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Keerwanden
Productbeschrijving
Met ons assortiment keerwanden kun je eindeloos combineren en in
uw tuinontwerp kan bijna elke vorm eenvoudig en snel verwezenlijkt
worden. Prefab systeem dat eenvoudig blind te koppelen is met meegeleverde bevestigingsmaterialen.
Standaard hebben de keerwanden een bovenrand van 50x25 mm.
Ook zijn er keerwanden beschikbaar met een brede bovenrand van
400x40 mm, dit is enkel mogelijk bij de 600 mm hoge keerwanden.
Voor deze extra brede keerwanden zijn ook houten zittingen opgenomen in ons assortiment.

Specificaties
Algemeen

Corten

Aluminium

Onze keerwanden zijn voorzien van:

•
•
•
•

Standaard kleuren: RAL 7021, RAL
9016.

•
•
•
•
•
•

Materiaaldikte Corten: 2 - 3 mm
Materiaaldikte Alu: 3 - 4 mm
Materiaal zitting: Garapa hardhout
Prefab systeem
Incl RVS toebehoren
Garantie 5 jaar (aflopend)

Bruinoranje roestkleur
Ongeroest geleverd
Roestproces duurt 4-5 maanden
BIO roestversneller verkrijgbaar

Opties
•

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten
gerekend).

Hardhouten zitting

Belangrijk
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•

Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud
•
•
•

Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.
Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 5).
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Plaatsing

Plaatsing

onder maaiveld

1. Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden
door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien
dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de
koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er
spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats de keerwanden op de draagkrachtige ondergrond. Bout de elementen vast
met de bijgeleverde materialen.
Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast,
waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

3. Voorzie de keerwand aan beide kanten van een
laag grond van 10cm boven de voetplaat voor de nodige stabiliteit.
Tip! (zie pagina 3 voor montage gelijk aan maaiveld)

4. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand
verder en maak eventuele bestrating af.
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Plaatsing

Plaatsing

gelijk aan maaiveld

1. Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden
door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien
dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de
koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er
spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats de keerwanden op de draagkrachtige ondergrond. Bout de elementen vast
met de bijgeleverde materialen.
Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast,
waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

3. Boor gaten in de draagkrachtige ondergrond (in de
keerwanden zitten al gaten)
Verbind vervolgens de keerwanden met de ondergrond doormiddel van pluggen of eventueel een
chemisch anker.
Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze
een voor een vastgedraaid kunnen worden.

4. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand en
maak eventuele bestrating af.

3/5

Keerwanden

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

Keerwanden

Keerwanden

Keerwanden

corten

Keerwanden

corten breed

Aluminium

Aluminium breed

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

Zitting

in lengte

Zitting

in breedte
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Accessoires

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.

Cleaner & Protector
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.

Roestversneller
Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

Corten vernis
Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden.
Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.
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