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Plantenbakken Verzinkt Staal

Productbeschrijving

Thermisch verzinken is een vorm van galvaniseren. Het proces betreft 
het voorzien van het metaal van een laag zink door het product onder 
te dompelen in een bad van gesmolten zink van ongeveer 460° Cel-
sius. Hierdoor ontstaat er een fraai gevlekt materiaal wat het metaal 
beschermt tegen corrosie door weersinvloeden.

Specificaties
 
Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

• Voetjes of poten
• Materiaaldikte van min. 4 mm
• Afwateringsgaten 27 mm
• Verstevigingen tegen vervormen
• Garantie 5 jaar (aflopend)
• Hijsogen

Opties

• Waterdicht
• Stamverankeringsogen
• Maatwerk

Verzinkt staal

• Grijs gevlekt patroon
• Dof na verloop van tijd
• Geen nabehandeling nodig

Let op! Zink is een natuurlijk proces. 
Iedere plantenbak heeft bij aanvang en 
na verloop van tijd een eigen nuance.

Belangrijk
 
Aandachtspunten

• Bij thermisch verzinkt plaatmateriaal kan het oppervlak licht gaan golven.
• Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
• Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
• Waterdichte bakken zijn niet geschikt voor vijvertoepassing.
• Plantenbakken zijn standaard niet waterdicht.
• Onze plantenbakken zijn niet geschikt om aangevuld te verplaatsen.

Onderhoud

• Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.  
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
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Plaatsing

Overlooppijpje

Trekstang

Losse grond

Worteldoek

Hydrokorrels

Plaatsing

Beplantingsadvies

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) onder-
grond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kun-
nen er spanningen in het product ontstaan die kun-
nen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats naar wens een overlooppijpje onderin de 
plantenbak om een waterbuffer te creëren.

3. Trekstangen in plantenbakken zijn essentieel voor 
de constructie en vormvastheid van de plantenbak. 
Een trekstang mag nóóit verwijderd worden.

4. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 
1 cm) rondom de plantenbakken om vochtopsluiting 
te voorkomen.

5. Vul de bak met een laag hydrokorrels van on-
geveer 10cm hoog. Leg over de hydrokorrels een 
vochtdoorlatend anti-worteldoek.

Let op! Leg het doek aan de randen minstens 10 cm 
omhoog voor een ideale werking.

6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig 
grondmensel afgestemd op de aan te brengen be-
planting.

Let op! De aarde in de bak mag nooit aangestampt 
worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.
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Tree Care

Waterbuffer

Stamverankeringsoog

Overlooppijp

Polyurea

Hydrokorrel

Worteldoek

Teelaarde

Standaard 
plantenbak

Tree Care 
plantenbak

Overlooppijp

Afwateringsgaten

Stamverankeringsoog

Polyurea

Tree Care systeem

Om bomen optimaal te voorzien in haar behoeftes kunnen we onze plantenbakken voorzien van het Tree Care Systeem. De plan-
tenbak wordt 100% waterdicht afgewerkt, voorzien van stamverankeringsogen en een overloopsysteem t.b.v. waterbuffer. 

Opties
• Vulpijp (afsluitbaar)
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Plantenbakken Verzinkt

Vadim Vierkant Vadim Langwerpig

OPTIES

Maatwerk

Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.com.
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Accessoires

Overlooppijpjes zorgen voor een waterbuffer onder in de plantenbak en passen 
in de standaard ontwateringsgaten, hierdoor zijn ze dus eenvoudig te plaatsen.

Overlooppijpje

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.furns.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.


