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NATUDRAIN®
100% Natuurlijk



Voor meer informatie over de NATUDRAIN® buis en hulpstukken bel De Leidinggroothandel: 

Hoogezand (0598) 390 877 of Haaksbergen (053) 572 22 68.

Of kijk op www.deleidinggroothandel.nl.  Wij helpen u verder.

Een compleet composteerbaar 
boombeluchtingssysteem

 

NATUDRAIN®
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De voordelen op een rij

•  100% Natuurlijk

•  Reductie CO2-uitstoot bij productieproces van 40%

•  Duurzaam en ecologisch verantwoord

•  Onder de juiste omstandigheden composteert het systeem volledig

De werking en aanleg van de ecologisch verantwoorde Natudrain®

1. Maak rondom de kluit 4 gaten met de drijfstang. 2. Voorzie de keeper van 2 meter touw. 3. Breng de keeper d.m.v.

de drijfstang aan in de grond. 4. Trek aan het zojuist ingebrachte touw. De keeper kantelt hierdoor en zet zich vast in de grond.

5. Breng een touw rondom aan de bovenzijde van de kluit en verbind de 4 touwen van de keepers hieraan. 6. Breng de 

NATUDRAIN® buis aan. Dit voorziet de boom van de nodige beluchting. 7. Tot slot, vul het gat met grond. De boom staat nu verankert.

Het Natudrain-pakket:

•  Flexibele drainagebuis (+bijgehorende hulpstukken)

•  Keepers

•  Verankeringstouw

•  Watergeef-/ wortelbescherming

NATUDRAIN boombeluchtingssystemen 

voldoen aan de strenge compostering en 

biologische afbreekbaarheidseisen:  

EN13432, ASTM D6400, Vincotte OK Compost

Natudrain® is een compleet composteerbaar boombeluchtingssysteem/drainagebuis, geproduceerd

uit mais-zetmeel en biokunststof-granulaat-Cradonyl®.  Het gepatenteerde Natudrain® boom-

verankeringssysteem is de natuurlijke oplossing in 'kunststof' voor groenvoorziening in de grond- weg  

en waterbouw. Binnen gemeente en overheid en bij hoveniers en groenvoorzieners  wordt ons 

ecologisch verantwoorde Cradle to Grave-systeem steeds meer toegepast.

Geen boompalen meer

Want waarom twee tot drie palen (lees bomen) aan de natuur onttrekken terwijl bomen juist zorgen

voor verlaging van CO2? Dit scheelt per 100 nieuwe bomen dus twee-tot driehonderd bomen die niet

uit de natuur gehaald hoeven worden. Door deze unieke dynamische verankering vindt er een bewezen 

snellere en betere groei plaats.

352620  LB NATU 80MM GEPERF KAAL  50M

352625  LB NATU 80MM KOKOS  1000  50M

352626  LB NATU KEEPER KLEIN  CREME

352627  LB NATU KEEPER GROOT  CREME

352628  LB NATU ROPE  WIT 50M

352629  LB NATU SHEET 300X0,1MM  GROEN

352630  LB NATU SHEET 600X0,1MM  GROEN

352631  LB NATU DRIJVER STAAL  1000MM

352632  LB NATU EINDKAP 80 KLIK

352633  LB NATU T-STUK 90G KLIK  80X80 MM

352634  LB NATU KLIKMOF 80

Onderdeel van de Van Ginkel-groep

1 2 3 4 5 6 7


