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Product informatie

SUNO BLOEMBAK
Toepassingen
•
•
•
•
•

Afboorden tuinpaden, terrassen
Bordes
Vrijstaande scheidingswanden
Keermuren trapsgewijs tegen een helling
Trappen

Eigenschappen
•
•

•
•
•

Betonstenen bloembak
Gemaakt van een speciaal openstructuur betonmengsel
met lava dat het water goed kan vast houden
Vrijstaand
Aparte gegolfde vormgeving
Makkelijk stapelbaar

Kleuren
bruin-rood

grijs

Zwart

Opmerking: de kleuren en texturen op de foto’s kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

Beschikbare formaten
lengte (mm)

breedte (mm)

hoogte (mm)

kg / stuk

600

400

250

53

Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.
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SUNO BLOEMBAK
Plaatsing
1. Voorbereiding
• De voorbereidende werkzaamheden worden bepaald door de hoogte, de opstelling en de functie
van de constructie.
• Indien de muur wordt gebruikt als grondkerende wand, is een cementgebonden fundering
noodzakelijk.
• Is de wand hoger dan 135 cm, dan moet de fundering zwaarder worden uitgevoerd. Geef de
wand bovendien een trapsgewijze opbouw.
• Een muur die slechts uit enkele lagen bloembakken is opgebouwd, behoeft geen fundering. Een
laag grind, steenslag of fijn steengruis zorg wel voor een betere afwatering.
• Bij de constructie van hogere scheidingswanden worden de onderste bloembakken bij voorkeur
met betonijzers verankerd in de fundering.
2. Plaatsing
• Egaliseer het grondvlak en laat de bloembakken mooi aaneensluiten naast een touw dat de
richting aangeeft.
• Plaats de tweede laag in halfsteensverband bovenop de reeds uitgelegde laag. Op die manier
ontstaan beplantbare openingen.
• Voor het vullen van de bloembakken wordt bij voorkeur humushoudende plantaarde gebruikt.
• Voorzie ongeveer 20 liter per element.
• Vul tijdens de opbouw de bloembakken laag per laag tot 2 à 3 cm van de rand. Druk de grond
tijdens het planten lichtjes aan en zorg dat hij enigszins vochtig is.

Onderhoud
•

•
•
•

•

Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw bloembakken mooi te
houden.
Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling
gemakkelijker aanhecht.
Kalkuitbloei
Alle betonproducten kunnen in het begin kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag
en / of ogenschijnlijke verkleuring en / of druipvlekken. Deze uitbloei zal in het algemeen in de tijd
verminderen maar tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Marshalls
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bovenvernoemde fenomenen. Kalkuitbloei wordt
niet aanvaard als klacht.
Verwering
Weer en terrein condities kunnen af en toe andere kleurvariaties veroorzaken. Dit zal in de tijd
verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.
Tijdens het transport kunnen krassen gemaakt worden in de bloembakken. Deze markeringen
zullen in de tijd verminderen daar de bloembakken vol in de massa gekleurd zijn.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.
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SUNO BLOEMBAK
Technische specificaties
Europese norm: EN13198

Product verbeteringen
We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij
ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl
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