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Voordelen
Onderhoudsvrij

Dubbelwandig:  betere thermische isolatie

Platte bodem:    maakt begroeiing mogelijk
                              zonder ondersteuning

Curven:                beperk de schadelijke 
                              effecten van de wind

Waterreserves:  hierdoor hoeft u minder 
                              vaak water te geven

Schaal te vol / pluggen:  laat hiermee de
                                            waterreserve leeglopen en 
                                            voorkom zo het rotten
                                            van het wortelstelsel
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Voor elk van deze 3 modellen balkons zijn verschillende 
bevestiging-systemen beschikbaar om ze aan te passen 

aan leuningen en / of muren en lage muren.

Assortiment
Balconniéres
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Assortiment
Railing bevestigingen

Aarzel niet om ons te raadplegen voor afmetingen buiten de bovenstaande 
normen en / of voor een speciaal verzoek.

SK - Collectie:  Balconniereswww.nornet.nl   /   info@nornet.nl



Assortiment
Bevestigingsmiddelen voor muren en lage muren
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Vanaf 20 st. van hetzelfde model 
in dezelfde kleur kunnen wij onze 
containers zonder meerprijs 
produceren volgens de RAL van 
uw keuze.

Aarzel niet om ons te raadplegen 
voor de voorwaarden voor 
bestellingen onder de 20 st.

Kleurenkaart

Al onze containers zijn standaard groen RAL 6005
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Aanplantadvies
Onderhoudsvrij

Substraat tip:

grof substraat met mengsel waardoor de vrije circulatie van 
water en lucht die nodig is voor het tot bloei komen van de 
plant

Vaste plant
40% bovengrond
20% grove elementen 4/8 mm (grind / steen ..) 20% 
potgrond
20% veenmos
Meststof / mest

Eenjarige planten / Zachte 
planten 70% grond voor 
suspensies 30% veenmos

Geïsoleerde container

Substraat 

Groen adekking 

Minder 
wieden

Minder 
water geven 

Meer groen 
in leefomgeving



Technische informatie

Polyethyleen schalen, rotatiegegoten mono-bloc, 
door en door gekleurd.

Een dubbelwandige schaal zorgt voor warmte-isolatie en dient 
tevens als waterreservoir. Conische ribben onderaan zorgen 
voor de stijfheid van de planter.

Certificering door het National Center for Photo Protection 
Assessment op UV-stabiliteit en -bestendigheid voor 10 jaar.

Volledig recyclebaar materiaal, schokbestendig en bestand tegen 
sterke temperatuurschommelingen (-65 ° tot + 65 °).

Aanwezigheid van een overloop voorziening om het risico van rot van het wortelstelsel van de plant te vermijden.
Aanwezigheid van een zijstop voor het legen en / of reinigen van de water reserve.

De bevestigingen zijn volgens de modellen gemaakt in roestvrij staal of in staal dat is behandeld tegen corrosie 
(verzinken, verzinken, enz.). De schroeven zijn van roestvrij staal.
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