Servicepunten
op de begraafplaats
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Watertappunten
Den Boer Econorm® levert binnen dit programma een keuze aan
watertappunten en accessoires. Op begraafplaatsen komen deze
producten uitstekend tot hun recht. Deze uit één deel gegoten betonnen
elementen worden na uitharding met de hand op reliëf gebracht. Door de
ambachtelijke handeling ontstaat uiteindelijk een natuurlijke uitstraling.
De watertappunten kunnen in 2 kraanuitvoeringen worden geleverd, een
draai of drukkraan.

Frostfree

Het DBE watertappunt Frostfree is voorzien
van een vernieuwde en verbeterde inwendige
techniek en uitwendige constructie.Het DBE
watertappunt Frostfree staat voor een systeem
dat het mogelijk maakt om bij enkele graden
onder nul alsnog water af te tappen.
De techniek zorgt ervoor dat na het gebruik
van de kraan, het waterpeil in de leiding zakt
tot ongeveer 80 cm onder het grondoppervlak

Aqualine I

(hier zit het ventiel), zo blijft gebruik, ook tijdens
de vorstperiode, gegarandeerd.Dit type wordt
uitgevoerd met een hendelsysteem i.p.v. een
druk- of draaikraan en is voorzien van een “niet
pompen” plaatje op de voorzijde.
De zijpanelen worden geleverd in RVS.Let
wel: de waterleiding, waar de Frostfree op
aangesloten wordt, dient 80 cm onder de grond
te liggen.De aanbevolen waterdruk is 2 á 3 bar.

Aansluitset

De aansluitset Gardena is een
complete set welke u kunt gebruiken
om een tuinslang met Gardena
aansluiting aan te sluiten op het
Frostfree waterpunt.

Om deze set aan te sluiten draait u de
perlator aan het einde van de kraan
eruit en draait u de adapter erop.

Het volledige assortiment DBE
watertappunten kunt u bekijken
op onze vernieuwde website
www.denboereconorm.nl

Frostfree, type Park

Frostfree

Aqualine IV

Hof

Vazensteun
Gieterhaak
Bloemschiktafel
Bloemschiktafel
Steeds meer kiest men op de begraafplaats voor
“servicepunten”. De Bloemschiktafel is uitermate geschikt
om in alle rust de bloemen te verzorgen.
De 2 gaten in het blad dienen voor steekvazen zodat men
de handen vrij heeft om de bloemen te schikken.
De 2 bevestigingspunten dienen voor het aansluiten van
een snoei- en handschaar.
Afmetingen 230 x 100 x 90/89 cm inclusief 2 gaten voor
steekvazen en 2 bevestigingspunten.

Vazensteun

Gieterhaak

De DBE vazensteun is uitgevoerd
in hoogwaardig geborsteld
RVS en wordt geleverd inclusief
montagemateriaal (bouten en
pluggen) en installatiehandleiding.
De vazensteun kan op ieder gewenst
materiaal bevestigd worden,
bijvoorbeeld op een bloemschiktafel,
watertappunt e.d. Of de vazen een
groot of klein formaat hebben, ze
sluiten exact over de steun.

De DBE gieterhaak is uitgevoerd
in hoogwaardig geborsteld
RVS en wordt geleverd inclusief
montagemateriaal (bouten en
pluggen) en installatiehandleiding.
De gieterhaak kan op ieder gewenst
materiaal bevestigd worden,
bijvoorbeeld op een bloemschiktafel,
watertappunt e.d. Optioneel kan er
een pandslot bevestigd worden op
de haak.

Accessoireset snoei- en handschaar

Gieterrekken
Bloemenbank
De gieterrekken met pandsloten zijn uitstekend geschikt voor buiten gebruik. Doordat
de gieterrekken eerst thermisch verzinkt zijn en daarna een poeder coating hebben, zal
bij beschadiging het gieterrek niet gaan roesten. De gieterrekken zijn uitgevoerd met
pandsloten die werken met 2 euro munten.
De gieterrekken bieden plaats aan 4 of 8 gieters.

Het gieterrek I is deels vervaardigd uit verzinkt
staal en geschikt voor het plaatsen van 4
gieters. Deze kunnen(indien gewenst) worden
afgesloten middels een RVS-ketting. Ook
verkrijgbaar met pandsloten en leverbaar in 9
deklagen

De DBE bloemenbank is een mooie
aanvulling op een urnenwand om
mensen de gelegenheid te bieden
bloemen te plaatsen in de buurt van
hun overleden dierbaren.

Omdat de urnenwanden veelal geen ruimte
bieden om bloemen te plaatsen, is de
bloemenbank voor steekvazen een goede
oplossing.

