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Als gevolg van de huidige metaalschaarste 
kunnen materiaalprijstoeslagen optreden. 
Eventuele aanpassingen zijn slechts tijdelijk 
en worden zo snel mogelijk teruggedraaid. 
Vraag naar onze actuele voorwaarden. 

Ba
sio

 – plantenbakken van cortenstaal

NIEUW!

Ventus
plantenbak met

scheidingswand

NIEUW!Basioplantenbak
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 Perkranden en ka
ntopsluitingen

   Een product met veel toepassingen
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 Perkranden en ka
ntopsluitingen

   Een product met veel toepassingen
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Perkrand | Rechte perkranden
Speciale maten

Op aanvraag

Onze perkranden zijn zowel ge-
schikt voor nieuw aan te leggen, 

alsook  bestaande perken. Langs 
de gewensde randen 

moeten eerst nog 
de oneffenheden 

worden wegge-
werkt alvorens 
de perkranden 
kunnen worden 
aangebracht. 

De perkrand zelf 
moet ca.1 cm 

boven het maaiveld 
grasnerf uitkomen.

Fixatie gebeurd met stalen pen-
nen, die door de verspringende 
gaten in de flens gespijkerd 
kunnen worden. Deze flens is er 
niet alleen voor de fixatie, maar 
voorkomt ook het wegzakken in 
de aarde.

Drukbelasting door mens of ma-
chine wordt door deze flens opge-
vangen.

Voor de verbinding zijn er klangen
die achter de fels geschoven en 
vastgeschroefd kunnen worden.De 
overgang is daarmee doorgaand 
zonder enige vorm van speling. 
Daarnaast zijn ze ook geschikt voor 
het afperken van klinker, grind of 
granulaat vlakken.

Productomschrijving

Prijzen en maten onder voorbehoud.
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Artikelbenaming
Omgezette 

rand Hoogte
Bevesti-

gingsrand

Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

3 lm 9 lm 18 lm 30 lm 51 lm 102 lm

BE G 10-100-50 VA 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE G 10-150-50 VA 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Artikelbenaming
Omgezette 

rand Hoogte
Bevesti-

gingsrand
Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

3 lm 9 lm 18 lm 30 lm 51 lm 102 lm

BE G 10-100-50 AL 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE G 10-150-50 AL 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Artikelbenaming
Omgezette 

rand Hoogte
Bevesti-

gingsrand

Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

3 lm 9 lm 18 lm 30 lm 51 lm 102 lm

BE G 10-100-50 CS 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE G 10-150-50 CS 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Rechte verbinders

Artikelbenaming Materiaal Hoogte
aanbevolen  

verkoopprijs excl. btw.

BE V 100 AL/VA Roestvrij staal 100 mm €/stuk

BE V 150 AL/VA Roestvrij staal 150 mm €/stuk

BE V 100 CS Cortenstaal 100 mm €/stuk

BE V 150 CS Cortenstaal 150 mm €/stuk

Kombi-verbinders

Artikelbenaming Materiaal Hoogte
aanbevolen  

verkoopprijs excl. btw.

BE V E 100 AL/VA Roestvrij staal 100 mm €/stuk

BE V E 150 AL/VA Roestvrij staal 150 mm €/stuk

BE V E 100 CS Cortenstaal 100 mm €/stuk

BE V E 150 CS Cortenstaal 150 mm €/stuk

3 st./m aanbevolen

BE Aardpennen  0,98 €/stuk

 Met inbouwvideo!
 Richard Brink    @   YouTube

 55,83  36,42  31,57  30,28  30,07  29,18 

 61,45  42,04  38,27  37,32  36,26  35,27 

 43,63  24,22  19,37  17,43  16,23  15,57 

 45,44  26,03  21,18  19,24  18,42  17,91 

 47,50  28,09  23,24  21,95  21,74  20,85 

 50,61  31,20  27,43  26,48  25,42  24,43 

 3,16 

 3,87 

 2,70 

 3,05 

 5,63 

 6,71 

 5,16 

 5,88 
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Perkrand | Flexibele perkranden
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Artikelbenaming
Omgezette 

rand Hoogte
Bevesti-

gingsrand

Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

3 lm 9 lm 18 lm 30 lm 51 lm 102 lm

BE F 10-100-50 VA 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE F 10-150-50 VA 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Artikelbenaming
Omgezette 

rand Hoogte
Bevesti-

gingsrand
Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

3 lm 9 lm 18 lm 30 lm 51 lm 102 lm

BE F 10-100-50 AL 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE F 10-150-50 AL 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Artikelbenaming
Omgezette 

rand Hoogte
Bevesti-

gingsrand

Prijzen als voorbeeld per meter, aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

3 lm 9 lm 18 lm 30 lm 51 lm 102 lm

BE F 10-100-50 CS 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE F 10-150-50 CS 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Kombi-Verbinder (flexibel)

Artikelbenaming Materiaal Hoogte
aanbevolen  

verkoopprijs excl. btw.

