Nieuw:
De folie die alle goede eigenschappen in zich heeft.
Vele jaren ervaring en diepgaande technische en

wilt b.v. een wateraansluiting maken dan laat de folie

commerciële kennis staan aan de basis van de

zich perfect verlijmen.

nieuwe vijverfolie: 4everflex®. Duurzaamheid en milieu
vriendelijkheid zijn de leidende uitgangspunten onder

De viskenners weten het: vissen hebben een uiterst

voorwaarde dat de gebruikseigenschappen voor

sensitief reukorgaan en een stinkende folie draagt

verwerker, gebruiker en vijverbewoner optimaal zijn.

bij aan cumulatieve stressopbouw waardoor uw
vissen niet floreren. Vandaar dat 4everflex® op geen

Met de traditionele apparatuur als hete luchtföhn en

enkele wijze overheerst maar alleen zorgt voor een

hete bout lasapparatuur laat de folie zich makkelijk

ondoorlaatbare afdichting.

verwerken tot de vijver zoals u hem in gedachten heeft.
De zeer flexibele folie volgt onder uw handen moeiteloos
de contouren van uw vijver waardoor het eindresultaat
u gegarandeerd tot volle tevredenheid stemt. En
wat betreft

de duurzaamheid is de folie voor een

U gunt uw vis toch ook
de geborgenheid van
een aangename vijver?

gebruiksperiode van maar liefst 27 jaar gegarandeerd.

4everflex® leveren wij op rol of op maat gelast in de door u

En mocht onverhoopt de folie beschadigd raken of u

gewenste vorm. Vraag ons gerust om meer informatie.
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Verwachte levensduur > 30 jaar door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen • Hoge elasticiteit / flexibiliteit • Hoge
doorscheurweerstand • Recyclebaar en derhalve milieuvriendelijk • Geen “rubberlucht” • Vis- en plantvriendelijk (geen
groeistoornissen in vissen en/of planten) • Zonder agressieve chemische oplosmiddelen te verwerken • Bevat geen
zware metalen zoals cadmium of lood • Eenvoudig te verlassen met traditionele hete lucht of hete bout apparatuur
• Eenvoudig direct op elkaar, zonder strip of kleefband, te verlijmen, waardoor een echt sterke verbinding ontstaat.
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