BROCHURE FRUITTEELT
Desindo bvba specialiseert zich reeds meer dan 25 jaar in diverse toebehoren voor
de fruitteelt. Wij kunnen u een ruime keuze uit ons assortiment aan palen en stokken
aanbieden. Gaat uw voorkeur uit naar gecreosoteerde palen of naar
bamboestokken, bij Desindo bent u aan het juiste adres. Wij staan garant voor
kwaliteit en een competitieve prijs. Als importeur/producent van deze producten
kunnen wij u immers verzekeren van een uiterst scherpe prijs. Het gebruik van een
kraanwagen geeft ons de flexibiliteit om te lossen op de door u opgegeven losplaats.
Voor meer informatie over onze producten of voor een offerteop maat staan wij
graag tot uw dienst.

Voorgespannen beton palen

Creospalen

Creospalen

Bij Desindo terecht voor de traditionelegecreosoteerde
palen. De ruime verscheidenheid aan beschikbare lente
en diktematen in gecreosoteerde palenbiedt een grote
flexibiliteit bij het op zetten van uw aanplantingen.
Wij staan voor kwaliteitspalen. Dit betekend dat de
aangegeven diktes een minimum zijn, geen gemiddelde zoals
op de markt wel vaker voorkomt.
De kwaliteit van het hout is van het grootse belang bij een aanplanting met
gecreosoteerde palen. Een goede droging van de palen is essentieel voor de
duurzaamheid. Bovendien zorgt een hoge concentratie creosootolie per m³ voor
een maximale bescherming van het hout.
Onze palen worden behandeld met nieuwe creosootolie W.E.I typ C, conform de
Europese normen en wetgevingen. Deze behandeling geeft diverse voordelen
waaronder een betere bescherming tegen schimmel- en houtparasieten, een
aanzienlijk langere levensduur, een vermindering van de geuroverlast en te
verwaarlozen uitloogverschijnselen.

Bamboestokken

Lengte (cm)
90
120
150
215
244
244

Breedte (cm)
8/10
12/14
14/16
20/22
20/22
22/24

274
274
305

20/22
22/24
22/24

Bij aanplantingen met paal en draad hebt u ook stokkennodig. Bamboestokken
bieden hier een economische en efficiënte oplossing. Vanuit onze ruime voorraad
kunnen wij u een brede waaier aan lengte- en diktematen voorleggen. Voor grote
hoeveelheden is het echter wel raadzaam even op voorhand te bestel
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