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RootBarrier B.V.
Groenvoorziening Systemen

Professioneel bewateringssysteem voor bomen
De RootBarrier® Gietrand van HDPE wordt in een cirkel om de boom heen gebogen en  
met de RootBarrier® Connector vastgezet. Bovendien kan de gietrand met de RootBarrier®  
Grondverankering in de grond geplaatst worden en hoeft niet aan een paal vastgezet te worden. 
Hierdoor kan het systeem gemakkelijk meerdere keren opnieuw geïnstalleerd en gebruikt worden. 
De  RootBarrier® Gietrand blijft ook stevig staan zonder gebruik van grondverankering. Als de 
gietrand op een talud wordt geplaatst, is RootBarrier® Grondverankering wel noodzakelijk. 
 
Voor de afwerking van de RootBarrier® Gietrand bestaat er bovendien een RootBarrier® Afdekkapje. Ook kan er bij het installeren 
gebruik worden gemaakt van antivandalisme schroeven. De UV stabiliteit van HDPE in de Benelux is 10 jaar. 

Eigenschappen
• Onafhankelijk irrigatiesysteem
• Gemakkelijk te snijden met onze RootBarrier® Snijplaat en 
 vast te zetten met onze RootBarrier® Connector 
• Antivandalisme schroeven
• Beschermend tegen strooizout en maaischade
• Water, lucht en voedingsstoffen bereiken  

ongehinderd de grond en wortels
• Vrij van chemische stoffen
• 100% recyclebaar
• UV-bestendig
 
Gegevens
 Omvang (meter) Diameter (cm) Inhoud (liter)
 2,5 ø 80 Ca. 100
 3,0 ø 95 Ca. 140
 3,5 ø 110 Ca. 195

RootBarrier® Gietrand

Toepassing
• Ondersteuning voor nieuwe aanplant
 
Materiaal 
Gietrand groen, bestaande uit HDPE 2mm
Gietrand zwart, bestaande uit HDPE 2mm
 
Er is keuze uit een complete RootBarrier® Gietrand set of een 
doe-het-zelf RootBarrier® Gietrand set. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen of terecht op onze website. 

Kenmerken
• Kostenbesparend
• Zeer duurzaam
• Herbruikbaar 
• Antivandalisme 

International registered model DM/081 955



Instructies voor het installeren van de RootBarrier® Gietrand
Volg de aanwijzingen op onderstaande afbeeldingen voor een correcte installatie van de gietrand.
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