
Kringloop economie

Gietrand Tree Tyre
Gegarandeerd duurzaam waterbeheer 

voor een perfecte klimaataanpassing

UNIEKE EIGENSCHAPPEN 

� zeer snel in plaatsing

� 100% waterdicht

� steeds herbruikbaar en volledig duurzaam

� volledig impactbestendig (tegen klepelmaaiers)

� 4-seizoensbestendig, UV bestendig

� wordt niet broos en breekbaar

� onverwoestbaar 

� vergt geen onderhoud

� staat volledig autonoom

� gewicht ± 4 kg, dikte materie 10 á 15mm

� optie: reflectoren kunnen rondom aangebracht

 worden

Bezoek ecorub.com en ontdek alle rubberproducten. Vragen over onze producten? info@ecorub.com 

Waterdichte sluiting

Op het platte land In de stad Rond gemonteerd Ovaal gemonteerd

+65°C

-50°C

elastic



100%
UPCYCLING VAN RUBBERBANDEN 

(AUTO, HEFTRUCK & VLIEGTUIG) 

IN BELGIE 

3
NIEUW PRODUCT

VERWERKT ZONDER 

VERSPILLING

1
UPCYCLING 

VAN VERSLETEN 

BANDEN

2
BANDEN WORDEN 

BEWERKT TOT

STROKEN RUBBER

Wij upcyclen rubber voor
een beter milieu.

De bedrijfsfilosofie van Ecorub is

gebaseerd op ee, diepgeworteld

geloof in duurzame ontwikkeling,

waarbij respect voor de mens en

het milieu centraal staan. Ecorub

produceert al haar goedere, op 

milieuvriendelijke wijze.

Bezoek ecorub.com en ontdek nog 

meer ecologisch verantwoorde

producten.

Technische specificatie zijn steeds autoband gerelateerd

Diameter Ø 54 cm tot Ø 63 cm

Hoogte 18 cm tot 23 cm

Dikte rubber 10 mm naar 15 mm

Bewapening Stalen gordel in het loopvak

Sluiting 4 mm dikke non markering rubber met siliconen 

  voor een instelling op maat door overlapping

Bevestiging 4 x tire-fonds schroefbouten voor gemonteerd. 

  klaar voor bevestiging tegen de boompaal

HOE GEBRUIKEN?

1. Tree tyre Gietrand wordt geleverd met  

 voorgemonteerde vijzen.

2. Plaats de Gietrand rond de boomstam  

 en schroef de vijzen vast op de 

 boompaal.

3. Onnodig om Tree Tyre Gietrand te  

 verstevigen, hij staat volledig autonoom  

 door zijn massa ± 4 kg en dikte.

4. Volledig herbruikbaar door vijzen los te  

 schroeven en elders te gebruiken.

Staat Autonoom Hanteert gemakkelijk Snelle plaatsing Stevige schroeven Netjes afgewerkt

Weerstaat elke agressie


