Niet kapot te krijgen!

Wilt u het zelf doen?

Voelt u even? De rubberfolie is elastisch en sterk tegelijkertijd.

Dat kan met VB-Fishpond rubberfolie, want het materiaal is zo flexibel

Geen risico met naadverbindingen en probleemloos te leggen.

dat het zich altijd perfect in de juiste vorm laat leggen. Als de grond op

Wilt u een ronde vijver? Geen probleem. De VB-Fishpond rubberfolie

de juiste manier is uitgediept, dan valt de folie meteen op zijn plaats.

wordt in elke gewenste vorm en omvang afgeleverd…in één stuk!

Het zit als gegoten!

Indien gewenst doet uw tuin- of vijverspecialist dit werk in een handomdraai. Informeer bij onderstaande specialist en hij legt voor u de

Praktisch geen onderhoud meer én u geniet jarenlang onbezorgd van
uw droomvijver!

VB-fishpond Exclusive!
• Elastische 100% EPDM rubberfolie
• Exclusief kwaliteitsproduct

VB-Fishpond folie
voor elke
droomvijver!

• Duurzaam
• Nagenoeg plooivrij
• Onderhoudsvriendelijk
• Op maat
• Zwart (clean sheet)
• Vrij van talk en weekmakers
• Geprefabriceerde homogene naadverbinding
• Eenvoudig aan te brengen
• Visvriendelijk
Het gebruik van reinigingsproducten, chemische middelen, ziektebestrijders en
andere toevoegingen, in combinatie met EPDM rubberfolie is voor eigen risico.
Deze middelen kunnen een negatieve invloed hebben op de eigenschappen
van EPDM. Beschadigingen ten gevolge van het gebruik hiervan vallen niet
onder garantie. Een resistentielijst is op aanvraag beschikbaar.

Van Beek EPDM BV
Nieuwe Weideweg 5
6121 PD Born
T +31 46 4740625
info@vbbv.com
www.vbbv.com

Offerteaanvraag /
bestelling:
order@vbbv.com

Elastische rubberfolie

vijver nagenoeg plooivrij, op maat, vis- en plantvriendelijk aan.

Scheppen!
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VB-Fishpond leggen!
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Vullen!

3 33 3

Een vijver in uw tuin is puur genieten. Of u nu kiest voor
een siervijver met waterlelies, een zwemvijver of een
strakke vijver. Een droomvijver voor de mens én een extra
dimensie voor de natuur.

Een vijver geeft uw tuin de perfecte uitstraling

Uw vissen ook dik tevreden

Een natuurlijke vijver geeft uw tuin net iets extra’s. Rustgevend, dynamisch én

In de vijver met VB-Fishpond rubberfolie voelen uw vissen zich heer

ontspannend. U beleeft uw tuin intens! De vijver roept een fascinerende sfeer op

en meester!

die op geen enkele andere manier is te bereiken. Blikvanger én rustpunt in één!

De aanleg van een vijver lijkt simpel. Indien planten ontbreken denkt

En gebruikt u de duurzame VB-Fishpond rubberfolie, dan ligt de vijver er goed

men met een bak water in de tuin te volstaan. Niets is minder waar.

bij.

De juiste waterstroming, diepte en waterkwaliteit dragen bij
aan een gezonde vis. En door de exclusieve prefabricage van de

Een plons in het vijverwater

VB-Fishpond rubberfolie kunnen uw vissen naar hartelust capriolen

Zwemmen in een natuurlijke vijver is de nieuwste trend. En legt u uw zwemvijver

maken… geen naad laat meer los. De rubberfolie is bijzonder sterk

aan met VB-Fishpond rubberfolie, dan heeft u jarenlang waterpret. Dit exclusieve

door de homogene naadverbinding van puur EPDM rubber.

kwaliteitsproduct rubberfolie heeft door de elasticiteit namelijk een uitzonderlijk

Dus minstens zo stevig als de VB-Fishpond rubberfolie zelf.

lange levensduur. Het materiaal is niet gevoelig voor UV-straling en bevat geen
weekmakers. Daardoor blijft de folie soepel en elastisch. Een niet onbelangrijk
aspect is dat VB-Fishpond rubberfolie milieuvriendelijk is. Het wordt daarom
steeds vaker door tuinspecialisten gebruikt. Voor elke vijver, in elke vorm die bij
uw tuin past.

VB-Fishpond is onderdeel van de
VB-EPDM productlijn.
EPDM rubberfolie is stevige elastische
rubberfolie en zo sterk dat het product
voor meerdere doeleinden geschikt
is. Zelfs platte daken worden er mee
afgedicht. Het is weersbestendig en
scheuren behoren tot het verleden.
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