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 VB-EPDM membranen ten behoeve van bekleding van bloem- en plantenbakken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
        
      

  
 
 

VB-EPDM folie is een uitstekend product om 
bloembakken en plantenbakken duurzaam af te 
dichten. Lekkende bloem- en plantenbakken, 
zijn eenvoudig met VB-EPDM-folie te repareren. 
De prefab VB-EPDM bakken zijn tevens goed toe 
te passen als zelfstandige bloembak en 
plantenbak. Geplaatst in de grond tussen de 
bestrating, zorgt de VB-EPDM-folie ervoor dat de 
wortels van de planten en bloemen niet onder 
de bestrating kunnen groeien. 

VB-EPDM prefab bakken kunnen in bijna elke 
vorm en afmeting geleverd worden. Ze zijn op 
eenvoudige wijze aan te brengen in bestaande 
bakken, maar ze kunnen ook toegepast worden 
als zelfstandige bak in de groenvoorziening.  
VB-EPDM-folie is bestand tegen worteldoorgroei 
volgens FLL. Het is echter niet bestand tegen 
scheuten van bijvoorbeeld sommige 
bamboeplanten en rietachtige. Hiervoor dienen 
aparte voorzieningen getroffen te worden. 
VB-EPDM-folie is UV-bestendig en loogt niet uit. 
 

 
 

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.  

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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