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Plantenbakken Polyester

Productbeschrijving

De bovenrand van alle polyester plantenbakken is dubbel omgezet 
wat deze bakken een fraaie en tijdloze uitstraling geeft. Doordat de 
plantenbak van hoogwaardig gewapend polyester gemaakt is en 
deze bewapening in de hoeken wordt doorgelegd kunnen de hoeken 
niet uitscheuren. De plantenbak wordt door en door gekleurd en zal 
daardoor zijn kleur behouden. 
Polyester bakken worden standaard uitgevoerd in RAL 7021 (hoog-
glans RAL 9016). 

Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

• Dubbelgezette bovenrand
• Materiaaldikte van min. 3 mm
• Verstevigingen tegen vervormen
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Opties

• Wielen (niet alle modellen)
• Coating in 7 RAL-kleuren
• Overlooppijpje

Kleuren

Voorraad kleuren  

• Polyester: RAL 7021
• Polyester Hoogglans: RAL 9016

Naast de standaard kleur zijn de bak-
ken ook leverbaar in RAL kleuren: 7006 
| 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016 (10% 
kleurtoeslag).

Specificaties
 

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

• Minimaal 2 maal per jaar reinigen. Spuit de plantenbak eerst in met ons BIO cleaner/protector reinigingsmiddel. Dit zorgt er 
voor dat het vuil uit de poriën trekt. Spoel daarna de bak schoon met leidingwater. Behandel als laatste stap nogmaals de bak 
met onze BIO cleaner/protector voor een ideale bescherming tegen vuil.

        Let op! Gebruik géén hogedrukreiniger en schuurspons.
• Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 5).

Belangrijk
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Plaatsing

Verhoging voor
Overlooppijpje

Verstevigingsrib

Losse grond

Worteldoek

Hydrokorrels

Plaatsing

Beplantingsadvies

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) onder-
grond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kun-
nen er spanningen in het product ontstaan die kun-
nen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats naar wens een overlooppijpje, op de daar-
voor aangewezen plek onderin de plantenbak, om 
een waterbuffer te creëren.

3. Verstevigingsribben in plantenbakken zijn essen-
tieel voor de constructie en vormvastheid van de 
plantenbak. Deze mogen nóóit verwijderd worden.

4. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 
1 cm) romdon de plantenbakken om vochtopsluiting 
te voorkomen.

5. Vul de bak met een laag hydrokorrels van on-
geveer 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.

6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig 
grondmengsel afgestemd op de aan te brengen be-
planting.

Let op! De aarde in de bak mag nooit aangestampt 
worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.

Slotbout 

Wielen monteren

1. Wielen worden los bij de plantenbak geleverd. 
Montage is zeer eenvoudig, zie afbeeldingen rechts.

2. Houdt de houten plank met de vier grote gaten 
naar boven en druk de slotbouten er stevig helemaal 
in (zie detail afbeelding).

3. Schuif vervolgens het wiel over de bout en draai 
het vast met de meegeleverde moer.

4. Plaats vervolgens de houten plank met wielen 
onder de plantenbak, deze hoeven niet met elkaar 
verbonden te worden.

Wiel

Moer



Buxus Acer Canna

Ceder Bellis Malva

Shape Organ Ellipse
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Plantenbakken Polyester

Modellen

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

OPTIES

Wielen



Buxus Ellipse Canna

Shape Organ
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Plantenbakken Polyester Hoogglans

Modellen

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

OPTIES

Wielen
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Accessoires

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

Wielen

Overlooppijpjes zorgen voor een waterbuffer onder in de plantenbak.

Overlooppijpje

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een 
optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Cleaner & Protector

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. 
Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.


