PONDTECHNICS

RIJBODEMS

PONDTECHNICS RIJBODEMS
In veel binnen- en buitenbakken voor paarden en pony’s worden eb- en vloedsystemen aangelegd.
Zo wordt een stabiele rijbodem gecreëerd voor paard en ruiter. De aanleg van een professioneel
eb- en vloed-systeem is maatwerk.
Voor het realiseren van een PondTechnics Rijbodem hebben we een compleet assortiment producten:
folie, geotextiel, drainage, niveauregelaar put en beregeningsinstallaties. Met onze materialen kunt
u een rijbodem realiseren die veilig is voor paard en ruiter. We kunnen u ook helpen met de aanleg
en adviseren u graag.

HOE WERKT EEN EB- EN VLOED BODEM?
Bij een eb- en vloed bodem wordt de grond geë-

naar een nabijgelegen sloot. Zo raakt de bodem nooit

galiseerd en voorzien van een waterdichte folielaag.

verzadigd en ontstaan er geen plassen in de rijbak.

Hierop komen de drainagebuizen, ze worden bedekt
met een laag vochtdoorlatend zand en een toplaag.

Bij blijvend droog weer werkt het systeem net anders-

Naast de rijbak wordt een niveau regelaar ingegraven,

om: in dat geval vloeit het water via het drainagesys-

die wordt aangesloten op het waterleidingsysteem.

teem naar de bodem van de rijbak. Op die manier

Bij veel regen wordt het overtollige water via de

wordt de rijbodem van onderaf vochtig gehouden.

drainagebuizen naar de put afgevoerd. Een overstort

Hierdoor blijft de rijbodem stevig en stabiel en heeft u

zorgt voor lozing van overtollig water, bijvoorbeeld

zelfs bij langdurig droog weer bijna geen last van stof.

WILT U EEN OFFERTE AANVRAGEN?
Scan de QR-code, vul het formulier in en u ontvangt
daarna een offerte op maat!

VOORDELEN EB- EN VLOEDBODEM
✔ Juiste stevigheid van de rijbodem

RIJBODEM GEOTEXTIEL
Een andere mogelijkheid voor het creëren van een

✔ Geen waterplassen

stabiele rijbodem is door gebruik te maken van

✔ Minder stof bij droogte

PondTechnics Geotextiel pp42. Deze kunnen we

✔ Geen beregening nodig

op rol leveren of desgewenst als maatwerk.

✔ Het hele jaar goed berijdbaar

PondTechnics Geotextiel is ideaal voor het realiseren

✔ Weinig tot geen onderhoud

van een stabiele rijbodem. Veilig voor paard en ruiter.

✔	Waterpeil regelbaar

PondTechnics Rijbodem Geotextiel rot niet en laat

(voor meer of minder stevigheid)

water goed door.

✔ Veilig voor paard en ruiter

MATERIAAL EN SPECIFICATIES

PONDTECHNICS
WATER NIVEAUREGELAAR
EB EN VLOED BODEM

• Voor een eb en vloedbak wordt veelal LDPE folie
gebruikt.
• De LDPE folie wordt door ons prefab gelast. Dit kan
tot grote afmetingen. Bij nog grotere afmetingen van
de rijbak worden er meerdere vellen op locatie aan
elkaar gelast.
WERKZAAMHEDEN DIE WIJ KUNNEN UITVOEREN
• Advies bij aanleg van de nieuwe rijbodem

• Bepalen van de benodigde hoeveelheid folie (opmeten)
• Bepalen van de inzet van mensen en materialen
• Geven van leiding en instructie bij het uitvouwen,
lassen en plaatsen van de folie en drainage
• Geven van leiding en instructie bij de installatie,
inbedrijfsstelling en afwerking
De PondTechnics water niveauregelaar rijbodem
HELE TRAJECT OF IN EIGEN BEHEER

zorgt voor een constant waterniveau bij een eb- en

PondTechnics kan het complete project voor u uitvoeren.

vloedbodem. Zo realiseert u een rijbodem veilig

Maar in de praktijk worden de voorbereidende grond- en

voor mens en dier. De PondTechnics water niveau-

drainage werkzaamheden vaak uitgevoerd door een loon-

regelaar wordt door ons compleet gemonteerd en

bedrijf uit de directe omgeving en brengen wij de folie aan.

kant en klaar geleverd met vlotter en water in- en

Wij werken samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in

uitgang.

de aanleg van rijbodems.
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De aanleg van een professioneel eb- en
vloedsysteem is maatwerk waar we u
graag bij adviseren!
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Bij de bestelling van de eb en vloed bodem ontvangt
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Tip: 60 mm buis omwik

aanleggen en installeren van de drainage, centrale
buis en niveauregelaar.

STANDAARD AFMETINGEN ÉN MAATWERK. FLEXIBELE OPLOSSINGEN.
EB EN VLOED BODEM
16-01805

LDPE 0.5 mm zwart

per m2

16-01803

LDPE 0.5 mm zwart

40 x 20 meter

16-01804

LDPE 0.5 mm zwart

60 x 20 meter

16-01807

Drainageset

40 x 20 meter

16-01806

Drainageset

60 x 20 meter

16-01799

Water niveauregelaar eb en vloed bodem

per stuk

16-01808

Geotextiel pp42

per m2

16-01800

Geotextiel pp42

40 x 20 meter

16-01801

Geotextiel pp42

60 x 20 meter

16-02010

Rijbodem Beregeningsinstallatie

40 x 20 meter

16-02011

Rijbodem Beregeningsinstallatie

60 x 20 meter

RIJBODEM

BEREGENINGSINSTALLATIE

Bekijk hier het complete assortiment producten

BEREGENING RIJBODEM

VOORDELEN

Stofontwikkeling is een veel gekend probleem bij rijbodems.

• EENVOUDIGE BEDIENING

Een droge bodem en intensief gebruik van de bodem leiden
al snel tot opwaaiend stof en zand en een onstabiele bodem.
Trainen onder deze omstandigheden is zeker niet prettig.
Een regelmatig besproeide rijbodem heeft een beduidend
langere levensduur en een betere hoefslag. Wij maken in onze
systemen gebruik van speciale sproeiers die door middel van
de juiste beneveling het rijvlak gelijkmatig besproeien.

• SLIJTVASTE SPROEIERS

• PERFECTE WATERVERDELING
• BEDRIJFSZEKER

SPECIALS VOOR PAARDEN

Bekijk hier het
complete assortiment
producten

50886

Red Gorilla medium bedding fork d handle blue

per stuk

50887

Red Gorilla 4 prong manure fork all steel blue

per stuk

50885

Red Gorilla medium skip

per stuk

50884

Red Gorilla premium blue builders bucket

per stuk

50883

Red Gorilla shovel blue

per stuk

50882

Red Gorilla teenie tidee with short traditional rake blue

per stuk

50881

Red Gorilla teenie tidee with short traditional rake pink

per stuk

50880

Red Gorilla rake blue

per stuk

50879

Red Gorilla tidee & rake blue

per stuk

50878

Red Gorilla tidee & rake pink

per stuk

50877

Red Gorilla dripfeed blue

per stuk

50876

Red Gorilla tub blue 5 liter

per stuk
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