilt u weten hoe de innovatieve 
samenstelling van Track Line Tyregrip 
de verkeersveiligheid bevordert? 
Bezoek onze website  
www.trackline.nl/tyregrip  
voor meer informatie.

fiets suggestiestroken enorm te verbeteren. 
Track Line Tyregrip is een hoogwaardige 
coating die niet alleen kleur geeft aan fiets-
suggestiestroken. De innovatieve samen-
stelling van Track Line Tyregrip levert onder 
alle weersomstandigheden een stroef en 
daarmee veilig wegdek op. Fietsers weten 
zich veiliger door Track Line Tyregrip.
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DE VOORDELEN VAN 
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LANGE LEVENSDUUR

Track Line Tyregrip is een duurzame coating met een lange 
levensduur. De coating is bestand tegen zware en intensieve 
belasting. Ook de effecten van zogenoemd wringend verkeer 
op bijvoorbeeld rotondes zijn verwaarloosbaar. Track Line 
Tyregrip blijft zijn hele levensduur kleurvast en daardoor 
goed zichtbaar voor alle weggebruikers. Ook houdt de 
coating onverminderd zijn stroefheid. U heeft dus jarenlang 
een veilige fietsstrook.

VEILIG DOOR NAADLOZE AFWERKING

De coating Track Line Tyregrip wordt aangebracht op nieuw 
of bestaand asfalt. Door het gebruik van een coating 
ontstaat er een naadloze overgang tussen de hoofdrijbaan 
en de fietssuggestiestrook. Hierdoor voorkomt u onveilige 
situaties. U bent met Track Line Tyregrip jarenlang verzekerd 
van een strakke veilige fietsstrook zonder naden, scheuren 
of craquelé vorming.

WEINIG OPONTHOUD

Track Line Tyregrip heeft een korte 
bewerkingsduur. Hierdoor is het fietspad 
weer snel belastbaar. Dat betekent dat de 
weg weer snel toegankelijk is voor verkeer.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

De coatings van Track Line Tyregrip zijn er in 
verschillende kleuren. Het is zelfs mogelijk 
designs zoals logo’s aan te brengen. De 
toepassingsvelden van Track Line Tyregrip 
zijn eindeloos: van het aanbrengen van een 
slijtlaag op een betonnen brugwegdek tot 
oplossingen in de recreatieve sector.
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U doet fietsers een plezier met Track Line Tyregrip.  
Zij fietsen op een: 

  duidelijk door kleur afgebakend pad;
  ondergrond die onder alle weersomstandigheden stroef 

is. Fietsers hebben door een kortere remweg meer grip 
op de situatie.

Fietsen op Track Line Tyregrip is comfortabel en veilig.

EEN KORTERE REMWEG MET TRACK LINE TYREGRIP

*  Onderzoek wijst uit dat de remweg op Track Line Tyregrip bij een snelheid van 25 kilometer per uur 
15% korter is dan op een traditioneel fietspad. Zelfs bij een nat wegdek.

Remweg Track Line Tyregrip*

Remweg 
traditioneel fietspad

GUN FIETSERS 
TRACK LINE TYREGRIP
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SPECIALIST OP HET GEBIED VAN:

>   aanbrengen wegmarkering

>   reflectiemetingen

>   verwijderen wegmarkering

>   opruwen wegdek

>   reinigen wegdek

CONTACT

Wilt u weten wat Track Line Tyregrip voor u kan betekenen? Neem contact met ons op. 
U kunt ons bereiken op +31 (0)345 523 893. Wij adviseren u graag. 

Track Line B.V. is specialist in het aanbrengen van markeringen en wegdekcoatings. 
Kijk voor meer informatie op www.trackline.nl.


