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LANDSCAPING OUR FUTURE

Plantenbakken Polymeer Beton
Productbeschrijving
Polymeer beton is een gegoten composiet-steen. Door de sterkte
van het materiaal is het ideaal voor het gebruik in openbare ruimtes.
Het materiaal heeft een zeer hoge druk- en treksterkte en is vele malen sterker dan vezelversterkt beton. Natuurlijke mineralen gemengd
met bindmiddel die meer en meer recyclebaar worden.
De plantenbakken zijn nauwelijks onderhevig aan slijtage. Tevens zijn
de bakken 100% waterdicht dus uitermate vorstbestendig en door de
dichte structuur zal het materiaal geen vuil opnemen (een goede regenbui zal het materiaal reinigen).

Specificaties
Algemeen

Polymeerbeton

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

•
•
•

•
•

Materiaaldikte van min. 23 mm
Garantie 5 jaar (aflopend)

Dichte gladde betonstructuur
Benaderd RAL 7035
Geen nabehandeling nodig

Belangrijk
Aandachtspunten
•
•
•

Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
Waterdichte bakken zijn niet geschikt voor vijvertoepassing.
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

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. Boor naar wens afwateringsgaten onderin de bak.
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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Plantenbakken Polymeerbeton

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

Banco

Barro
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Picasso