BE V 100 AL/VA K Roestvrij staal 100 mm €/stuk

BE V 150 AL/VA K Roestvrij staal 150 mm €/stuk

BE V 100 CS K Cortenstaal 100 mm €/stuk

BE V 150 CS K Cortenstaal 150 mm €/stuk

Productomschrijving
Met de flexibele perkranden kan je 
iedere vorm maken. Door de uitge-

stanste liggende flens kan men 
ze in bijna alle rondingen 

buigen.  Voor meer 
informatie zie hier-

naast bij de rechte 
perkranden. 

Daarnaast zijn 
ze ook geschikt 
voor het afperken 

van klinker, grind 
of grunalaat  

vlakken. 

BE Aardpennen  0,98 €/stuk

Prijzen en maten onder voorbehoud.

3 st./m aanbevolen

 60,98  41,57  36,72  35,43  35,22  34,33 

 66,58  47,17  43,40  42,45  41,39  40,40 

 48,77  29,36  24,51  22,57  21,37  20,71 

 50,58  31,17  26,32  24,38  23,56  23,05 

 52,47  33,06  28,21  26,92  26,71  25,82 

 55,93  36,52  32,75  31,80  30,74  29,75 

 5,63 

 6,71 

 5,16 

 5,88 



Net zo persoonlijk als uw eigen ontwerp     Hoge Borders – conform
 uw wensen
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Net zo persoonlijk als uw eigen ontwerp     Hoge Borders – conform
 uw wensen

 Ja
nu

s –
 verhoogde border met 2 aanzichten

NIEUW!



Janus 425 | van Aluminium 
Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

Breete 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

1.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

1.500 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

2.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Verhoogde Borders Janus |  Variabele insteeksystemen 
 De maximale lengte van deze hoge borders bedraagt 3000 mm. 

Janus 825 | van Aluminium 
Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

Breete 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

1.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

1.500 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

2.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Janus 1025 | van Aluminium 
Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

Breete 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

1.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

1.500 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

2.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk
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Janus 625 | van Aluminium 
Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

Breete 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

1.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

1.500 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

2.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stukH
oo

gt
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Fouten in de prijzen en afmetingen voorbehouden.

De volgende coatings zijn in de 
prijs inbegrepen:
• antracietgrijs DB 703
•  blank aluminiumkleurig  

RAL 9006 
• verkeerswit RAL 9016

Kleurcombinaties voor hoeken en 
panelen zijn mogelijk.

Op verzoek en tegen een meerprijs 
(insteltoeslag) kunnen wij ook in 
andere RAL-, DB- en NCS-kleuren 
coaten. 

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

Op aanvraag zijn ook andere afmetingen mogelijk. De prijzen van tussenmaten zijn te berekenen op de eerst volgende hogere standaardprijs.

560,93 617,09 729,41 855,55 1.080,14

617,09 673,25 785,57 911,71 1.136,30

729,41 785,57 897,89 1.024,03 1.248,62

855,55 911,71 1.024,03 1.150,16 1.374,76

1.080,14 1.136,30 1.248,62 1.374,76 1.599,35

803,46 887,70 1.056,18 1.245,38 1.582,28

887,70 971,94 1.140,42 1.329,62 1.666,52

1.056,18 1.140,42 1.308,90 1.498,10 1.835,00

1.245,38 1.329,62 1.498,10 1.687,30 2.024,19

1.582,28 1.666,52 1.835,00 2.024,19 2.361,09

1.045,99 1.158,31 1.382,95 1.635,21 2.084,41

1.158,31 1.270,63 1.495,27 1.747,53 2.196,73

1.382,95 1.495,27 1.719,91 1.972,17 2.421,37

1.635,21 1.747,53 1.972,17 2.224,44 2.673,63

2.084,41 2.196,73 2.421,37 2.673,63 3.122,83

1.288,52 1.428,92 1.709,72 2.025,05 2.586,54

1.428,92 1.569,32 1.850,12 2.165,45 2.726,94

1.711,80 1.850,12 2.130,92 2.446,25 3.007,74

2.025,05 2.165,45 2.446,25 2.761,57 3.323,07

2.586,54 2.726,94 3.007,74 3.323,07 3.884,57
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Verhoogde Borders Janus |  Variabele insteeksystemen 
 De maximale lengte van deze hoge borders bedraagt 3000 mm. 

