
Visvijvers 
Siervijvers 

Zwemvijvers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van Beek EPDM BV Specialist op het gebied van EPDM toepassingen, sinds 1972 Specialist op het gebied van EPDM toepassingen, sinds 1972 !Specialist op het gebied van EPDM toepassingen, sinds 1972 ! Specialist op het gebied van EPDM toepassingen, sinds 1972
 

Van Beek EPDM BV Specialist op het gebied van EPDM toepassingen, sinds 1972!

 



 

 VB-EPDM membranen ten behoeve van sier-, zwem- en visvijvers. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
        
      

  
 
 

VB-Fishpond EPDM folie voor uw vijver. Een vijver 
in uw tuin is puur genieten. Of u nu kiest voor 
een siervijver met waterlelies, een zwemvijver of 
een strakke vijver met kleurige vissen. Een 
droomvijver voor de mens én een extra 
dimensie voor de natuur. Dit exclusieve 
kwaliteitsproduct rubberfolie heeft door de 
elasticiteit een uitzonderlijk lange levensduur. 
VB-Fishpond EPDM-folie is UV-bestendig en 
bevat geen weekmakers. Hierdoor blijft de folie 
soepel en elastisch. Een ander belangrijk aspect 
is dat VB-Fishpond EPDM-folie milieuvriendelijk 
en niet toxisch is. VB-Fishpond membraan is 
volledig 3-dimensionaal op maat te maken, in 
bijna elke gewenste vorm en afmeting. 

VB-Fishpond EPDM membranen spelen een 
cruciale rol bij het waterdicht maken van uw vijver. 
In verband met blootstelling aan UV-straling, 
wisselende temperaturen en bacteriologische 
invloeden, worden aan de membranen zeer hoge 
eisen gesteld. Het is tevens van belang om vóór 
het plaatsen van de VB-EPDM membranen de 
bodem te controleren. Indien deze niet uit schoon 
zand bestaat, of de ondergrond bestaat 
bijvoorbeeld uit metselwerk, adviseren we u om 
een beschermvlies eronder aan te brengen. Gelet 
moet worden op het toevoegen van 
reinigingsproducten, chemische middelen, 
ziektebestrijders en andere toevoegingen aan uw 
water. Dit om beschadiging van de EPDM folie te 
voorkomen. Tegen sommige producten is zelfs VB-
Fishpond EPDM folie niet bestand. Een resistentielijst 
is op aanvraag beschikbaar. 
 

 
 

VB-Fishpond EPDM membranen bestaan uit 
rubberfolie van Europese topkwaliteit. Ze komen 
tot stand door het op maat vulkaniseren van 
banen EPDM-folie, en zijn leverbaar in 
verschillende diktes. Zo ontstaan naadloze en 
homogene VB-EPDM membranen, die exact op 
maat aan de gestelde eisen voldoen. Elk 
membraan wordt met een bijbehorend 
certificaat en montage-instructie bij u 
afgeleverd. VB-EPDM rubber heeft een zeer 
gunstige milieubelasting factor en is ecologisch 
verantwoord. De milieueffecten gedurende de 
gehele levenscyclus zijn zeer laag. 
Van Beek EPDM BV, levert sinds 1972 maatwerk 
in EPDM rubber en is als geen ander bekend 
met de strenge eisen, die aan duurzame 
afdichtingen gesteld worden.  

Van Beek EPDM BV 
Nieuwe Weideweg 5  
NL-6121 PD Born 
order@vbbv.com  
www.vbbv.com  
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 VB-EPDM membranen ten behoeve van composttunnels.	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

VB-EPDM-folie is ideaal om bij de bouw van 
composttunnels toe te passen als 
bodemafdichting. Hierbij is het belangrijk dat de 
VB-EPDM-folie geheel uit één stuk, en op maat 
gemaakt wordt geleverd. Hygiëne is van 
cruciaal belang om een optimale 
compostkwaliteit te garanderen. Bij het reinigen 
en desinfecteren van de tunnel wordt gewerkt 
met zeer hoge temperaturen. VB-EPDM-folie is 
goed bestand hiertegen. 

VB-EPDM membranen kunnen prefab tot 3.000 
m² uit één stuk, en voorzien van alle 
doorvoeren, worden geleverd. In het geval van 
grotere afmetingen en indien gewenst, is 
maatwerkfabricage op locatie ook mogelijk.  
Na verlijming van het VB-EPDM-membraan op 
de onderliggende isolatiepanelen ontstaat een 
vlakke afdichting. 

 
	  

VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie 
van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand 
door het op maat vulkaniseren van banen 
EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende 
diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VB-
EPDM membranen, die exact op maat aan de 
gestelde eisen voldoen. Elk membraan wordt 
met een bijbehorend certificaat en montage-
instructie bij u afgeleverd. VB-EPDM rubber heeft 
een zeer gunstige milieubelasting factor en is 
ecologisch verantwoord. De milieueffecten 
gedurende de gehele levenscyclus zijn zeer 
laag. 

Van Beek EPDM BV, levert sinds 1972 maatwerk 
in EPDM rubber en is als geen ander bekend 
met de strenge eisen, die aan duurzame 
afdichtingen gesteld worden.  
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