
De werkwijze

uitgraven van de bunker tot op de bodem testen van de aanwezige drainage

maken bunkerrand met Capillary Concrete (optie)aanbrengen 50 mm dikke laag Capillary Concrete 
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plaatsing druppel-irrigatie-systeem van Capillary 
Concrete, US Patent N13/822, 799 (optioneel) zand erover ... en spelen maar!

24 uur uitharden onder (zwart) bouwplastic aanbrengen van een kunstgras randstrook (optie)
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Klantenervaringen

"As a staff, we needed to 
find a way to retain moisture 
in the faces of the bunkers 
so golf shots would hit and 
release to the bottoms of  
the bunker."

TYLER ANDERSEN 
ATLANTA ATHLETIC CLUB, USA

"We have recently made the huge decision to 
renovate all the bunkers at Avondale Golf 

Club, utilising Capillary Concrete® as the
primary bunker liner and the patent pending 
drip line irrigation technique on the steeper 
faces. We are extremely impressed with the 
effectiveness of the product."

DAVID WARWICK  
SUPERINTENDENT  
AVONDALE GOLF CLUB, NSW, AUSTRALIA

Uw contact voor de BeNeLux:
Maccrox BV
+31 652 567 701
info@maccrox.com 
www.maccrox.com



een speciaal 
ontwikkelde 
hydraterende
bunkerbodem

"We are extremely impressed with 
the effectiveness of the product"

DAVID WARWICK
SUPERINTENDENT
AVONDALE GOLF CLUB, NSW

AUSTRALIA

Een drastische 
vermindering van  

onderhoudskosten 
van uw bunkers! 



Capillary Concrete® kan de 
onderhoudskosten van uw
golfbaan verlagen met maar 
liefst 15%!

Na jarenlang gewerkt te hebben in de  
bunkerbouw en het beheer ervan, kwam 
Martin Sternberg CGCS met de unieke 
formule voor Capillary Concrete.

Na Capillary Concrete® te hebben
ingebouwd in de bunkers van zijn eigen 
golfbaan, zijn de jaarlijkse 
onderhoudskosten met 15% verlaagd .... 
mede dankzij de effectiviteit en de 
duurzaamheid van het materiaal. 

Over

MARTIN STERNBERG
INVENTOR & DEVELOPER  OF 
CAPILLARY CONCRETE®

Certified Golf Course Superintendent 
with the Golf Course Superintendents 
Association of America

Capillary Concrete®

is zeer duurzaam, 
milieuvriendelijk en 

bovenal gemakkelijk 
te installeren.

Het is al gebruikt voor 
bunkers van de 

verschillende 
golfbanen op alle vijf 

continenten met 
uitstekende  

resultaten in alle 
klimaten!

Het verzorgt een 
perfecte afwatering 
en handhaving van 

de ideale 
vochtigheidsgraad 

van het bunkerzand.
En dat alles tegen een 

zeer redelijke prijs!

Alle problemen met 
uw bunkers worden 
hier simpelweg mee 

opgelost.



Capillary Concrete® is de enige 
ondergrond in de (golf)sport, dat  
water in 2 richtingen kan transpor-
teren en ook nog sterk genoeg is
om er een rand mee te vormen.
Dit is het grote geheim van Capillary Concrete's 
unieke vermogen om bunkers in een uitstekende staat 
te houden, ongeacht de weersomstandigheden. 
Capillary Concrete® maakt een einde aan vrijwel alle 
washouts (wegspoelen van zand), verontreinigingen 
door grond, "plugged ball lies" (half of grotendeels 
ingegraven golfballen) en andere (onderhouds) 
problemen met bunkers. 

Vrijelijke afvoer van hemelwater.
Capillary Concrete® is poreus en zal het hemel/
regenwater snel afvoeren op elke vierkante 
(centi)meter van de bunker. Alle neerslag wordt met 
honderden millimeters per uur afgevoerd via Capillary 
Concrete® 

Houdt capillair water langer in het (bunker)zand om 
de ideale spelomstandigheden te bewaren. 
Zodra het "vrije" water is weggelopen uit het zand, 
blijft alleen het capillaire water over. De truc is om dit 
capillaire water zo lang mogelijk in het zand te 
behouden, hetgeen wordt bereikt met Capillary 
Concrete®. Het water kan naar het zand  bewegen 
middels speciale microporiën en de capillaire werking. 
Het gepatenteerde Capillary Concrete® systeem slaat 
het water op en geeft dat bij droge perioden weer af 
aan het door verdamping uitdrogende zand in de 
bunker.

