Easy Fix®
Duurzaam en innovatief

STRUYK VERWO INFRA: SPECIALIST IN MACHINAAL STRATEN

Machinaal straten heeft de toekomst. Om dit op een eenvoudige, efficiënte en duurzame manier mogelijk te
®
maken, heeft Struyk Verwo Infra het unieke, geoctrooieerde Easy Fix ontwikkeld.
®
De innovatieve kracht van Easy Fix is dat de meegeproduceerde hulpstukken in het pakket direct gebruikt
kunnen worden in het compleet aanleggen van een vierkante meter bestrating. Hierdoor realiseert Struyk Verwo
Infra naast een bijzonder stabiel en snel verwerkbaar pakket eveneens een significante reductie van overtollig
materiaal.
®

DE VOORDELEN VAN EASY FIX
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Hulpstukken voor 3 bestratingsverbanden direct voorhanden: keper, elleboog en visgraat.
Vormvast, niet deformeerbaar pakket.
Geen kleur- of structuurverschil tussen de hulpstukken en de hele steen.
Toe te passen op een groot assortiment steenformaten.
Open ruimtes in pakket gelijk aan gewoon machinaal pakket.
Pakketten kunnen horizontaal gesplitst en verplaatst worden.
Geen extra verpakkingsmateriaal (zoals krimphoes) nodig.
Geen statiegeldpallets meer nodig.

®

EASY FIX : HOE HET WERKT

In de mal meegeproduceerde hulpstukken zorgen voor extra stevigheid van het pakket door het
(gedeeltelijk) opvullen van open ruimtes. De machinale pakketten komen daardoor altijd in verband aan op
het werk met alle onderdelen in dezelfde kleur en structuur. De meegeproduceerde hulpstukken kunnen
gebruikt worden om de diverse straatverbanden te realiseren.
®

EASY FIX : BESCHIKBARE FORMATEN
BETONSTRAATSTENEN (21x10,5x8cm)

In dit pakket houden keperstenen en halve stenen het pakket stabiel.
Bij keperverband kunnen alle hulpstukken toegepast worden als bisschopsmutsen. Bij visgraatverband
worden de hulpstukken toegepast als kepersteen en bij elleboogverband zijn de halve stenen toepasbaar.

Keperverband

Visgraatverband

DIKFORMAAT (21x7x8cm)

In dit pakket houden keperstenen en L-stenen het pakket stabiel. Gebruik van de keper- en L-stenen
maakt een keperverband en visgraatverband mogelijk.

Keperverband

Visgraatverband

LINGEFORMAAT (24x8x8cm)

In dit pakket houden L-stenen, keperstenen en driekwartstenen het pakket stabiel. Bij keperverband
kunnen alle hulpstukken worden toegepast als bisschopsmuts. Bij elleboogverband worden de L-stenen en
de driekwartstenen toegepast. Bij visgraatverband worden de keperstenen gebruikt.

Keperverband
®
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EASY FIX PAKKET IN 3-D

Visgraatverband

