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Met diverse 

nieuwe producten!

NATUURLIJKE 
TUINAFSCHEIDINGEN



RIETMAT PUSZTA01

Gemaakt van zoetwater riet - meerdere stengels 
per steek gebonden - groen perlondraad dikte  
ca. 15 mm - standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 
50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm

RIETMAT TISZA02

Gemaakt van zoetwater riet - meerdere stengels per 
steek gebonden - met geel polproptouw dikte ca. 15 mm 
standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 50, 75, 
100, 125, 150, 175 en 200 cm

RIETPLAAT NAGY03

Gemaakt van zoetwaterriet - meerdere stengels samen 
geperst met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca.  
20 mm - standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 
50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm

WILGENMAT CONCOUR 30007

Gemaakt van wilgenteen - per stengel samengebonden 
met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 10 mm - 
standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 50, 75, 
100, 125, 150, 175 en 200 cm

WILGENMAT CONCOUR 20008

Gemaakt van wilgenteen - per stengel samengebonden 
met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 10 mm - 
standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 50, 75, 
100, 125, 150, 175 en 200 cm

BLACK FERN FENCE09

Gemaakt van bruine varens - per stengel gebonden 
met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 5 mm - 
standaard lengte ca. 300 cm -  div. hoogtes 100, 150, 
175 en 200 cm

RIETMAT DONAU04

Gemaakt van zoetwater riet - per stengel gebonden 
met groen perlondraad - dikte ca. 8 mm - standaard 
lengte ca. 600 cm - div. hoogtes 60, 80, 100, 120, 140, 
160, 180 en 200 cm

RIETMAT FERTO05

Gemaakt van zoetwater riet - per stengel gebonden 
met dun gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 8 mm 
- standaard lengte ca. 600 cm - div. hoogtes 60, 80, 
100, 120, 140, 160, 180 en 200 cm

RIETMAT TONKIN06 

Gemaakt van gepeld tonkin riet - per stengel gebonden 
met plastic omwikkeld ijzerdraad - dikte ca. 5 mm - 
standaard lengte ca. 500 cm - div. hoogtes 100, 150, 
180 en 200 cm
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BOOMSCHORS MAT DOPHEIDEMAT CLASSIC DOPHEIDEMAT ELEGANCE

KASTANJEHOUTEN HEKWERK15

Gemaakt van gespleten kastanjehout gewikkeld 
in gegalv. ijzerdraad - Latafst. ca. 8-10 cm - Lengte  
4,6 m per rol - div. maten: 90 x 460 cm, 105 x 460 cm, 
122 x 460 cm, 150 x 460 cm en 183 x 460 cm

KASTANJEHOUTEN PALEN16

Geschilde en gepunte kastanjehouten palen leverbaar 
in de volgende maten: 160 cm lang 8/10 cm dik,  
180 cm lang 8/10 cm dik, 250 cm lang 8/10 cm dik

KASTANJEHOUTEN POORTJES17

Sterk Douglas houten frame met kastanjehouten 
spijltjes. Latafstand ca. 7,5 cm, zwart gelakt sluitwerk 
en stevige gegalv. ophanging. Div. maten: 100 x 100, 
120 x 120 cm. Incl. 2 palen met 2 vlakke zijden voor 
eenvoudige bevestiging.

KOKOSSCHERM IN GEGALV. FRAME54

Gemaakt van kunststof buizen waar kokos omheen is 
gemaakt. Rondom voorzien van een gegalvaniseerd 
frame 3 x 3 cm - afm. h x b: 180 x 90 cm, 180 x 120 
cm en 180 x 180 cm

KOKOSSCHERM IN HOUTEN FRAME55

Gemaakt van kunststof buizen waar kokos omheen 
is gemaakt. Rondom voorzien van een houten frame 
5 x 5 cm - afm. h x b: 180 x 90 cm, 180 x 120 cm en 
180 x 180 cm

 BOOMSCHORS & DOPHEIDE MATTEN 
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Ook in hoogtes 60, 90 en 105 cm, latafstand ca. 5 cm 

Gemaakt van boomschors - dubbelgevouwen en 
samengebonden met bruin geplastificeerd ijzerdraad 
standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 100, 150, 
175 en 200 cm

Gemaakt van jonge dopheide - meerdere takken 
samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - 
dikte ca. 1 cm - lengte 500 cm - div. hoogtes 100, 
150, 175 en 200 cm

Gemaakt van jonge dopheide - meerdere takken 
samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - 
dikte ca. 3 cm - lengte 300 cm - div. hoogtes 100, 
150, 175 en 200 cm