Janus 825 | van Aluminium 
Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

Breete 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

1.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

1.500 mm  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk  €/stuk

2.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3.000 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Het nieuwe verhoogde border  
systeem “Janus” van gecoate, 
dubbelwandige, geëxtrudeerde 
aluminium profielen is flexibel 
vorm te geven. Bovendien is het 
uiterst stabiel en gemakkelijk ter 
plaatse te monteren. 
De constructie van hoekelementen 
en panelen is gemakkelijk in  
elkaar te steken en kan met 
schroeven gemonteerd worden.   

De dubbelwandige constructie  
met de isolerende luchtkamers in 
de profielen beschermt de planten 
tegen te snel uitdrogen en  
tegen vorst.

De twee zijden van de aluminium 
panelen hebben een verschillend 
ontwerp. Aan de ene kant zijn de 
panelen vormgegeven als een hou-
ten wand van profielplanken, aan 
de andere kant hebben ze een licht 
golvende structuur, die met een 
decente retrostijl doet denken aan 
de vliegtuigen van vroeger. 

Productbeschrijving
U kunt uw favoriete design naar 
buiten richten en in de hoekele-
menten schuiven. Daarna kunnen 
de elementen aan de binnenkant 
met zelf tappende schroeven aan 
de hoekelementen worden beves-
tigd. 

De hoekelementen zijn ook  
verkrijgbaar in twee versies.  
Hier heeft u de keuze tussen  
afgeronde of recht- 
hoekige hoekele- 
menten. 

Het kleurontwerp van de ver-
hoogde borders is naar smaak te 
variëren in één of twee kleuren 
door panelen en hoekelementen 
verschillend te coaten. 

Dit licht-donker-effect 
accentueert de constructie  
van de verhoogde bedden  
nog eens.   
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Speciale maten
Op aanvraag

Artikelbenaming Hoogte Oplegrand
Omkanting aan
de bovenzijde Materiaaldikte

aanbevolen  
verkoopprijs excl. btw.

HB 275-160-30-30 VA 275 mm 160 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 415-190-30-30 VA 415 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 500-190-30-30 VA 500 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 550-190-30-30 VA 550 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 700-235-35-30 VA 700 mm 235 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 900-285-35-30 VA 900 mm 285 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 1100-335-35-30 VA 1.100 mm 335 mm 35 x 30 mm 5,0 mm €/m

HB S VA (Speciale fabricatie) Individuele maten Overeenkomstig Op aanvraag

Artikelbenaming Hoogte Oplegrand
Omkanting aan
de bovenzijde Materiaaldikte

aanbevolen  
verkoopprijs excl. btw.

HB 275-160-30-30 AL 275 mm 160 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 415-190-30-30 AL 415 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 500-190-30-30 AL 500 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 550-185-35-30 AL 550 mm 185 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 700-235-35-30 AL 700 mm 235 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 900-285-35-30 AL 900 mm 285 mm 35 x 30 mm 5,0 mm €/m

HB 1100-335-35-30 AL 1.100 mm 335 mm 35 x 30 mm 6,0 mm €/m

HB S AL (Speciale fabricatie) Individuele maten Overeenkomstig Op aanvraag
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Door de opdeling in segmenten  
en het steeksysteem is alles een-
voudig te monteren. Standaard 
borderranden kan je op deze ma-
nier eenvoudig langer maken.  
De hoekige vormen geven een
hoge mate van stabiliteit. Om 
deze verder te verhogen zijn  
alle segmenten afzonderlijk  
van een schoor voorzien. Vanaf
een hoogte van 415 mm raden wij
de toepassing van extra trekstan-
gen aan. Daarmee houden de bor-

derranden stand tegen de 
druk van de opvulling

Productomschrijving
door tuinaarde zonder uit te wel-
ven. Voor planten is deze open 
raamkonstruktie zonder bodem 
ideaal omdat wortels niet worden 
tegengehouden. Zo kunnen deze 
de daaronderliggende aarde berei-
ken en daarin doorwortelen.

De hoeken worden standaard
met een beenlengte van 500 mm
gemaakt. De productiekosten
ervan worden apart berekend.
Deze toeslag treft u aan op de
pagina hiernaast

Beenlengtes van een hoek-
stuk kunnen ook op maat 
worden gemaakt.

Prijs voor RAL-coating op aan-vraag

Steekbaar

Keerwanden | Variabele steeksysteemen                            
   Lengtes tot 3.000 mm

Deze dwarsdoorsnede laat de 
opbouw van onze borderrand 
zien. De wand 1 wordt door de 
omkanting 2 de liggende flens 
3 en een schoorplaat 4 gesta-
biliseert

Prijzen en maten onder voorbehoud.

Alle RAL-kleuren mogelijk

 158,96   

 239,95   

 279,91   

 311,29   

 495,58   

 627,33   

 957,77   

 82,53   

 110,05   

 132,84   

 182,08   

 223,65   

 327,83   

 488,48   
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Bijzondere objecten op basis van 
afmetingen, vormgeving en kleur 
worden door ons gemaakt. Ook 
ronde en organische vormen, 
zoals te zien was op de GaLaBau 
2016.

