
Hydroboard® is een waterdicht paneel tegen
indringend water via deuropeningen en garage-
poorten. Hydroboard® is universeel gebouwd en
kan voor iedere opening* geplaatst worden.
Rubberen strips op de zij- en onderkant
voorkomen elke insijpeling van water.
(*) met gladde of gelijkmatige wanden

Uw verzekering voor de toekomst !

Voordelen

• Universeel toepasbaar op alle deur- en garageopeningen.
• Uiterst licht en gemakkelijk hanteerbaar voor iedereen
• Gemakkelijk en snel te plaatsen voor deur- en garageopeningen.
• Een perfecte bescherming tegen binnenstromend water.
• Snelle montage en demontage.
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Een preventieve
e n  b l i j v e n d e
oplossing tegen
overstromingen !

Gelijkvormigheidsattest afgeleverd door het Laboratorium voor Hydrologie-Hydromechanica van Prof. Dr. Ir. Berlamont van de
K.U. Leuven
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United Innovators bvba ontstaat in 2003 uit de fusie tussen L.I. International bvba en Axtron Milieutechniek NV. Als veelzijdig bedrijf
kent United Innovators een explosieve groei, die vooral te danken is aan een gezonde mix tussen flexibiliteit, constante kwaliteit en
een geïntegreerde aanpak.
Een eerste activiteit concentreert zich rond de productie en conditionering van non-food en reinigingsvloeistoffen en het ter
beschikking stellen van externe productiecapaciteit aan producenten, groot- en detailhandelaars en van winkelketens. De tweede
activiteit omvat de studie, het ontwerp van en de handel in milieutechnische producten, waarmee het bedrijf de afgelopen jaren een
uitstekende faam heeft opgebouwd in de domeinen van afvalwaterbehandeling en bodembescherming.

Garagepaneel
• afmetingen (h x b x d): 50 x 290 x 5 cm
• materiaal: aluminium
• gewicht: 25 kg
• geleverd met gebruiksaanwijzing en montagekit

Afwijkende formaten: offerte op aanvraag !

Occasionele montage

De occasionele montage, die preventief of zelfs in de beginfase van
een overstroming kan plaatsvinden, wordt best uitgevoerd door
twee personen (in functie van de neerwaartse druk en de snelheid
van plaatsing). In deze optimale omstandigheden zal de installatie
niet meer dan 5 minuten in beslag nemen en kan men anticiperen
op binnenstromend water en slib.

Vaste montage

De vaste montage is vooral bedoeld voor woningen in gebieden
met regelmatig terugkerende overstromingen. Deze montage vergt
wel enige voorbereiding, die op eender welk risicoloos moment kan
uitgevoerd worden. Na deze voorbereiding blijven enkel 4 inslag-
ankers permanent zichtbaar. Bij zware regenval of in de beginfase
van een overstroming kan men het paneel perfect bevestigen in
2 minuten. Bij deze plaatsing heeft men enkel en alleen het paneel
nodig.

Montagemogelijkheden

Deurpaneel
• afmetingen (h x b x d): 50 x 140 x 5 cm
• materiaal: aluminium
• gewicht: 12 kg
• geleverd met gebruiksaanwijzing en montagekit

Afwijkende formaten: offerte op aanvraag !
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