Plantenbak ‘Jenny’

Flexibele en elastische bloem -en plantenbak

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
Vervaardigd door upcycling van
vliegtuigbanden.
•

stabiel, robuust, soepel, absorbeert maximale
schokken en breekt niet

•

behoud zijn oorspronkelijke vorm na aanrijding of
schokken

•

vriest niet stuk, veroudert en verkleurt niet met de tijd

•

gemaakt voor grote en kleine bloemen en
plantensoorten

•

circulair product met retour voor weder upcycling

•

veilig voor zwakke weggebruiker

•

standaard voorzien van ingekapselde reflectoren
voor maximale zichtbaarheid

•
+65°C
-50°C

TOPCOVER BODEM

elastic

standaard voetstuk met grondverankeringsgaten
voor permanente opstelling + hef-ogen

•

bodem (3 hoogtes) is voorzien van een
waterdoorlatende ‘TopCover’

ASSORTIMENT VARIABELE BLOEMBAKKEN

bezoek ecorub.com en ontdek alle rubberproducten
vragen over onze producten? info@ecorub.com

GEBRUIK
Ideaal als straatvernauwing, om het verkeer
af te remmen. Algemeen als veilige bumper bij
hindernissen of bij het begin van langdurige
werkzaamheden.

WAAR TE GEBRUIKEN?
•

openbare wegen, bij scholen, op pleinen,
in wandelstraten, speelstraten en rond
monumenten

•

parken, recreatiedomein en tuin

•

op het bedrijf

PLANTENBAK ‘JENNY’
code

diameter

hoogte

kg

BB 035

85 cm

36 cm

77

BB 060

85 cm

53 cm

114

BB 085

85 cm

77 cm

162

BB 110

85 cm

95 cm

210

OPTIONEEL
•

bevestigingssysteem voor signalisatieborden,
vlaggen of aankondigingsborden mogelijk

•

grondverankeringsgaten voor permanente
opstelling

MATERIALEN
•

gemaakt door upcycling van de flanken van
hoogtechnologische vliegtuigbanden

•

alle bevestigingen zijn van roestvrij inox

•

rubber is UV bestendig

Wij upcyclen rubber voor
een beter milieu.

1
UPCYCLING
VAN VERSLETEN
BANDEN

De bedrijfsfilosofie van Ecorub is
gebaseerd op een diepgeworteld

3

NIEUW PRODUCT
VERWERKT ZONDER
VERSPILLING

geloof in duurzame ontwikkeling,
waarbij respect voor de mens en
het milieu centraal staan. Ecorub

100%
UPCYCLING VAN RUBBERBANDEN
(AUTO, HEFTRUCK & VLIEGTUIG)

produceert al haar goederen op
milieuvriendelijke wijze.
Bezoek ecorub.com en ontdek nog
meer ecologisch verantwoorde
producten.

IN BELGIE

2

BANDEN WORDEN
BEWERKT TOT
STROKEN RUBBER