Vanaf een 
hoogte van 

415 mm raden
wij trekstangen 

aan.

Hoektoeslag
Geldt zowel voor binnen- als voor buitenhoeken

Artikelbenaming Hoektoeslag

HB * 275-160-30-30 €

HB * 415-190-30-30 €

HB * 500-190-30-30 €

HB * 550-190-30-30 €

HB * 700-235-35-30 €

HB * 900-285-35-30 €

HB * 1100-335-35-30 €

HB * S (Speciale fabricatie) Op aanvraag

Artikelbenaming Hoogte Oplegrand
Omkanting aan
de bovenzijde Materiaaldikte

aanbevolen  
verkoopprijs excl. btw.

HB 275-160-30-30 CS 275 mm 160 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 415-190-30-30 CS 415 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 500-190-30-30 CS 500 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 550-190-30-30 CS 550 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 700-235-35-30 CS 700 mm 235 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 900-285-35-30 CS 900 mm 285 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 1100-335-35-30 CS 1.100 mm 335 mm 35 x 30 mm 5,0 mm €/m

HB S CS (Speciale fabricatie) Individuele maten Overeenkomstig Op aanvraag

Prijzen en maten onder voorbehoud.

Steekbaar
Partner van het verband voor het ontwerpen 
en uitvoeren van Tuin, Landschap en 
Sportvelden. 
Beurs GaLaBau Neurenberg

Ronde variant mogelijk

 
Schoor

 158,96   

 239,95   

 279,91   

 311,29   

 495,58   

 627,33   

 957,77   

 82,53   

 110,05   

 132,84   

 182,08   

 223,65   

 327,83   

 488,48   

 103,63   

 142,60   

 170,89   

 197,11   

 296,70   

 378,74   

 590,24   

 46,11   

 56,58   

 59,46   

 61,17   

 66,35   

 72,18   

 82,67   



Alle planten verdienen de juiste plantenbak
Plantenbakken –

 standaard of o
p maat gemaakt
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Alle planten verdienen de juiste plantenbak
Plantenbakken –

 standaard of o
p maat gemaakt
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Basio | van cortenstaal 2,0 mm

Artikelbeschrijving Hoogte Breedte Diepte
Adviesverkoopprijs  

excl. BTW

PKB Q 400-400-400 CS 400 mm 400 mm 400 mm €/stuk

PKB Q 500-500-500 CS 500 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PKB Q 600-600-600 CS 600 mm 600 mm 600 mm €/stuk

PKB Q 700-700-700 CS 700 mm 700 mm 700 mm €/stuk

PKB Q 400-800-800 CS 400 mm 800 mm 800 mm €/stuk

PKB Q 600-800-800 CS 600 mm 800 mm 800 mm €/stuk

PKB Q 800-800-800 CS 800 mm 800 mm 800 mm €/stuk

PKB Q 400-1000-1000 CS 400 mm 1.000 mm 1.000 mm €/stuk

PKB Q 600-1000-1000 CS 600 mm 1.000 mm 1.000 mm €/stuk

PKB Q 800-1000-1000 CS 800 mm 1.000 mm 1.000 mm €/stuk

PKB Q 1000-1000-1000 CS 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm €/stuk

PKB Q 400-1200-1200 CS 400 mm 1.200 mm 1.200 mm €/stuk

PKB Q 600-1200-1200 CS 600 mm 1.200 mm 1.200 mm €/stuk

PKB Q 800-1200-1200 CS 800 mm 1.200 mm 1.200 mm €/stuk

PKB R 400-400-800 CS 400 mm 400 mm 800 mm €/stuk

PKB R 400-400-1000 CS 400 mm 400 mm 1.000 mm €/stuk

PKB R 400-400-1200 CS 400 mm 400 mm 1.200 mm €/stuk

PKB R 400-400-1500 CS 400 mm 400 mm 1.500 mm €/stuk

PKB R 500-500-1000 CS 500 mm 500 mm 1.000 mm €/stuk

PKB R 500-500-1200 CS 500 mm 500 mm 1.200 mm €/stuk

PKB R 500-500-1500 CS 500 mm 500 mm 1.500 mm €/stuk

PKB R 600-500-1000 CS 600 mm 500 mm 1.000 mm €/stuk

PKB R 600-500-1200 CS 600 mm 500 mm 1.200 mm €/stuk

PKB R 600-500-1500 CS 600 mm 500 mm 1.500 mm €/stuk

PKB R 800-400-800 CS 800 mm 400 mm 800 mm €/stuk

PKB R 800-400-1000 CS 800 mm 400 mm 1.000 mm €/stuk

PKB R 800-400-12000 CS 800 mm 400 mm 1.200 mm €/stuk

PKB R 800-400-1500 CS 800 mm 400 mm 1.500 mm €/stuk

Deze uit kompleet 2mm cortenstaal 
vervaardigde plantenbak ziet door 
zijn lasergelaste kanten uit als een 
monolitische kubus.