 KASTANJEHOUT 

KOKOSMAT

Ideaal te gebruiken als oeverbescherming 
of voor het vorstvrij verpakken van 
bomen/struiken en als vulmateriaal 
in bloembakken of groene wanden.  
(Niet te gebruiken tegen schutting / betongaas.)
Afm.: 1 x 3, 1 x 5, 1 x 15 m / 2 x 3, 2 x 5, 2 x 15 m
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JUTE KLEED

Gemaakt van jute weefsel. Dikte ca. 3 
mm. Ca. 95% zicht-dicht. Perfect achter 
een heidemat Classic, wilgenmat enz. 
om zo doorkijk vrijwel onmogelijk te 
maken. Ook voor decoratie doeleinden geschikt. 
Afm.: 2 x 3 m

14

 KOKOS 

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



WILGENSCHERM ELEGANCE18

Gevlochten van dikke wilgentakken - beide zijden 
versterkt met houten lat - zowel horizontaal als 
verticaal te plaatsen - afm. h x b: 90 x 180 cm, 120 x 
180 cm en 180 x 180 cm

WILGENSCHERM STINGRAY19

Gemaakt van gevlochten wilgenteen om een ijzeren 
frame - om de 15 cm met ijzerdraad verstevigd -  
dikte ca. 15 mm - afm. h x b: 90 x 180 cm, 120 x 180 
cm en 180 x 180 cm

WILGENSCHERM IN FRAME20

Gemaakt van gevlochten wilgentenen in een houten 
frame - afm. h x b: 90 x 180 cm en 180 x 180 cm

WILGENSCHERM AVANTGARDE21

Gevlochten wilgenteen om een ijzeren frame - Schil verwijderd 
en daarna met stoom behandeld: mahonie houtachtige kleur 
en wilg wordt verduurzaamd - Vert. om de ca. 15 cm een 
ijzeren stang - Dikte ca. 15 mm. afm. h x b: 180 x 90 cm 180 x 
120 cm en 180 x 180 cm

BORDER WILG OP ROL51

Wilgenmatje van 20 cm hoogte met 10 cm steekpennen. 
Afm. h x b: 30 x 200 cm. Voor een scheiding tussen 
de moestuin bijvoorbeeld.

WILGEN KWEEKBAK52

Natuurlijke kweekbak van 100 x 100 x 25 cm. Inclusief 
plantenzak. Ideaal als moestuintje of kruidentuin.

WILGENBORDER GROF53

Natuurlijke border gevlochten van wilgentakken.  
70 x 100 cm (hxb). 50 cm gevlochten wilg en 20 cm 
pennen ter bevestiging

WILGENCONTAINER AFSCH. ENK./DUB.

Wilgen container ombouw voor 1 container of voor 
2 containers - Gemaakt van gevlochten wilgenteen 
om een metalen frame - Afm. enkel 64 x 80 x 115 
cm (dxbxh) / Afm. dubbel: 80 x 115 x 121 cm (dxbxh)

WILGENSCHERM DURABLE24

Gevl. scherm met wilgentakken - rondom v.v.e. houten 
frame 7x7 cm - 2x geïmpregneerd in een bruine 
kleur - v.v. 4 vert. metalen staanders voor een lange 
levensduur - Afm. h x b: 90 x 180 cm en 180 x 180 cm

 WILGENSCHERMEN 
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Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan. Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



BAMBOE TRELLIS UENO

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm.: 180 x 180 cm

BAMBOESCHERM EMPEROR (half)

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
 h x b: 90 x 180 en 180 x 180 cm

BAMBOESCHERM AYU

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm.: 180 x 180 cm, schuin aflopend tot ca. 90 cm

BAMBOE TRELLIS OKI

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm. h x b 180 x 90 cm

BAMBOE TRELLIS TOKYO

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm. h x b: 180 x 60 cm

BAMBOESCHERM TEPPAN

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm. h x b: 180 x 90 cm
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OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING

OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING

OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING

BAMBOESCHERM NARITA (half)25(a)

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm. h x b: 90 x 180 en 180 x 180 cm

BAMBOESCHERM FUJI26

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm.: 180 x 180 cm

BAMBOESCHERM MITE27

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm.: 180 x 180 cm

 BAMBOESCHERMEN DELUXE 

OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING

Alle bamboeschermen zijn ovengedroogd wat de kans op scheuren tot het minimum beperkt. Een oerdegelijk product voor vele jaren 
tuinplezier! Het blijft een natuurproduct waardoor we scheuren tot 5 mm moeten accepteren.



 BAMBOE ARTIKELEN 

BAMBOESCHERM DICHT

Een stevig robuust bamboescherm van volle bamboe.
dikte ca. 30 mm - afm. h x b: 180 x 90 en 180 x 180 cm

39BAMBOEROLSCHERM BLACK IN FRAME

Bamboerolscherm black rondom voorzien van een 
gegalvaniseerd frame 3 x 3 cm - afm. h x b 180 x 
90cm, 180 x 120 cm en 180 x 180 cm
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SET U- PROFIEL GEGALVANISEERD

Gegalv. u profielen met een binnenmaat van ca. 
30 mm. - Maak zelf een stevig bamboescherm - 
Te gebruiken bij o.a. bamboemat Dalian of Black -  
afm.: 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm

43BSET U- PROFIEL ROEST

Onbehandelde U-profielen met binnenmaat van 
ca. 30 mm. - Maak zelf een stevig bamboescherm 
- Te gebruiken bij o.a. bamboemat Dalian of Black -  
afm.: 60 cm, 90 cm, 120 cm en 180 cm

43A

BAMBOESCHERM TIMO

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm 
dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak -  
afm. h x b: 180 x 90 cm. Ook leverbaar met de palen 
horizontaal mag er af.

34

OOK LEVERBAAR IN ‘BLACK’ UITVOERING

RVS MONTAGESET

RVS Montageset voor Bamboeschermen Deluxe - 
Voor een eenvoudige maar zeer stevige montage 
- De set bestaat uit: 1 boor, 8 bouten, 8 moeren en 
4 RVS beugels

37

1x

8x

8x 4x

ZWART BINDTOUW / 2 COMP. LAK

35) Te gebruiken als bevestiging of decoratie bij de 
schermen of palen - Nat verwerken waarna het strak 
trekt na het drogen - Ca. 35 meter per bos.
36) Om bamboe na verloop van tijd de glans terug te 
geven - Set bestaat uit 0,1 ltr. verharder en 0.9 ltr. lak.
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BAMBOE ROLSCHERM DALIAN

Een stevig oprolbaar bamboescherm - dikte ca.  
2 cm - afm. h x b: 35 x 200 cm, 100 x 180 cm, 150 x 
180 cm en 180 x 180 cm

41

BAMBOE ROLSCHERM BLACK

Robuust bamboerolscherm, gemaakt van donkere 
bamboe Nigra. IJzerdraden zijn door de stokken 
geboord dus vrijwel onzichtbaar - Dikte ca. 2-3 cm -  
afm. h x b: 100 x 180 cm, 150 x 180 cm, 
180 x 180 cm

42

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



BAMBOE TRELLIS HARMONICA

Compacte trellis - uittrekbaar tot max. 90 x 180 cm 
of 180 x 180 cm

47 BAMBOEPALEN BLACK

Gelakte Indonesische donkere bamboepalen - 
Ideaal voor decoratie enz - Verkrijgbaar in de maten:  
270 cm 6-8 cm en 300 cm 8-10 cm

49BAMBOEPALEN

Stevige lange en dikke bamboepalen - leverbaar in de 
volgende maten: 240 x 4-5 cm, 270 x 7-8 cm en 300 x 
10-12 cm - Bamboepalen worden ongelakt geleverd

48

 BAMBOE ARTIKELEN 

BAMBOE TRELLIS

Gemaakt van stevige bamboe - afm.: 90 x 180 cm en 
180 x 180 cm - Dikte van de bamboe stokken ca. 15 mm

46BAMBOEMAT GESPLETEN

Gemaakt van gespleten bamboe - per stengel 
samengebonden met gegalv. ijzerdraad dikte ca. 
8 mm - stand. lengte ca. 500 cm - div. hoogtes 100, 
150 en 200 cm

45BAMBOEMAT ORIENTAL

Gemaakt van bamboe uit het verre oosten - per stengel 
samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad dikte 
ca. 7 mm - standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 
100, 150 en 200 cm

44



In deze folder treft u een overzicht aan van het meest uitgebreide assortiment natuurlijke 

tuinafscheidingen. Gemaakt van puur natuurlijk materiaal als riet, wilgen, bamboe 

en heide. Deze grondstoffen worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en 

verwerkt tot een mooi en degelijk natuurproduct.

Om een tuinafscheiding, bescherming, decor of schaduwplaatsje te creëren zijn deze 

producten een ware opluistering voor uw tuin. Eenvoudig nieuw te plaatsen of te 

bevestigen tegen een reeds bestaande muur, hekwerk, gaas of verouderde schutting.
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