Gepatenteerd ondergrondse irrigatiesysteem op steile 
hellingen 
Bij de meest steile hellingen kan men met Capillary 
Concrete® gebruik maken van hun revolutionaire, 
ondergrondse druppel irrigatie. Hierdoor is er sprake 
van een totale controle van de vochthuishouding in 
de bunkers en is er de mogelijkheid om bijna verticale 
hellingen te bedekken met stevig zand, waardoor de 
kans op "wash-outs" en "plugged balls" tot een 
minimum wordt beperkt.

De Techniek

Vocht ingebracht via Capillary Concrete® op een steile helling 
in droge omstandigheden. Deze foto genomen 10 minuten na 
de start cyclus.

 AVONDALE GOLF CLUB  
SYDNEY, AUSTRALIA

Bovenstaande foto toont het resultaat van water 
aangevoerd via de Capillary Concrete® laag en dat  
begonnen is met het hydrateren van de steile helling. 
Capillary Concrete®  maakt gebruik van de capillaire 
werking voor het van onderaf bevochtigen van het 
bunkerzand. Dit wordt bereikt via een speciale techniek 
met polymeren, die zorgen voor microscopisch kleine 
verbindingen in het homogene mengsel van de 
Capillary Concrete®.

Waarom is het zo belangrijk om het capillaire vocht te 
handhaven? 
Zodra het zand op steile hellingen begint uit te drogen, 
neemt het risico op "plugged ball lies" en "wash-outs" 
aanzienlijk toe. Droog zand valt uiteen en transporteert 
water, evenals zand dat slechts een kleine hoeveelheid 
capillair water heeft. De speeleigenschappen van zand 
nemen af als het zand uitdroogt.

Capillary Concrete®  -  de enige bunkerbekleding, die 
sterk genoeg is om een echt werkende rand te maken.



Baanbrekende voordelen, 
billijke kosten en hulp bij 
installatie

 Capillary Concrete® revolutionaire  bunkerbekleding. 
Geen enkel ander product kan het niveau van maatwerk 
dat mogelijk is met het Capillary Concrete® system 
aanbieden.

 Het maakt niet uit hoe u Capillary Concrete® wilt 
inbouwen, wij zullen er voor u zijn. Wij instrueren de 
aannemer of uw eigen onderhoudsploeg ter plaatse 
hoe men Capillary Concrete® moet installeren.

 Capillary Concrete® vermindert het onderhoud en 
bespaart U geld!

 Eenvoudig in te bouwen: breng het stortklare Capillary 
Concrete® mengsel aan in een dikte van 50 mm op de 
bodem van de bunker

 Biedt een superieure afwatering: de open structuur van 
Capillary Concrete® zorgt voor een maximale afvoer en 
water toevoer om wash outs  tot een minimum te 
beperken, zelfs op de steilste vlakken van de bunker.

 Geen vervuiling van het zand ddor de ondergrond: de 
laag van 50 mm Capillary Concrete® voorkomt migratie 
van de ondergrond en helpt zo uw bunkerzand schoon 
te houden.

 Capillary Concrete® wordt niet beïnvloed door weers-
en/of klimaatomstandigheden: het is in diverse landen 
met de verschillende klimaten geïnstalleerd en heeft 
bewezen sterk en duurzaam te zijn. Capillary Concrete® 
wordt over de hele wereld  ingebouwd om bunkers te 
verbeteren en de kopzorgen van de onderhoudsploeg 
te verminderen. 

Schematische weergave van het Capillary Concrete - 
systeem met de optie van de Capillary Bunker Edge.

Door een strook kunstgras aan de binnenkant van de 
rand te maken, wordt aantasting door gras geremd 

en wordt het onderhoud ook vereenvoudigd. 

Het resultaat is een mooie permanente (bunker)rand, 
die ook nog eens onderhoudsvriendelijk is.

�OPTIE: 
CAPILLARY BUNKER EDGE