Bescherming tegen vorst  
en uitdroging

De Basio plantenbak kan desge-
wenst voorzien worden met 20mm 
xps plaat. Hiermee voorziet u de 
plantenbak van een optimale isola-
tie, die tegelijkertijd ook tegen 
vorst en uitdroging beschermt.

Basio | Deze cortenstaal plantenbakken zijn de optimale basis voor iedere plant

Prijzen en maten onder voorbehoud.
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Alle RAL kleuren mogelijk

Ook met mat glas

1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van aluminium 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)    

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm    

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van aluminium 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)       

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

480 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm    

480 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van aluminium 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)      

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Dit systeem met glazen scheidings-
wand is niet alleen tegen wind- en 
zicht bescherming, maar biedt ook 
plaats voor grote beplantingen of 
een elegante bank van hout.

Ook dit systeem kan met 20 mm  
styrodur bekleed en geïsoleerd wor-
den om de planten tegen vorst en 
uitdroging te beschermen.

De plantenbakken zijn verkrijgbaar 
in de standaardkleuren antraciet-
grijs DB 703 en RAL 9016 verkeers-
wit. Op aanvraag zijn ook andere 
kleuren mogelijk.

Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand
 van aluminium

Prijzen en maten onder voorbehoud.

639,86 753,30 876,44 980,35 1.080,14 1.171,08 1.261,73

659,86 769,91 889,78 990,16 1.086,97 1.175,04 1.263,11 

642,02 757,26 871,47 985,83 1.083,33 1.177,73 1.269,13

662,78 773,65 884,57 995,38 1.089,90 1.181,58 1.270,24

757,98 918,30 1.078,63 1.239,10 1.380,14 1.490,43 1.636,73

1

2 3
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1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van cortenstaal 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)    

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm    

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van cortenstaal 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)       

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

480 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm    

480 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank  | van cortenstaal 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)      

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Ook met mat glas

Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand
 van cortenstaal

Prijzen en maten onder voorbehoud

575,70 682,20 788,72 894,72 989,14 1.074,39 1.159,61

584,95 682,91 782,19 870,64 967,45 1.046,35 1.125,18

579,49 686,93 794,41 906,28 996,56 1.082,55 1.168,51

588,49 687,98 787,61 881,93 974,59 1.054,23 1.133,82

693,82 847,20 1.000,60 1.150,30 1.289,14 1.411,89 1.534,61

1

2
3
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1. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) | van roestvrij staal 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)    

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Hoogte plantenbak: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm    

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

2. Modular Ventus met doorzichtig glas (midden geplaatst) | van roestvrij staal 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)       

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

480 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Hoogte plantenbak Höhe Pflanzkasten: 650 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm    

480 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

3. Modular Ventus met doorzichtig glas (zijdelingse bevestiging) en bank | van roestvrij staal 1,5 mm
Hoogte plantenbak: 400 mm, scheidingswandhoogte: 1.650 mm (alternatieve scheidingswandhoogtes: 1.450 mm en 1.850 mm)      

Lengte Adviesverkoopprijs excl. BTW
Breedte 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk €/stuk

Ook met mat glas

Modular Ventus | plantenbakken met glazen afscheidingswand
 van roestvrij staal

Prijzen en maten onder voorbehoud

663,85 788,78 913,73 1.044,67 1.148,74 1.248,74 1.348,71

703,46 826,81 950,28 1.079,52 1.182,07 1.280,76 1.379,46

669,01 795,34 921,70 1.047,10 1.159,38 1.260,52 1.361,60

708,36 833,10 957,98 1.081,59 1.192,44 1.292,28 1.392,09

781,97 953,78 1.125,61 1.262,24 1.448,74 1.586,24 1.723,71

3

2

1



RB  |  18  |  Plantsystemen 2022

Modular | Modulaire plantenbakken

Partner van het verband voor het ontwerpen 
en uitvoeren van Tuin, Landschap en 
Sportvelden. 
Beurs GaLaBau Neurenberg

Productomschrijving

Trek- 
stangen

De modulaire plantenbakken uit de 
serie ,,Modular‘‘, van aluminium, 
zijn dankzij de afzonderlijke seg-
menten eenvoudig aan elkaar te 
verbinden en vast te zetten. Door 
middel van een flensverbinding 
aan de binnenzijde van de bak.

