
Je tuin afsluiten en afschermen in 1 enkele dag ?

Dat kan! Met onze begroeide afsluiting Green Fence !                                  
Met Green Fence bereik je in een oogopslag veiligheid en privacy.

Op het moment van plaatsing, is de afsluiting al volledig bedekt met klimop.
Je hoeft dus niet te wachten tot je haag groeit: je tuin, terras of zwembad is
meteen beveiligd en afgeschermd.

Wil je graag meer weten ? Contacteer ons !

De GREEN FENCE, ons "2-in-1 product"

DE SUPER VOORDELEN VAN DE GREEN FENCE :

• “2-in-1” product: afsluiting + haag
• Onmiddellijke veiligheid en privacy
• Permanente groene afscherming
• Snelle installatie
• Variabele hoogtes
• Windscherm
• Discreet
• Past bij alle soorten ondergrond
• Beperkt onderhoud
• Plaatsing het hele jaar door mogelijk

(+32) 0483.390.692 info@green-gate.be



Alles wat je wilt weten over GREEN FENCE

• Plaats je het irrigatiesysteem - inbegrepen vanaf 10 m (Gardena compatibel)

• Hou de zode vochtig gedurende de eerste 3 maanden – vervolgens in geval van felle hitte

Tip : Wanneer je de grond onderaan de zode in de handen knijpt, mogen er maximaal 2/3 druppels vrijkomen.

2 MODELLEN BESCHIKBAAR : 

• Lengte 250 cm x hoogte 100/120 cm
• Lengte 250 cm x hoogte 180/200 cm

Past de lengte niet? Dat lost de haakse slijper makkelijk op ! 

TECHNISCHE INFORMATIE :

• Panelen Betafence 3D in donkergrijs
• Bekafix H-palen – 2 / paneel
• Klimop HEDERA HELIX IBERNICA

2 PLAATSINGSOPTIES :

• Voor een uiteindelijke hoogte van 100/120 cm : geul van 20 x 20 cm
• Voor een uiteindelijke hoogte van 180/200 cm : de grond losmaken en de zode

verleggen, aanberming met 5 tot 10 cm aarde aan elke kant

• Zorg ervoor dat het plantgat goed drainerend is (klimop houdt niet van natte voeten)

• Verwijder de pot
• Plaats de 1ste BEKAFIX paal met snelbeton en klem vast
• Plaats de afsluiting
• En vervolgens…

• Green Fence 250 x 100/120 cm 115€ / strekkende meter excl BTW 6%
• Green Fence 250 x 180/200 cm 135€ / strekkende meter excl BTW 6%
• BEKAFIX paal – 2/paneel 45€ excl BTW 21%
• BEKAFIX klem 30€ excl BTW 21%
• Levering - afgedekte vrachtwagen Op aanvraag - inbegrepen vanaf 40 strekkende

meters

(+32) 0483.390.692 info@green-gate.be


