
www.adezz.com 1.

ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

W
and

en

Productinformatie: Wanden

Wij produceren wanden in de volgende materialen. Aluminium, Cortenstaal (beide maatwerk 
mogelijk) en polyester (alleen in standaardmaatvoering). Op alle wanden zit 5 jaar garantie.

Aluminium wanden:

Deze wanden brengen een rustpunt in uw tuinontwerp en zijn verkrijgbaar in bijna alle 
standaard RAL kleuren. Qua maatvoering is bijna elke maat mogelijk en eventueel direct te 
berekenen met onze maatwerkmodule op de website (na inlog). Deze zeer degelijke wanden 
zijn onderaan de lange zijden voorzien van een montagestrip. Voor het reinigen van dit 
product adviseren wij de “Cleaner Protector BIO”, speciaal ontwikkeld voor reiniging van 
Aluminium. Deze cleaner is bij ons verkrijgbaar.
Standaard kleur: RAL 7021, 7035, 9016. Bijna alle andere RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor 
worden opstartkosten in rekening gebracht).

Voordelen Aluminium wanden:

• Licht en sterk materiaal
• Rustgevende uitstraling
• Verkrijgbaar in bijna alle RAL kleuren (houd rekening met opstartkosten)
• Maatwerk mogelijk
• Holle constructie

Cortenstalen wanden:

Corten stalen wanden zijn zeer massief ogende wanden. Deze zijn onderaan de lange zijden 
voorzien van montagestrips. Qua maatvoering is bijna elke maat mogelijk en eventueel direct 
te berekenen met onze maatwerkmodule op de website (na inlog).
Het voordeel van deze wanden is de holle constructie en onbehandeld materiaal waardoor u 
gemakkelijk accessoires als verlichting etc toe kunt voegen.

Voordelen Corten stalen wanden:

• Goedkoper dan vergelijkbare wanden
• Zeer degelijk materiaal
• Ideaal om uw tuin een verrassende uitstraling te geven
• Natuurlijke uitstraling
• Maatwerk mogelijk
• Eenvoudig om zelf verlichting etc te monteren
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Polyester wanden:

Polyester wanden zijn nieuw in ons assortiment. Deze zeer massief ogende wanden zijn 
onderaan de lange zijden voorzien van montagestrips. Het voordeel van de wanden is dat ze 
een holle constructie hebben waardoor u gemakkelijk accessoires als verlichting, watervallen 
etc. toe kunt voegen.
Houdt u er rekening mee dat sommige schoonmaakmiddelen het materiaal kunnen 
beschadigen of beïnvloeden. Niet reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen of 
andere schurende materialen. Ook kan het schoonmaken met een hogedrukreiniger schade 
veroorzaken. Het beste product voor het reinigen en onderhouden van polyester is de
“Cleaner Protector BIO” die wij aanbieden op onze website

Voordelen Polyester wanden:

• Goedkoper dan vergelijkbare wanden
• Licht in gewicht
• Zeer solide vezelversterkt materiaal
• Ideaal om uw tuin een verrassende uitstraling te geven
• De standaard kleur is wit RAL 9016. We maken ze ook in RAL kleuren: 7021, 7035, 9010 
• Eenvoudig om zelf verlichting etc te monteren

Belangrijk:

Onze wanden hebben aan beide zijden onderaan een omgezette lip van ongeveer 5cm voor 
bevestiging op een stevige ondergrond:


