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De eenvoudige oplossing voor de regenwater 

afvoer van uw veranda, tuinkamer en carport



Eenvoudig ondergronds ingraven

Hydrorock® drainageblokken worden achter elkaar geplaatst op

ca. 20 cm onder het maaiveld. Zo leveren de blokken voor

iedere situatie een drainageoplossing op maat.

Regenwater wordt snel geabsorbeerd

Hydrorock® beschermt tegen wateroverlast door het teveel aan

water te absorberen en af te geven aan de omringende grond.

Zo voorkomt u wateroverlast in de tuin, op het terras en bij op-

en afritten. Hydrorock® is hét efficiënte, milieuvriendelijke

systeem om wateroverlast te voorkomen en regenwater terug te

geven aan de natuur.

Eenvoudig afkoppelen van uw regenwaterafvoer

Hydrorock® levert duurzame ondergrondse oplossingen voor
het effectief afvoeren van het regenwater afkomstig van uw
Gardendreams veranda, tuinkamer en/of carport. Door
Hydrorock® infiltratieblokken aan te sluiten op de
regenwaterafvoer wordt het regenwater ter plekke gebufferd en
geïnfiltreerd in de bodem. Aansluiting op het rioolstelsel is
overbodig.

www.hydrorock.com

Ecologisch verantwoord afkoppelen van uw regenwaterafvoer.

U bent van plan een mooie veranda, tuinkamer of carport

van Gardendreams aan te schaffen of hebt dit reeds

gedaan. Voor de probleemloze afvoer van het regenwater

van uw nieuwe aanwinst werkt Gardendreams samen met

het watermanagement bedrijf Hydrorock International B.V.

Aansluiting op een afvoer is overbodig

De meeste drainagesystemen voeren regenwater af naar een

sloot of riolering. Met Hydrorock® is dat verleden tijd!

Hydrorock® drainageproducten zijn eenvoudig aan te leggen

zonder aansluiting op een afvoer.



Lijnafwatering voor uw veranda, tuinkamer en terras.

De ecologisch verantwoorde infiltratieblokken

Hydrorock® lijnafwatering is dé ecologisch verantwoorde
oplossing voor het draineren van overtollig hemelwater. Het
systeem kan met of zonder roosters worden toegepast rondom
verhardingen zoals bij veranda’s, tuinkamers, carports en
terrassen. Hemelwater wordt over de volledige (rooster)lengte
snel opgenomen en dankzij de infiltratieblokken geïnfiltreerd in
de bodem.

Voorkom wateroverlast
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Eenvoudige installatie

De plaatsing is zeer eenvoudig en aansluiting op het riool is
overbodig. Zo voorkomt u wateroverlast op en rondom terras en
bij op- en afritten. De blokken worden, afhankelijk van de
toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen
zo naar keuze het gewenste drainage- en infiltratiesysteem.

Duurzaamheid gegarandeerd; natuurlijk!

Hydrorock® is een 100% natuurlijk materiaal en blijft
ondergronds decennialang in optimale conditie. Het
unieke steenwolmateriaal is bestand tegen erosie door
plant- en boomwortels.

Milieubelasting beperken

Voor het afkoppelen, draineren of infiltreren, dienen slechts
smalle geulen gegraven te worden. Dit reduceert niet alleen de
graafwerkzaamheden maar beperkt ook de milieubelasting en
de kosten voor het verwijderen van overtollige grond.

Overrijdbaar tot 4.000 kg per m2

Afhankelijk van de uitvoering en de plaatsingsrichting zijn de
blokken beloopbaar en overrijdbaar tot 4.000 kg per m2. Altijd
passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Kortom,
flexibiliteit en eenvoud.
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Voordelen van Hydrorock®

1. Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast bij veranda 
tuinkamer of carport.

2. Eenvoudig afkoppelen van uw regenwaterafvoer.

3. Geen aansluiting op rioolstelsel nodig.

4. Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk.

5. 100% milieuvriendelijk.

6. Uitstekende prijs en prestaties.
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Hydrorock® The green label in water management

Hydrorock International BV is een Nederlands bedrijf gericht op duurzaam watermanagement. Hydrorock International richt
zich op innovatieve oplossingen op terrein van hemelwater- en oppervlaktewater. Het betreft een scala aan oplossingen
voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van steenwol als
basismateriaal.


