Pimp je regenpijp.
Weg met het grauwe grijs. Geef het gebouw of woning dat tikje extra. Laat uw regenpijp harmonieren
in de omgeving. Of kies juist voor de opvallendste regenpijp in uw buurt. In een handomdraai bekleedt
u uw regenpijp met een design naar keuze. De tijd van grijze regenpijpen is voorbij. Vanaf nu krijgt
iedere pijp zijn eigen uitstraling.

Geef je regenpijp een eigen identiteit. Overal verschijnen ze: regenpijpen met een eigen identiteit.
Ooit grijs en grauw, nu smaakvol opgesierd met de exclusieve sheets van Regenpijpdesign.
Rustgevend groen, vrolijke bloemen, stijlvol metaal, frisse designs… de lelijk, saaie regenpijp heeft
afgedaan.

Materiaal. De regenpijpsheets zijn water- en UV-bestendig. De sheets zijn gemaakt van een geheel
nieuw ontwikkeld, soepel, sterk en kwalitatief hoogwaardige kunststof. Het betreft een Hexis V 3000
WG monomeer vinyl, dikte 100 micron met een permanent solvent gebaseerde lijmlaag. Dit materiaal
laat zich snel en eenvoudig aanbrengen op de regenpijp.

Afmetingen. De afmeting van een sheet is 100 cm x 25 cm. De lengte van 100 cm gaat uit van de
gemiddelde afstand tussen de bevestigingsbeugels van de regenpijp. De breedte is 25 cm en
gebaseerd op een standaard regenpijp met een diameter van 8 cm. Het minimaal aantal te bestellen
meters is 3 meter.
Indien u een regenpijp met een afwijkende diameter wilt bekleden stuur dan een e-mail naar: info@
groendakwebshop.nl Geef daarin op wat de exacte diameter is, het gewenste motief en het aantal
meters. Wij zullen u vervolgens een voorstel geven op basis van deze gegevens.

Aanbrengen. Het aanbrengen van de regenpijpsheets is enorm eenvoudig en lukt altijd. Breng de
sheets aan bij een temperatuur tussen de 5 en 15 graden Celsius. Ga als volgt te werk:
1. Maak de regenpijp grondig schoon en vetvrij met schuurspons en water met ammoniak.
2. Spuit de regenpijp goed af zodat er geen vuil op de regenpijp achterblijft.
3. Meet de exacte afstand tussen de beugels en snijd de sheet op de juiste maat af
4. Vul een plantensproeier met water en een deel afwasmiddel en spuit de regenpijp goed nat.
5. Spuit met de plantenspuit een dichtstbijzijnd vlak oppervlak, bij voorkeur een raam goed nat.
6. Plak de regenpijpsheet met de decoratiezijde tegen het vlakke oppervlak.
7. Trek de witte beschermlaag van de sheet er voorzichtig af.
8. Spuit met de plantenspuit de achterzijde van de sheet goed nat.
9. Neem de regenpijpsheet van het raam en plaats het op de regenpijp. Schuif vervolgens de sheet op
de juiste positie tussen de beugels.
10. Strijk al het vocht en de luchtbellen met de hand of met een spatel nauwkeurig onder de sheet
vandaan totdat de sheet mooi glad om de regenpijp zit. Zolang de sheet en de regenpijp goed nat zijn,
heeft u nog alle tijd om te corrigeren. Eenmaal 100% tevreden kunt u het eenvoudigweg laten drogen
en uw regenpijp is ‘gepimpt’!
11. De volgende dag, nadat alle sheets goed zijn opgedroogd plakt u de bijgeleverde ‘sealsticker’ aan
de bovenkant, aan de achterzijde over de las. Dit is om te voorkomen dat er vanaf de bovenzijde vocht
in de sheet trekt.

Verpakking en verzending De regenpijpsheets worden verpakt en verzonden in een doos. In de
doos bevinden zich de regenpijpsheets, de montage-omschrijving en de ‘sealstickers’. De
regenpijpsheets worden binnen 10 werkdagen per post naar u verstuurd.

Veelgestelde vragen:
Zijn de regenpijpsheets gemakkelijk aan te brengen? Zeker. De regenpijpsheets kunnen, nadat ze
eenvoudig op maar zijn gesneden, met een combinatie van water en zeepsop op de regenpijp
‘gegleden’ worden. Nadat u de sheet heeft glad gestreken en tevreden bent met het resultaat, laat u
het simpelweg opdrogen. De volgende dag brengt u, voor de extra verzekering van de hechting de
zogenaamde bijgeleverde ”Sealstickers”. Klaar!
Hoe lang blijven de regenpijpsheets mooi aan de regenpijp zitten en heeft de zon geen invloed
op verkleuring? In tegenstelling tot andere (wellicht goedkopere) aanbieders van stickers voor
andere doeleinden zijn onze regenpijpsheets van hoogwaardige kwaliteit, hebben een grote hechting
en behouden zelfs na jaren nog de kleuren.
Kan RegenpijpDesign altijd alle motieven direct leveren of kan het zijn dat het gekozen motief
uitverkocht is? Alle binnenkomende bestellingen worden binnen 5 werkdagen ‘on demand’ geprint,
verpakt en daarna verstuurd. ‘Nee’ verkopen bestaat dus niet.
Zit er bij de levering van de sheets een montagevoorschrift? Bij elke bestelling zit een helder
‘stap-voor-stap’-montagevoorschrift, met afbeeldingen en uitgebreide instructies om de montage nóg
eenvoudiger te maken.
Ik heb een regenpijp met een grotere diameter dan 80 mm of wil een ander motief dan in de
webshop (www.met groen.nl) aangeboden wordt, kan ik daar ook sheets voor bestellen? Ja,
tegen een kleine meerprijs kunnen wij bredere sheets leveren. Stuur ons een e-mail naar info@
groendakwebshop.nl met daarin de desbetreffende diameter, het gewenste motief en het aantal
benodigde meters aan sheets. Wij zullen u aan de hand van uw wensen, een voorstel toesturen.
Kan ik ook eventueel een eigen afbeelding als sheets van 100 cm x 25 cm bestellen? Jazeker! U
kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@ groendakwebshop.nl Let Op! De bestanden ontvangen wij
bij voorkeur in EPS formaat. Foto’s in JPEG zijn mogelijk, maar dan verzoeken wij u deze in een zo
groot mogelijke versie te sturen tot een grootte van 10 Mb. Als inhoud van de e-mail graag uw wensen
toelichten en een contactpersoon met telefoonnummer vermelden.
Hoe kan ik mijn bestelling betalen? Nadat u de bestelling heeft geplaatst, krijgt u automatisch de
mogelijkheid om het totaalbedrag per IDEAL te betalen.
Hoe lang duurt het voordat ik mijn bestelling krijg afgeleverd? Alle bestellingen worden in de
meeste gevallen binnen 10 werkdagen bij u afgeleverd.

