
Documentnummer: A899020-
R20180454 
 
Dit document is een samenvatting 
van rapport A899020-R20180308b 

 

1. Unieke identificatie van het 
producttype 

Vario-Treeboxen  

2. Type 600 x 600 x h = 50 - 80 - 150 mm 
3. Toepassing producten  Boomgroei-plaatsvoorziening  
4. Naam en adres fabrikant HTW Infiltratietechniek 

Bornerbroekseweg 1d 
7468 RM Enter 
info@infiltratietechniek.nl 
+31 (0)547 38 35 51 

5. Prestatie Druksterkte: 
 
‘Short Term Vertical Load Test 
under Full Scale Paverment’ 

Vario-Treebox 
600 x 600 x 50 mm 

 
2405 kN/m2 

 

Testspecificatie: 
 
SGS INTRON eigen methode, afgeleid van: 
Testspecificatie 2 uit de selectieleidraad 
 
‘Afwateringssysteem met meervoudige functies in de 
openbare ruimte van het Maankwartier te Heerlen’. 

Vario-Treebox 
600 x 600 x 80 mm 

 
> 1768 kN/m2 

 
Vario-Treebox 

600 x 600 x 150 mm 
 

> 1061 kN/m2 

 
 

Disclaimer 

Tenzij anders overeengekomen worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van 
SGS INTRON B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden.  
Uw aandacht wordt gevraagd voor de beperking van aansprakelijkheid en de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald  
door deze voorwaarden. 
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document uitsluitend is gebaseerd op de  
bevindingen van SGS INTRON B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies  
van de opdrachtgever. SGS INTRON B.V. kan enkel aansprakelijk zijn jegens haar opdrachtgever. Dit document stelt de bij  
een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend  
uit de bij die transactie betrokken documenten. Elke niet toegestane wijziging, evenals de namaak of vervalsing van de inhoud  
of het uiterlijk van dit document, is onrechtmatig en overtreders zullen worden vervolgd. 
©  SGS INTRON BV 
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ABOUT SGS 
SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company and 
is recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 90.000 employees, 
SGS operates a network of over 2.000 offices and laboratories around the world. 
 
 
SGS INTRON B.V. SGS INTRON B.V. SGS NETHERLANDS SGS BELGIUM 
Dr. Nolenslaan 126 Venusstraat 2 Malledijk 18 SGS House 
P.O. Box 5187 P.O.Box 267 P.O. Box 200 Noorderlaan 87 
NL-6130 PD Sittard NL-4100 AG Culemborg NL-3200 AE Spijkenisse B-2030 Antwerpen 
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 WHEN YOU NEED TO BE SURE 
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