Ook de bodem wordt met behulp 
van boutjes en moertjes aan de 

plantenbak vastgezet. Bij grotere 
afmetingen worden bij de levering 
ook trekstangen bijgesloten. Dit 
voor de verdere stabilisatie van de 
plantenbakken. 

Wilt u voor de plantenbakken een 
extra isolatielaag, dan raden wij u
de toepassing van 20 mm styrodur
platen aan.  Deze kunt u eenvoudig 
op maat zagen en dan aanbrengen. 
Hiermee bereikt u een optimale 
isolatie, die zowel tegen vorst als 
uitdroging beschermend werkt.

Voor de bescherming van gevoelige
ondergronden bieden wij ook op 
verzoek opvangbakken met een 
kunststof coating aan. De planten- 
bakken worden standaard in seg- 
menten verpakt en verstuurd. Door 
middel van een flensverbinding 
aan de binnenzijde van de bak.

Naast de standaard plantenbakken 
welke u in de tabel hiernaast 
aantreft, kunnen wij ook planten-
bakken geheel naar wens op maat 
en RAL- en DB kleur voor u maken. 
De afbeelding hierbeneden laat 
zo’n maatwerk plantenbak zien  
die speciaal voor de GaLaBau- 
beurs in Neurenberg is gemaakt. 
Met dit plantensysteem zijn 
ook mooie overgangen naar 
borders te realiseren.

Do it yourself: isoleer self uw plantenbak met 20mm xps plaat



Modular | Modulaire plantenbakken

Instelkos-ten voor ande-re RAL-kleuren94,14 €

Lengte aanbevolen verkoopprijs excl.btw
Breedte 440 mm 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm

440 mm € € €   € €

630 mm € € €  € €

880 mm € € € € €

1.130 mm € € € € €

1.380 mm € € € € €

Standaard hoogte van Modular plantenbakken: 400 mm
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Lengte aanbevolen verkoopprijs excl.btw
Breedte 440 mm 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm

440 mm € € €   € €

630 mm € € €  € €

880 mm € € € € €

1.130 mm € € € € €

1.380 mm € € € € €

Standaard hoogte van Modular plantenbakken: 650 mm
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Standaard- kleuren
De plantenbakken worden standaard
in de kleuren helderwit RAL 9010
en antracietgrijs DB 703 geproduceerd.

Ook andere kleuren zijn
op verzoek leverbaar.
Hierbij berekenen we  
wel € 94,14 / per  
kleur instelkosten
 aan u door.
 

Prijzen en maten onder voorbehoud

Standaardkleur antracietgrijs DB 703

Standaardkleur
helderwit RAL 9010

Do it yourself: isoleer self uw plantenbak met 20mm xps plaat

230,84 308,33 343,95 379,57 415,34

308,33 388,58 427,85 467,12 506,53

343,95 427,85 471,92 515,98 560,20

379,57 467,12 560,20 564,85 613,86

415,34 506,53 560,20 613,86 667,66

271,10 361,48 410,08 458,83 507,43

361,48 454,63 506,88 559,27 611,52

410,08 506,88 563,92 621,11 678,16

458,83 559,27 621,11 683,10 744,94

507,43 611,52 678,16 744,94 811,58



Speciale maten
Op aanvraag

Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw

Breedte 440 mm 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm

440 mm € € €   € €

630 mm € € €  € €

880 mm € € € € €

1.130 mm € € € € €

1.380 mm € € € € €

Standaard hoogte van Modular Line plantenbakken: 650 mm

Standaard hoogte van Modular Line plantenbakken: 400 mm
Lengte aanbevolen verkoopprijs excl. btw

Breedte 440 mm 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm

440 mm € € € € €

630 mm € € € € €

880 mm € € € € €

1.130 mm € € € € €

1.380 mm € € € € €

Prijzen en maten onder voorbehoud
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De Modular plantenbakken van 
cortenstaal zijn door de afzonder-
lijke segmenten heel eenvoudig
aan elkaar te monteren en vast 
te schroeven. Hierbij worden 
aan de binnenzijde bij de omkan-
ting twee segmenten met boutjes 
en moertjes aan elkaar vastgezet.
Niet alleen de zijkanten maar
ook de bodem wordt zo gefixeerd.
Verder zorgen deze omkantingen
ook voor de stabiliteit. De bij de 
levering bijgesloten trekstangen 
kunnen voor nog meer stabiliteit 
zorgdragen.

Bescherming tegen vorst &  
uitdroging

Wilt u deze plantenbakken verder
isoleren, dan raden wij 20 mm 
styrodur platen aan. Deze zijn 
eenvoudig op maat te maken en 
aan de binnenkant vast te zetten.
Hiermee bereikt u een goede iso-
latie die zowel tegen vorst als uit-
droging bescherming bied. 
(afbeelding rechts)

Productomschrijving
Hoekverbinder

Voor stabiliteit en vermeiden van 
vervormingen zijn al onze modu-
laire plantenbakken uitgerust met 
hoekstukken ( als voorbeeld te zien 
in de afbeelding hier beneden ).

