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DRAINAGEBUIS KOKOSVEZEL
Drainagebuis op rol á 50 meter kokusvezel.
Voor drainage van landbouw, gronden, wegen, taluds, sport en
recreatieterreinen levert Aquafix complete systemen. Drainage
is voor vele doeleinden geschikt en levert goede voordelen op.
De geribbelde c
 onstructie geeft de buizen een grote stijfheid en
sterkte. De perforatie in de groeven vormen samen het water
inlatende oppervlak en zorgen voor een enorme afvoercapaciteit.
De omhullingsmaterialen dienen als filter om inspoeling van
gronddeeltjes tegen te gaan.

Per rol 50 meter:
854.2203.0050
854.2203.0060
854.2203.0080
854.2203.0100
854.2203.0125

Ø 50 mm.
Ø 60 mm.
Ø 80 mm.
Ø 100 mm.
Ø 125 mm.

De voordelen:
Landbouw:
•
Zorgt voor een betere verhouding tussen water en zuurstof en voor
een betere grondstructuur.
•
Zorgt voor een betere groei en en dus hogere opbrengst.
•
Biedt betere landbewerkingsmogelijkheden in voor- en najaar.
Sport- en recreatieterreinen:
•
Voorkomt kapot trappen van het terrein.
•
Minimaliseert het onderhoud.
•
Verlengt de gebruiksduur.
Wegen:
•
Zorgt voor een snelle afvoer van regenwater.
•
Voorkomt wegdekbeschadiging door opvriezen.
Gebouwen:
•
Voorkomt water in kruipruimtes en kelders.

DRAINAGEBUIS
Drainagebuis op rol á 50 meter.
Voor drainage van landbouw, gronden, wegen, taluds, sport en
recreatieterreinen levert Aquafix complete systemen. Drainage
is voor vele doeleinden geschikt en levert goede voordelen op.
De geribbelde c
 onstructie geeft de buizen een grote stijfheid en
sterkte. De perforatie in de groeven vormen samen het water
inlatende oppervlak en zorgen voor een enorme afvoercapaciteit.
De omhullingsmaterialen dienen als filter om inspoeling van
gronddeeltjes tegen te gaan.

Per rol 50 meter:
854.2202.305.050
854.2202.306.050
854.2203.308.050
854.2203.310.050
854.2203.312.550

Ø 50 mm.
Ø 60 mm.
Ø 80 mm.
Ø 100 mm.
Ø 125 mm.

De voordelen:
Landbouw:
•
Zorgt voor een betere verhouding tussen water en zuurstof en voor
een betere grondstructuur.
•
Zorgt voor een betere groei en en dus hogere opbrengst.
•
Biedt betere landbewerkingsmogelijkheden in voor- en najaar.
Sport- en recreatieterreinen:
•
Voorkomt kapot trappen van het terrein.
•
Minimaliseert het onderhoud.
•
Verlengt de gebruiksduur.
Wegen:
•
Zorgt voor een snelle afvoer van regenwater.
•
Voorkomt wegdekbeschadiging door opvriezen.
Gebouwen:
•
Voorkomt water in kruipruimtes en kelders.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.
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