 Bepaal nauwkeurig de afmetingen van de af te
dichten vijver: lengte, breedte, diepte
 Bezorg ons een plan met de exacte afmetingen
 Duid eventuele doorvoeren en extra’s
nauwkeurig aan op het plan
 U ontvangt een vrijblijvende offerte via een
erkend verdeler
 De levertijd na akkoord van de offerte bedraagt
+- 15 dagen
 Het pakket wordt netjes verpakt en met
duidelijk plannetje bij de verdeler geleverd
 Vouw de folie open in de vijver
 Dank zij de markeringen op de folie kan het
uitplooien eenvoudig en vlug gebeuren.
 Let erop dat de folie spanningsloos in de put
hangt. Dit wil zeggen dat hij overal de wanden
raakt, ook in de hoeken
 Leg onderaan in de hoeken stenen of andere
gewichten
 Laat 10 cm water in de vijver lopen
 Trek de folie aan tegen de wanden
 Laat de vijver vollopen
 De bovenhoeken zijn standaard horizontaal
afgewerkt (op 20-30 cm)
 U kunt meteen de randafwerking plaatsen
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EENVOUDIG ZELF PLAATSEN

3-D FOLIE
OP MAAT GEMAAKTE
PREFAB WATERDICHTING

3-D FOLIE: OP MAAT GEMAAKTE
PREFAB WATERDICHTING
UIT ÉÉN STUK EPDM FOLIE VERVAARDIGD
Wilt u zelf uw folievijver aanleggen op een snelle en
eenvoudige manier? Dat kan met een 3-D folie,
speciaal voor u op maat gemaakt. Een mooi ogende,
zwarte folie met een waterdichte garantie. De
driedimensionale vorm wordt geproduceerd in 1 mm
dikke 2-lagige Europese EPDM rubberfolie.
Deze vooraf geassembleerde folie is een zeer
interessante oplossing voor vijvers met een strakke
vorm.

VOORDELEN
 Professionele uitstraling
 Uit één stuk EPDM folie
op maat vervaardigd
 Degelijk afgewerkte hoeken
en weinig plooien
 Eenvoudig en snel te
plaatsen
 Tijdbesparend en
prijsgunstig

gemaakt met
scandinavische
folie
Dit is een zeer esthetisch ogende egaal zwarte
kwaliteitsfolie. Het EPDM membraan wordt vervaardigd
volgens de Scandinavische normen en waarden ten
opzichte van het milieu. Duurzaamheid staat centraal
in de ontwikkeling, productie en installatie.
Door het gebruik van thermische lasnaden tijdens
de productie komt het vijverwater niet in contact met
solventen en lijmen. Een gezonde vijver begint bij een
gezonde folie.
De hoge bestendigheid van EPDM tegen o.a. ozon,
UV en extreme temperaturen garandeert een zeer
lange levensduur.

OPMETEN EN PLAATSEN
KAN OOK DOOR EEN
VAKMAN
Wenst u een opmeting bij u thuis of wil u de 3-D folie door
een vakman laten plaatsen? Dat kan, uw winkelpunt
geeft u graag de nodige informatie en prijzen.

