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Productinformatie: Waterelementen
Met onze verschillende waterelementen kunt u van uw tuin een oase maken. We hebben een
grote verscheidenheid aan modellen, verkrijgbaar in ronde, vierkante en rechthoekige vormen.
Daarnaast hebben we verschillende watervallen en fonteinen welke uitgevoerd kunnen
worden met LED verlichting.
Standaard kleuren aluminium: RAL 7021, 7035, 9010. Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn
mogelijk (hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht).
Elke vijver heeft standaard 2 aansluitingen voorzien van 1 inch binnendraad en een
overlooppijp die u ook gemakkelijk kunt verwijderen. Via onze website kunt u de handleiding
en technische tekeningen downloaden.
Vijvers en vijvermuren vallen niet onder ons standaard assortiment. Levertijd voor standaard
afmetingen is 8 weken, levertijd voor maatwerk op aanvraag.
Pluspunten:

Waterelementen

•
•
•
•
•

Zeer sterk en slijtvast
Eenvoudig te plaatsen
Weervast en duurzaam materiaal
Maatwerk mogelijk
5 jaar garantie

Belangrijk:
•
•
•
•
•
•

De waterelementen dienen geplaatst te worden op een stevige, waterpas ondergrond.
De Ph-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast
kan worden.
De vijvers en muren produceren wij op bestelling, dit in verband met het vele maatwerk en
keuze in watervallen en pompen (verkrijgbaar als accessoire).
De watertafels worden geleverd inclusief pomp en LED-verlichting (koud wit)
Aluminium elementen dienen onderhouden te worden (poetsen en kalk verwijderen).
Reinigingsmiddelen via ons verkrijgbaar.
Producten dienen na levering direct uitgepakt te worden zodat het eventuele vocht tussen
de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige roest en vlekken
veroorzaken.
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Gebruik in de winter:
•
•
•
•
•

Bij vorst altijd de stekker uit het stopcontact halen
De waterstand laten zakken tot zeker 10 cm onder de rand
Een “vorstvrijhouder” is aan te bevelen (te koop bij ieder tuincentrum of bouwmarkt)
Pomp kan in het water blijven als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
U kunt ook de pomp uit de vijver halen en op een vorstvrije plek onder water laten
overwinteren

Type muren:
•
•

Aluminium en Corten
2 typen aluminium en corten: vrijstaand of vast:

1. Bij een vrijstaande muur wordt deze achter de vijver geplaatst
2. Bij een vaste muur wordt deze op de vijverrand geplaatst. Het gedeelte waarop deze 		
geplaatst wordt, dient dezelfde breedte te hebben als de muur.

Waterelementen

Type watervallen:
•
•

Watervallen verkrijgbaar met uitloop van 50mm (VB1, VB3) en 150mm (VB2, VB4)
U dient de waterval apart mee te bestellen, wordt door ons gemonteerd in de muur

1. Bij een vrijstaande muur alleen watervallen met uitloop van 150mm toepassen
2. Bij een vaste muur kunnen beide typen watervallen worden toegepast

Vrijstaande muur

Vaste muur
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