Het gieterrek III is vervaardigd uit
verzinkt staal en geschikt voor het
plaatsen van 3 gieters.
Kleur: antraciet. Dit rek laat zich
uitstekend combineren met het
watertappunt Aqualine III

De bloemenbank Recht heeft 21 gaten om een
steekvaas in te plaatsen en de bloemenbank
Rond heeft 8 gaten en is in 9 deklagen
leverbaar.

Zitbanken

Zitbank/Zitblok Strak

De DBE zitbank Strak is in 9 verschillende deklagen
verkrijgbaar. De maximale lengte is 2 meter en de zitbank
wordt per meter geleverd , 50 x 50 cm (bxh). Zo kunnen
op de begraafplaats verschillende maten zitblokken en
zitbanken naar eigen ontwerp geplaatst worden.
Gewicht van 1 DBE zitbank strak van 2 meter ca. 1000 kg.

Zitbank Combi

Met de onderdelen kunt u diverse combinaties maken
van zitbanken met plantenbakken. De zitbanken kunnen
uitgevoerd worden met of zonder houten zitting.
De combinatie van het materiaal hout met vezelversterkt
beton maakt het tot een natuurlijk geheel.
De plantenbakken zorgen ervoor dat het ontwerp gaat
leven.

Zitbank Halfrond

De DBE zitbank Halfrond bestaat uit 3 gedeelten met 4 sokkels.
De 3 gedeelten kunnen ook los geleverd worden, deze worden dan geleverd
met 2 sokkels.
De breedte van de zitbank is 45 cm en de dikte is 15 cm.
De radius van de zitbank is 200 cm.
Gewicht per sokkel
300 kg
Gewicht per zitelement
350 kg

Plantenbakken

De plantenbakken worden standaard uitgevoerd in de kleuren wit, grijs
en antraciet. Desgewenst zijn de plantenbakken zijn ook leverbaar in alle RAL
kleuren.
Uitvoering: Polymeerbeton, duurzaam, vandalismebestendig en licht in
gewicht. Polymeerbeton is beton waarbij het cement en water worden
vervangen door hars, dat wordt verstevigd met minerale vulstoffen (tot 6 mm).
De polymeer wordt als bindmiddel toegepast en heeft als positieve
eigenschap dat het, in tegenstelling tot traditioneel beton, een veel hogere
druk-, trek- en buigsterkte heeft. Verder heeft het een hogere taai- en
dichtheid en is daardoor optimaal bestand tegen aantasting of vandalisme.

Minicontainerboxen/
Afvalinzamelsysteem

Minicontainerbox AB220

Minicontainerbox AB92

AB220 Slot onderdelen

Minicontainerboxen/Afvalinzamelsysteem
De minicontainerboxen zijn door hun beperkte omvang uitstekend geschikt voor het gebruik op
de begraafplaats. De minicontainerboxen zijn leverbaar in speciale deklagen, zodat u deze kunt
aanpassen aan de omgeving zoals een “servicepunt” op de begraafplaats. Een degelijk kwalitatief
hoogstaand product, te leveren met of zonder bedieningspedaal, geschikt om toe te passen met
zakken van 90 liter tot en met 2-wiel rolcontainers van 140 en 240 liter, die makkelijk zijn te lossen
door de deur van het systeem.

Informatie
Deklagen

Den Boer Econorm
& duurzaamheid!

U kunt een keuze maken uit de
hieronder op reliëf gebrachte
deklagen:
Redomit

Resaton
Procarat
mixed
Promitan

Promitan grau

Promitan rot

Alle betonproducten worden in
het kader van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
Duurzaamheid uitgevoerd in Zelf
Verdichtend Beton (ZVB) met 100%
vervanging van primair zand en
grind door secundaire bouwstoffen
die worden gegenereerd uit
recyclingprojecten. De kunststofproducten zijn volledig na (her)
gebruik recyclebaar en bij het
gebruik van metalen letten wij erop
dat de grondstoffen voortkomen uit
recycleprocessen.

De aan luchtkwaliteit te relateren
milieubelasting wordt verbeterd
met 38% en verminderd met 17%
CO2 uitstoot.

Bij het vervaardigen van onze producten wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de inzet van mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt. Hierdoor voldoen onze producten aan de EU Richtlijn
Duurzaam Inkopen 2010 en 2014.

Prosatin
Revulkan
braun
Revulkan
anthrazit

Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp of
een duurzaam bestek!
®

Den Boer Econorm BV
Nijverheidsweg 41
2102 LK Heemstede
T: +31 (0)23 - 5481200
F: +31 (0)23 - 5481201
E: info@denboereconorm.nl
W: www.denboereconorm.nl

Den Boer Econorm België Bvba
Meerdorp 72 bus 2
B 2321 Meer
T: (0032) (0) 3 - 8081065
F: (0032) (0) 3 - 8081343
E: info@denboereconorm.be
W: www.denboereconorm.be