De plantenbakken worden stan-
daard in segmenten verpakt en 
verstuurd.Op verzoek kunnen we 
ze ook voormonteren.

Op de afbeelding rechts ziet 
men bij de omkanting aan de 
binnenzijde van de plantenbak 
de verbinding met behulp van 
boutjes.

Een-
voudige 
montage

Bodem-
plaat

Op 
verzoek

ook voorge-
monteerd

Modular | Plantenbakken met bodemplaat
                       Standaard hoogtes: 400 mm en 650 mm

194,90 261,17 297,65 328,14 358,77

261,17 343,01 378,18 413,36 448,67

297,65 378,18 419,53 460,87 502,36

328,14 413,36 460,87 508,38 556,05

358,77 448,67 502,36 556,05 609,88

230,83 312,24 351,64 391,19 430,60

312,24 397,22 441,31 485,55 529,64

351,64 441,31 491,57 541,98 592,25

391,19 485,55 541,98 598,56 655,00

430,60 529,64 592,25 655,00 717,60
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Plantenwand Eva | Voor een verticale groene wand
 200 planten per wand (bij een hoogte van 1.944 mm)

100 planten per wandzijde

Opstelling A

Opvulling met  mineraal gebroken 
puin vermengd met organisch 
materiaal.

Droog eigen gewicht:
minimaal 1016 kg / m3

Steenslag of grind in het 
granulaat 0- 45, goed 
verdichten over de gehele 
lengte van de planten-
wand.

Opstelling B

Opvulling met aarde en  
substraat naar keuze.

– Zonder garantie –

betonnen fundament

betonankers of chemische 
ankers M12 ( niet standaard )

grof puin of grind 
vorstvrij 
aangebracht

De plantenwand EVA  is in twee
hoogtes verkrijgbaar, en maakt het
mogelijk om tweezijdig een groene
wand te realiseren. Dit met zeer be-
perkte ruimte en met een onderbak  
ook voor binnen gebruik. Het beno- 
digd oppervlak van een wand is 0,73 
m2, waarbij bij de hogere uitvoering 
een planten oppervlak tot 5,7 m2 kan 
worden gerealiseerd. Zo is zelfs bij  
kleine ruimtes het achtvoudige aan 
groen haalbaar.

De plantenwand is tevens door het
steeksysteem in korte tijd op te
bouwen, en geeft per paneelzijde
ruim plaats aan 20 planten. Totaal 
geeft de hoge variant een optie voor 
200 planten, en de lage variant op  
120 planten.

Al naar gelang het totale eigen
gewicht van de opgevulde plan-
tenwand kan gekozen worden 
voor een vrijstaande opstelling
of die met ankers aan een betonnen
fundament.

Productomschrijving
De bovenstaande dwarsdoorsneden
geven de verschillende opstellings-
mogelijkheden weer.

Bescherming tegen vorst & uitdroging

Voor de bescherming tegen vorst en
uitdroging zijn de plantenwanden 
voorzien van 20 mm styrodur platen.
Bij het aanplanten zijn hier eenvoudig
ronde gaten in te maken. De planten-
gaten hebben een diameter van 84 mm 
en komen zo overeen met de standaard 
plantendiameter bij potten van 9 cm.

Standaard kunt u plantenwand EVA
krijgen in de kleuren naturel ( niet
behandeld ), of met poedercoating in  
de kleuren helderwit (RAL 9010) of  
ijzerachtig (DB 703). Op verzoek zijn 
ook andere kleuren mogelijk.

Naast het realiseren van een groe- 
ne wand, geeft de luchtzuiverende  
en vochtregulerende werking een  
beter binnenklimaat en geeft het  
eenrustgevend effect.

Artikelbenaming Hoogte Breedte
diepte  

beneden
diepte 
boven Kleur

aanbevolen ver- 
koopprijs excl. btw

EVA O 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm naturel €/stuk

EVA W 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm helderwit €/stuk

EVA G 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm ijzerachtig €/stuk

EVA S 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm wenskleur €/stuk

EVA O 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm naturel €/stuk

EVA W 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm helderwit €/stuk

EVA G 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm ijzerachtig €/stuk

EVA S 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm wenskleur €/stukSt
aa

l M
ag

ne
lis

* 
2,

0 
m

m

* Staal met een magnesiun – zink coating ( 10 x betere bestendigheid tegen korrosie  
t.o.v. verzinkt staal, zelfbeschermend bij snijkanten )

