R

LANDSCAPING OUR FUTURE

Plantenbakken Hardhout
Productbeschrijving
Hardhouten plantenbakken worden gemaakt van tropisch hardhout.
Wij verwerken enkel tropisch hardhout wat duurzaamheidklasse 2
heeft. Door het gebruik van het hardhout creëren wij duurzame producten met een warme uitstraling. Door de hoge duurzaamheid van
het hout heeft het geen behandeling meer nodig. Als de bakken niet
behandeld worden zullen deze geleidelijk ‘vergrijzen’. Het ‘vergrijzen’
heeft geen invloed op de kwaliteit van de bakken. Bij de montage van
de bakken gebruiken we uitsluitend hoogwaardig RVS bevestigingsmateriaal en wordt de bodem bekleed met anti-worteldoek.

Specificaties
Algemeen

Opties

Hout

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Materiaaldikte van min. 21 mm
Voetjes of poten
Verstevigingen tegen vervormen
RVS bevestigingsmiddelen
Garantie 5 jaar (aflopend)

Wielen (niet alle modellen)
Blindkoppelbaar
Maatwerk

Duurzaamheidsklasse 2 hardhout
Warme uitstraling

Belangrijk
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•

Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
Onze plantenbakken zijn alleen geschikt om leeg te verplaatsen.
Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk
van de beginkleur.
Hout is een natuurproduct dat “werkt” en afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte zal het krimpen of uitzetten. Het regelmatig oliën van het hout zorgt ervoor dat het vochtgehalte stabieler blijft en het “werken” beperkt blijft.
Zoals bijna alle houtsoorten reageert hardhout op contact met ijzer, dit kan sterke verkleuring veroorzaken (kan visueel worden verward met schimmel): enkel RVS schroeven gebruiken.
Gereedschap (bits en boortjes) vooraf metaalsplinters verwijderen.
Contact met gazonmest en cement vermijden (deze bevatten ijzer sporen).

Onderhoud
•

Elk soort (hard)hout zal onder invloed van Uv-straling, weer en wind grijs kleuren. Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur
cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het
verkleuringsproces vertraagd wordt.
Let op! Gebruik géén hogedrukreiniger en schuurspons.
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Plaatsing

Plaatsing
1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Verstevigingsribben in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de
plantenbak. Deze mogen nóóit verwijderd worden.
3. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal
1 cm) rondom de plantenbakken om vochtopsluiting
te voorkomen.

Beplantingsadvies
4. Vul de bak met een laag hydrokorrels van ongeveer 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.
5. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig
grondmensel afgestemd op de aan te brengen beplanting.
Let op! De aarde in de bak mag nooit aangestampt
worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.

Losse grond
Worteldoek
Hydrokorrels
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Blindkoppelbaar

Blindkoppelbaar systeem
Dankzij het blindkoppelbaar systeem is het mogelijk een ‘‘oneindig’’ lange plantenbak te maken.
Alle benodigdheden voor het koppelen van de bakken worden meegeleverd.

Blindkoppelbaar
Bakken schuiven in
elkaar en zijn met
schroeven eenvoudig te
verbinden.

Koppel Element

Start Element
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Boombakken Hardhout

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

Valencia

Sevilla

Sevilla taps

Malaga Rhombus
OPTIES

Maatwerk

Blindkoppelbaar
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Wielen

Accessoires

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.

Wielen
Wielen zijn een optie bij veel van onze producten. Kijk op www.furns.com voor de
mogelijkheden per product. (Totale draagkracht 450kg)
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