ADEZZ

®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

Productinformatie: Polyester plantenbakken
De bovenrand van alle polyester plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bakken een
fraaie en tijdloze uitstraling geeft. Doordat de plantenbak van hoogwaardig gewapend
polyester gemaakt is en deze bewapening in de hoeken wordt doorgelegd kunnen de hoeken
niet uitscheuren. De plantenbak wordt door en door gekleurd en zal daardoor zijn kleur
behouden. Polyester bakken worden standaard uitgevoerd in RAL 7021.
Pluspunten:
•
•
•
•
•

Opgebouwd uit hoogwaardig gewapend polyester
Vorstbestendig (vierkante en rechthoekige plantenbakken binnenzijde geïsoleerd met EPS)
Licht van gewicht en zeer sterk
Door en door gekleurd, standaard RAL 7021
5 jaar garantie

Belangrijk:
•

Polyester

•
•

De producten dienen direct na levering uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht
tussen de verpakking en het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te verwijderen
vlekken veroorzaken.
Polyester plantenbakken moeten altijd rechtstreeks op een vlakke ondergrond geplaatst
worden. Niet plaatsen op balken, stenen etc.
Voor de benodigde afwatering zijn in de bodem cirkels (verbonden met een watergoot)
voorzien. Hierin kunt u een gat boren en voorzien van een overlooppijpje.

Optioneel:
•
•
•
•
•
•

Leverbaar in RAL kleuren: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 (10% kleurtoeslag)
Bij enkele BUXUS modellen zijn verzonken wielen mogelijk (aangegeven in de brochure)
Enkele modellen ook verkrijgbaar in hoogglans (zie brochure + website)
Professioneel onderhoudsmiddel “Cleaner & Protector” leverbaar
Overlooppijpje voor waterbuffer (5cm) leverbaar
Als special ook 100% waterdicht verkrijgbaar (niet voor vijvertoepassing)
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Beplantingsadvies:
•
•
•
•
•

Plaats eventueel de overlooppijpjes in de zelf te boren afwateringsgaten
Vul de bak met ca 10 cm drainagemateriaal
Hierover een waterdoorlatend worteldoek
Daarop de aarde die afgestemd is op de beplanting
Afwateringsgaten vrij houden zodat het overtollige water weg kan

Onderhoudsadvies:
•

Polyester

•

Minimaal 2 maal per jaar behandelen met ons onderhoudsmiddel. Dit middel zorgt ervoor
dat het vuil uit de poriën komt en daarna kunt u de bakken behandelen met de protector,
die zorgt voor een beschermende waslaag.
Gebruiksaanwijzing cleaner:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spuit de grove vervuiling er eerst af met water (Niet met een hogedrukreiniger!)
Spuit het product in met ADEZZ cleaner
De cleaner trekt het vuil uit de poriën van het polyester
Na 1 minuut met water en een ruwe borstel (geen staalwol of schuurspons!) schoonmaken
Met water naspoelen
Tot slot de protector aanbrengen met een zachte doek

Polyester plantenbak 5 jaar oud
vóór behandeling

Polyester plantenbak 5 jaar oud
na behandeling met Poly Care Set
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