
A vízi kertek 
kényelme

A tekercsméretek széles
választéka

A Firestone PondGard fólia a standard méretek 
széles választékában kapható, hogy minden formá-
jú és méretû tónak megfeleljen. Különleges igény 
esetén egyedi méretben is kapható.

Szélesség: 

3,05 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 m

Hosszúság: 30,50 – 45,75 – 61,00 m

Vastagság: 1,0 mm

Súly: 1,25 kg/m2

Nem minden standard szélesség kapható 
minden hosszúságba.

Hivatalos forgalmazó:

Hogyan számoljuk ki
a fólia méretét?

Az alábbi egyszerû képlet segít Önnek kiszámol-
ni a kerti tóhoz szükséges fólia mennyiségét:

A fólia hossza = a tó hossza + 2x mélység
+ 2x50 cm a szegélyre 
A fólia szélessége = a tó szélessége
+ 2x mélység + 2x50 cm a szegélyre

Beépítés

Ásson ki egy, a tó alakjának és méreteinek 
megfelelô medret. Az oldalát lejtôsre alakítsa. 
Ásson mélyebb (kb. 80 cm kis tavak, 100 cm 
nagyobb tavak esetében) és sekélyebb
(kb. 25 cm) teraszokat is a vízinövények
számára, amint azt a képen ábrázoltuk. 

Távolítson el minden gyökeret és élesebb 
követ, majd terítsen szét egy réteg finom
homokot a meder aljára. Helyezzen  
geotextília védôréteget a fólia alá. Ne húzza 
a fóliát a földön, „lebegtetve” fektesse a 
mederbe. Kerülje az éles köveket, tárgyakat, 
melyek megsérthetik a leplet. Rögzítse
a fólia széleit sima felületû kövekkel. 

Lassan engedjen vizet a tóba, így alakítva
a fóliát a kívánt formára. A fólia felveszi
a tó alakját.

Ollóval vágja le a felesleges fóliát a tó kerülete 
mentén, meghagyva azonban a fólia rögzítésé-
hez szükséges hosszt.

Alacsony karbantartás

A Firestone PondGard fólia egy életre szóló lepel, 
amely beépítése után minimális, vagy egyáltalán 
nem igényel különös karbantartást. Szükség 
esetén, a helyszínen könnyen javítható.
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A vízi kertek kényelme

Egy vízi létesítmény az Ön kertjében növeli éle-
te minôségét: a földi paradicsom pici szeletében 
figyelheti az ugrándozó békákat, gyönyörködhet az 
úszkáló halakban, élvezheti a tavirózsák illatát,
hallgathatja az élô víz muzsikáját megosztva
a természetes fürdôtó / úszómedence varázsát
családjával, barátaival. A vízi kertek kényelme értéket 
ad otthona környezetének.



Minôség, az alapoknál 
kezdôdik

Ma már egyszerûen megmártózhat akár a saját 
kerti tavában. Ahhoz, hogy a vízi kert élményét 
a legjobban élvezhesse, a fólia kiválasztása a 
tervezés fontos momentumává válik. A Firestone 
PondGard™ a professzionális választás, melyet 
sikerrel alkalmaztak a világ több ezer vízi létesítmé-
nyében széleskörû felhasználással:

• dísztavak
• Koi tavak
• természetes úszómedencék
• feszített víztükrû medencék
• vízesések
• patakok
• szökôkutak
• tavak
• golf tavak

Firestone:
egy század tapasztalatán túl

A Firestone PondGard fóliát a gumigyártás éllovasa 
– a Firestone – fejlesztette ki. Az 1900-as évek
kezdetétôl napjainkig, a Firestone formatervezett
és idôtálló gumitermékekkel látja el fogyasztóit. 
A minôség e hagyománya, a világszinten 
piacvezetô Firestone Building Products révén
kiterjedt a vízszigetelô gumileplek elôállítására is.

A választott lepel
A Firestone PondGard csúcsminôségû gumifólia, olyan elônyök 

egyedi kombinációját nyújtja, melyet professzionális kertépítôk 

és tervezôk rég felismertek.

Egyszerû beépítés

A Firestone PondGard beépítése egyszerû, anyaga könnyû, egyszerû az 

elhelyezése, a ragasztás nélküli leplek széles méretnagyságban kaphatók 

egészen 15.25 m szélességig és 61 m hosszúságig. Nagyobb vízi léte-

sítmények esetén a Firestone PondGard leplek a Firestone QuickSeam  

Tape System révén a helyszínen összeilleszthetôk. Nem igényel speciális 

eszközöket vagy berendezéseket. 

Rugalmasság a kreatív tervezéshez

A Firestone PondGard akár -45 C° fokig is rugalmas marad, ami 

lehetôvé teszi a beépítést az év bármely évszakában. A fólia könnyeb-

ben idomul a tó vonalaihoz, így a Firestone PondGard  a legmerészebb 

formatervezésnek is zöld utat ad. 

Nagymértékû rugalmasság

A Firestone PondGard kiváló összehúzódási és nyúlási tulajdonság-

gal rendelkezik. Ennek köszönhetôen a fólia sikeresen állja a változó 

talajviszonyok, földmozgások, valamint az erózió által létrejött az 

anyagban keletkezô feszültségek próbáját.

Környezetbarát

A Firestone PondGard összetételének köszönhetôen biztonságos

a halak és a vízi növények számára. Ezt a garanciát jelöli a speciális 

jelzés a lepel felszínén.  

A Firestone Building Products gyártóegységei az ISO 14001 

Environmental Management System tanúsítvány szerint mûködnek.

Tartós szépség

A Firestone PondGard maximálisan ellenálló az idôjáárás, hó, fagy, UV és 

ózon sugárzás romboló hatásaival szemben. A fólia nem tartalmaz elilla-

nó lágyító anyagokat, ami kizárja a repedések, hasadások keletkezését.

Így a Firestone PondGard fóliával épített tavak, több évtized után is 

ugyanolyan épek és szépek maradnak, mint beépítésük napján.


