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Jute Boomband is een 100% natuurlijk en plasticvrij
product, Jute Boomband wordt toegepast bij het
plaatsen van jonge bomen. Door het gebruik van de
Jute Boomband worden de bomen gestabiliseerd in
de eerste levensjaren.

De boomband blijft doorgaans 2 groeiseizoenen
aan de boom. Dan dient de boom reeds voldoende
vast te staan. Het verteringsproces verloopt
geleidelijk, het is niet nodig om de boombanden te
verwijderen, de natuur doet zijn werk.

Jute Boomband

Jute Boomband
Productinformatie

Green Guard Bv
De Morgenstond 16
5473 HG Heeswijk-Dinther
Nederland

 

T +31 (0)850 047 875
E info@greenguard.nl
Web: www.greenguard.nl

 

IBAN NL61 INGB 0007 8749 34
KvK 83004114

BTW NL862687895 B01
 

 7 cm bij 25 meter
 XL 8 cm bij 15 meter 

>> Jute Boomband kan gemakkelijk worden
aangebracht en heeft het vanwege de natuurlijke
uitstraling een hoge sierwaarde. Jute Boomband
is een natuurlijk alternatief voor rubber of nylon
boomband.

Toepassing
Jute Boomband moet strak worden aangebracht.
Zet de Boomband goed onder spanning. U kunt
de Jute Boomband aan boompalen schroeven of
nagelen. Aangezien jute een natuurproduct is kan
er een beetje rek ontstaan.

Afmetingen
De jute boomband rollen zijn beschikbaar in twee
maten:
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Aantal
Boompalen

Lengte
boomband in

meters

Totale lengte
boomband in

meters

1 0,5 0,5

2 2 4

3 3 9

GreenGuard biedt naast Jute Boomband ook
Jute Boomwikkel aan. Jute Boomwikkel is een
natuurlijke oplossing om de stam van bomen te
beschermen. Jute is 100% biologisch
afbreekbaar en draagt daardoor bij aan een
duurzaam resultaat. Het beschermen van een
stam kan van toepassing zijn bij vorst of bij
verbranding van de zon. 
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Jute Boomband

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

Schema benodigde hoeveelheid boomband Tip
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