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.
Pluspunten:
•
•
•
•
•
•

Opgebouwd uit hoogwaardig gewapend polyester
Vorstbestendig (vierkante en rechthoekige plantenbakken binnenzijde geïsoleerd met EPS)
Licht van gewicht en zeer sterk
5 jaar garantie
Door en door gekleurd
Verkrijgbaar in meer dan 60 modellen/uitvoeringen

Optioneel:
•
•
•
•
•
•

Leverbaar in 6 RAL kleuren*
Bij enkele 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 verkrijgbaar 100% waterdicht (niet voor vijvertoepassing)
overlooppijpje
* RAL7006(beige-grijs), RAL7016(antracietgrijs), RAL7021(antracietgrijs), RAL7035(lichtgrijs), RAL.9005(gitzwart), RAL9010(zuiverwit).

poly-care

Plaatsingsadvies:
•
•

Polyester plantenbakken moeten altijd rechtstreeks op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Niet plaatsen op balken, stenen etc. Voor enkele
modellen is een professioneel onderstel leverbaar met pootjes met een hoogte van 90mm daardoor eenvoudig te verplaatsen met een palletwagen.
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.

Onderhoudsadvies:
•
•

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:
o
o
o
o
o
o

Spuit de grove vervuiling er eerst af met water.
Spuit het product in met ADEZZ Cleaner
De cleaner trekt het vuil uit de poriën van het product
Na 1 minuut met water en een ruwe borstel schoonmaken
Met water naspoelen
Tot slot de protector aanbrengen met een zachte doek.

