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Keerwanden met zitting
Verander je keerwand eenvoudig tot zitelement met onze 
hardhouten zitting. Onze keerwanden zijn de perfecte oplossing 
om het gazon, borders of bestrating van elkaar te scheiden. 
Daarnaast zijn ze ook te gebruiken als plantenbak en natuurlijk 
als extra zitplek. 
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Wij hebben twee verschillende soorten zittingen op voorraad. Beide soorten zijn 
beschikbaar in vier afmetingen. De zittingen zijn gemaakt van Garapa hardhout van 
duurzaamheidsklasse twee en worden voor gemonteerd op verzinkt stalen strips. 
Daardoor zijn de zittingen gemakkelijk zelf te monteren op bestaande keerwanden. 
De zitting is enkel te gebruiken bij een keerwand met zitrand. Zo creëer je eenvoudig 
extra zitruimte in de tuin of buitenruimte!

Materiaal hardhout   - 5 jaar garantie.  
 - Hardhouten zittingen zijn sterk en slijtvast. 
 - Wij verwerken alleen hardhout met duurzaamheidsklasse 2 in onze     

hardhouten zittingen.
 - Materiaaldikte van het hardhout is minimaal 21 mm. 

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

SPECIFICATIES

 - Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele 
vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te 
verwijderen vlekken veroorzaken. 

 - Elk soort (hard)hout kleurt onder invloed van de zon, weer en wind grijs. De 
uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur van het hardhout. 

 - Hout is een natuurproduct dat afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte 
krimpt of uitzet. Het regelmatig oliën van het hout zorgt ervoor dat het 
vochtgehalte stabieler blijft en beperkt krimpen en uitzetten. 

 - Gebruik RVS schroeven. Zoals bijna alle houtsoorten reageert hardhout namelijk 
op contact met ijzer. Dit kan sterk verkleuring veroorzaken, wat eruit kan zien    
als schimmel. 

 - Bij gereedschap (bits en boortjes) vooraf metaalsplinters verwijderen. 
 - Contact met gazonmest en cement vermijden (deze bevatten ijzersporen). 
 - De garantie vervalt wanneer je gaat boren of slijpen op een manier die niet is 

voorgeschreven.
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Monteren zitting
1. Onze zittingen zijn in twee varianten te bestellen en worden altijd, op verzinkt 

stalen strips, gemonteerd geleverd.

 Let op! Schroef dus nóóit de balken los van de strips, dit is niet nodig voor de 

montage op de door u gekozen ondergrond.

2. Beide zittingen zijn te monteren op onze standaard brede keerwanden. Zowel op 

de aluminium als de keerwanden van cortenstaal.

 Let op! Verwijder voor het plaatsen van de zitting al het vuil van de keerwanden. 

 Let op! Bij een cortenstalen keerwand is het benodigd om de bovenrand te 

voorzien van afwateringsgaten (onder de zitting) met een minimale diameter van 

10 mm. Het aantal afwateringsgaten is 1 stuks per 500 mm.

3. Schroef de zitting vast op de door u gekozen ondergrond. Tussen de houten 

balken in bevinden zich montagegaten in de strips om de zittingen vast te 

schroeven aan de ondergrond. Gezien de variatie in ondergrond waarop de 

zittingen gemonteerd kunnen worden, hebben wij er voor gekozen geen 

schroeven mee te leveren voor de montage. 

 Tip! Bij onze keerwanden adviseren wij zelftappers te gebruiken.
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Modellen
Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product 
specifieke opties op www.adezz.com.

ZITTING 
IN LENGTE

ZITTING 
IN BREEDTE



Het buiten zijn heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen en wordt 
een steeds belangrijker onderdeel van onze dagbesteding. Onder onze merken 
ADEZZ, FORNO en FURNS bieden wij een zeer uiteenlopend assortiment aan. Dit 
verrijkt gegarandeerd jouw buitenbeleving. Met onze producten creëren wij een 
sfeer waarin jij optimaal van je tuin kan genieten. 

Zo kan je eindeloos onze verschillende merken met elkaar combineren. Wij 
gebruiken hiervoor dezelfde materialen, afwerkingen en stijlen, zodat de 
producten met elkaar matchen. Dit voor een langdurige, stijlvolle inrichting van de 
tuin: van kantopsluiting tot exclusieve meubels en van stoere haarden tot chique 
watertafels. 

Wij ontwerpen en produceren al onze producten zelf. Hierdoor staan wij altijd in 
voor de topkwaliteit die jij van ons gewend bent. Dit tegen de scherpst mogelijke 
prijs. Alle producten worden in Europa en met de grootste zorg vervaardig. Zo zijn 
wij er zeker van dat onze producten ook aan onze standaarden voldoen. 
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