
Deze voorgeassembleerde folie is een interessante oplos-
sing voor niet al te grote vijvers met een strakke en een-
voudige vorm. Een mooi ogende, zwarte folie met een 
waterdichte garantie. De driedimensionale vorm wordt 
op voorhand geproduceerd in tweelagige 1,0-1,2 of 1,5 
mm dikke Europese EPDM rubberfolie. Het pakket wordt 

netjes verpakt en met een duidelijk plannetje afgeleverd. 
Het uitplooien op locatie kan dus eenvoudig en vlug 
verlopen, mede dankzij de markeringen op de folie. Voor 
grotere en ingewikkeldere vijvers raden wij assemblage 
op locatie aan door de technici van Gauris Projects.

3D FOLIE: SPECIAAL OP MAAT GEMAAKTE PREFAB VIJVERS UIT ÉÉN STUK EPDM FOLIE 
VERVAARDIGD

GEMAAKT MET SCANDINAVISCHE FOLIE
Dit is een zeer esthetisch ogende egaal zwarte kwaliteitsfolie. Het EPDM membraan wordt vervaardigd  
volgens de Scandinavische normen en waarden ten opzichte van het milieu. Duurzaamheid staat centraal  
in de ontwikkeling, productie en installatie. Door het gebruik van thermische lasnaden tijdens de productie 
komt het vijverwater niet in contact met solventen en lijmen. Een gezonde vijver begint bij een gezonde folie.

OPMETEN EN PLAATSEN
Kan door Gauris Projects. U kunt deze dienst zelf aanbieden aan uw klanten.

VOORDELEN
• Professionele uitstraling
• Strak afgewerkte hoeken en weinig plooien
• Eenvoudig en snel te plaatsen
• Tijdbesparend en prijsgunstig

WERKWIJZE
•  U bepaalt nauwkeurig de afmetingen van de af te dichten 

vijver: lengte, breedte, diepte (voor eventuele assistentie  
kan u steeds terecht bij onze vertegenwoordigers of  
Customer Service)

•  Gebruik onze calculator of stuur ons een tekening  
met de exacte afmetingen

•  Wij bezorgen u een vrijblijvende offerte
•  Levertijd na akkoord van offerte: ± 15/25 dagen  

afhankelijk van het seizoen
•  De folie wordt bij u geleverd
•  U vouwt de folie open in de vijver/zwemvijver
•  Onderaan in de hoeken legt u stenen of  

andere gewichten
•  U laat 10 cm water in de vijver lopen
•  U trekt de folie aan tegen de wanden
•  U laat de vijver vollopen
•  De bovenhoeken zijn standaard horizontaal  

afgewerkt (10 cm)
•  U kunt meteen de randafwerking plaatsen

INSTRUCTIE 
3D EPDM RUBBERFOLIE OP MAAT GEMAAKT UIT EEN STUK