20 planten per paneel

 990,42 

 1.057,05 

 1.057,05 

 1.279,13 

 1.474,81 

 1.584,08 

 1.584,08 

 1.939,39 



Binnen- 
bak

Artikelbenaming Hoogte Breedte Diepte  aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

PK 500-500-500 VA 500 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK 500-500-1000 VA 500 mm 500 mm 1.000 mm €/stuk

PK 1000-500-500 VA 1.000 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK S VA (Speciale fabricatie) Individuele maten Op aanvraag

Artikelbenaming Hoogte Breedte Diepte  aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

PK 500-500-500 ST 500 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK 500-500-1000 ST 500 mm 500 mm 1.000 mm €/stuk

PK 1000-500-500 ST 1.000 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK S ST (Speciale fabricatie) Individuele maten Op aanvraag

De dubbelwandige constructie 
van de plantenbak met uitneem-
bare binnenbak, beschermd de 
planten tegen vorst en uitdro-
ging, doordat de spouw zowel de 
koude als de warmte weerd.

Standaard zijn de 200 mm hoge
bakken voorzien van verzonken
handgrepen, waardoor ze mak-
kelijk uit te nemen zijn om ze 
op te vullen met planten. Op 
verzoek kunnen ze ook van vaste 
handgrepen worden voorzien.

Ook de naar onder licht conische 
vorm maakt het eruit halen 

eenvoudig en verder be-
schermd deze

vorm de trog tegen 
zijwaarts druk-

kend ijs
bij vorst.

Productomschrijving
Deze doordachte detaillering
is goed voor de aanplant, 
beschermd deze en maakt het
onderhoud eenvoudiger.

Evenzo maken wij op uw wens
alle soorten plantenbakken
op maat, vorm en kleur.

Beschermen tegen 

vorst en uitdroging

Prijzen en maten onder voorbehoud
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Prijs voor RAL-coating op aan-vraag

Plantenbakken | Met uitneembare plantenbak
 Isolerend, dankzij de dubbelwandige constructie

Alle RAL-kleuren mogelijk

 536,38 

 685,07 

 720,14 

 339,33 

 392,07 

 400,06 
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Alle RAL-kleuren mogelijk

Dubbel- 
wandig

Beschermt tegen 

vorst en uitdroging

Artikelbenaming Hoogte Breedte Diepte  aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

PK P 500-500-500 VA 500 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK P 500-500-1000 VA 500 mm 500 mm 1.000 mm €/stuk

PK P 1000-500-500 VA 1.000 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK P S VA (Speciale fabricatie) Individuele maten Op aanvraag

Artikelbenaming Hoogte Breedte Diepte  aanbevolen verkoopprijs excl. btw.

PK P 500-500-500 ST 500 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK P 500-500-1000 ST 500 mm 500 mm 1.000 mm €/stuk

PK P 1000-500-500 ST 1.000 mm 500 mm 500 mm €/stuk

PK P S ST (Speciale fabricatie) Individuele maten Op aanvraag

Productomschrijving
Deze variant kunt u in zijn geheel
opvullen met plantenaarde, en zijn 
daardoor bijzonder geschikt voor 
grotere kuipplanten met een flinke 
wortelkluit.

Prijs voor RAL-coating op aan-vraag

De dubbelwandige constructie 
van de plantenbak met 

intern aange-
brachte panelen 

beschermd de
planten tegen 
vorst en uitdro-
ging. 

Deze isolerende 
werking wordt

mogelijk gemaakt 
door de luchtspouw die 

zit tussen de plantenaarde 
en de buitenzijde van de bak.

Een goed beeld van het systeem
treft u aan in bovenstaande af-
beelding van een opengewerkte 
bak.

Prijzen en maten onder voorbehoud
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Plantenbakken | Met binnenbak
 Isolerend, dankzij de dubbelwandige constructie

 536,38 

 685,07 

 720,14 

 339,33 

 392,07 

 400,06 

 583,22 

 766,06 

 804,16 

 436,22 

 543,99 

 555,25 
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Richard Brink GmbH & Co. KG  
Metaalwarenproductie en verkoop 

Duitsland
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207  95 04-0  
Telefax 0049 (0)5207  95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Oostenrijk
Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
Telefon 0043 (0)4762 75 00-0  
Telefax 0043 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Nederland
Capitool 10
7521PL Enschede
Telefon +31 (0)85  210 0519
Mobil +31 (0)64  420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

Plantsystemen 2022Voorjaarseditie

Op aanvraag: 

Randstroken van aluminium, staal, 
cortenstaal en roestvrij staal
Met geïntegreerde betonankers en materiaaldiktes   
van maximaal 10 mm 

              Randstroken inclusief bevestigingsgaten

www.richard-brink.nl

Randstroken met geïntegreerde, trapeziumvormige 

verankeringsnokken


