
BEXCO  RUBBER AFWERKBOORDEN 
PROTEC 

Bexco® rubber afwerkboorden worden gebruikt voor veelvoudige toepassingen. Onze producten zijn een  

combinatie van gerecycleerde granulaatrubber gebonden met verschillende hoogwaardige polyurethaan-

bindmiddelen. Hieruit ontstaat een zeer elastisch, dempend en bestendig materiaal, dat tot vormdelen wordt 

verwerkt. De afwerkboorden zijn beschikbaar in diverse kleuren, variaties en toepassingsgerichte uitvoeringen.  

De uitgebalanceerde persing van elk Bexco® boordelement zorgt net voor die gepaste hardheid/zachtheid 

waardoor kinderen eindeloos en vooral op een superveilige manier kunnen ravotten.  
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 PROTEC 
TECHNISCHE INFO: 

 

Blokboord 

• Grondstof: gerecycleerd & gekleurd 
granulaatrubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 33,0 kg 

• Garantie: 3 jaar op de granulaat-
structuur (niet op kleurvastheid)  

 

Afwerkingsboord 

• Grondstof: gerecycleerd & gekleurd 
granulaatrubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 10,0 kg 

• Garantie: 3 jaar op de granulaat-
structuur (niet op kleurvastheid)  

 

Randboord / Hoekboord / Hoekelement 

• Grondstof: gerecycleerd & gekleurd 
granulaatrubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 18,5 kg / 3,8 kg / 1,4 kg 

• Garantie: 3 jaar op de granulaat-
structuur (niet van toepassing op 
kleurvastheid)  

 

Borduurboord 

• Grondstof: gerecycleerd & gekleurd 
granulaatrubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 5,6 kg 

• Garantie: 3 jaar op de granulaat-
structuur (niet op kleurvastheid)  

BLOKBOORD   |  1000 x 150 x 300 mm 

Massieve blok rubber die zowel los als verlijmd naast elkaar wordt geïnstalleerd 

zitbank / zandbak / traptrede / speelobject 

AFWERKINGSBOORD  |  1000 x 250 x 50 mm 

Licht van gewicht. Ideale afwerking en perfect te integreren als veilige borduur 

rondom aangelegde oppervlaktes met rubbertegels of rubber gietvloer. 

1. RANDBOORD  |  1000 x 400 x 150 mm   

2. HOEKBOORD |  500 x 150 x 85 mm  

3. HOEKELEMENT  |  150 x 150 x 85 mm 

Bestaande elementen worden opgewaardeerd door deze speciale covers voor 

randen. Naast optische vormgeving bieden deze elementen ook een geschikte     

zitmogelijkheid. Eveneens in te zetten als bescherming op hoekpunten van muren, 

op objecten rondom speelplaatsen en als kantbescherming. 

BORDUURBOORD  |  1000 x 250 x 45-7 mm 

Robuuste boording, vergemakkelijkt het oprijden van betonnen borduren en  ver-

mijdt hierdoor eventuele carrosserieschade aan voertuigen. 

Alle boorden zijn beschikbaar in de kleuren: zwart - roodbruin - groen 
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