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Bij de foto’s
[1] De blauwe haren die het schoonmaakwerk
doen, zijn een centimeter langer dan de
witte haren die het oppervlak polijsten. Als
de blauwe haren slijten, kun je vulplaatjes
onder de blokken zetten, zodat je weer even
vooruit kunt.
[2] Terrazza MC kan de borstel met verschillende
bajonetverbindingen leveren, zodat je de
borstel op elk merk éénschijfsborstelmachine
kunt monteren.

Tandenborstel voor het terras

Kort en Krachtig
De Terrazza MC-terrasborstel maakt het terras
(hout en steen) schoon zonder het materiaal
te beschadigen.

Technische gegevens
Borstelmachine
Borsteldiameter
Borsteltoerental
Gewicht
Prijs

Floorpul C43
430 mm
154 omw/min
41 kg
2.950 euro (compleet)

© Tuin en Park Techniek, februari 2015

Proﬁel
Voor het reinigen van het terras zijn geen
goede methoden beschikbaar. Een hogedrukreiniger bevuilt de hele tuin en beschadigt
de stenen waardoor algen en mos nog sneller terugkeren. Ook is er een beperkt aantal
(biologische) middelen op de markt. Maar het
resultaat is vaak maar matig en het gebruik
van chemie staat onder druk. De Belgische
borstelfabrikant Terrazza MC ontwikkelde
zeven jaar geleden een terrasborstel voor

elektrisch aangedreven éénschijfsborstelmachines. Aanvankelijk werkte Terrazza MC
met franchisehouders die met een apparaat
bij klanten langsgingen. Vorig jaar viel het
besluit om de borstel rechtstreeks te verkopen
aan hoveniers. In Nederland treedt Stierman
De Leeuw op als importeur.

Wat valt op?
De terrasborstel oogt als een enorme opzetborstel voor een elektrische tandenborstel,

met witte haren en vier blokken met blauwe
haren die circa een centimeter langer zijn.
Terrazza MC levert de borstel voor verschillende merken éénschijfsborstelmachines.

Uitvoering
De blauwe haren – waarin ook dunne straaldraden zijn verwerkt – zorgen ervoor dat
mos, algen en ander vuil van het terras en
tussen de voegen vandaan wordt gepoetst.
De witte, wat kortere, haren polijsten het

materiaal zonder dat het beschadigd raakt.
Behalve steensoorten reinigt de borstel ook
hout. Bij kinderkopjes met diepe voegen en
veel onkruid, kun je één van de vier blokken
met blauwe haren vervangen door een blok
met alleen maar stugge stalen haren.

blokken met de blauwe haren moeten na
circa 1.000 vierkante meter worden vervangen. En dat is aan de prijs: 400 euro. De
hoofdborstel (à 1.450 euro) met alleen de
witte haren gaat een jaar of vijf mee.

Wat heb je eraan?
Wat valt tegen?
Een complete éénschijfsborstelmachine
(van Floorpul) kost inclusief borstel 2.950
euro. Dat bedrag is te overzien. Maar de

Een goede methode om het terras te reinigen
ontbrak tot dusver. De terrasborsel lijkt wél
goed werk te leveren, zonder dat de borstel
het materiaal beschadigt.

