KANT EN KLAAR

Duurzame groensystemen
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NIET JAREN
WACHTEN OP
UW PRIVACY

Mobilane Kant & Klaar Haag
Direct een groene afscheiding
Een direct groene omgeving én privacy zijn twee
punten die hoog op menig wensenlijstje staan bij
de aanleg van een tuin of balkon. De Mobilane Kant
& Klaar Haag biedt een kant en klare oplossing
voor het creëren van een direct (winter) groene
afscheiding.
De haagdelen zijn in verschillende soorten beplanting
en hoogtes verkrijgbaar zodat een afscheiding naar uw
eigen wens en smaak samen te stellen is.
Het gepatenteerde systeem van de Mobilane Kant &
Klaar Haag bestaat uit een hoogwaardig stalen raster
dat volledig begroeid is met planten. Houten of ijzeren
palen zorgen voor een degelijke verankering van uw
afscheiding, het bijpassende bevestigingsmateriaal
maakt installatie eenvoudig.
De hagen kunnen gedurende het gehele jaar worden
geplaatst met uitzondering van vorstperiodes.
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Mobilane Kant & Klaar Haag
Direct een groene afscheiding
De Mobilane Kant & Klaar Haag kan door de
verschillende uitvoeringen en hoogtes op eindeloos veel
manieren worden toegepast. Denk aan het creëren van
tuinkamers, een afscheiding van het terras of als mooie
oplossing om de afvalcontainers uit het zicht te houden.
Speciaal voor op plekken waar er geen volle grond
beschikbaar is, zoals een balkon, biedt een haag in een
houten bak de oplossing. Is er extra privacy gewenst?
Er zijn extra hoge hagen van 220 cm en 300 cm hoog
leverbaar.

HANDIG ALS
SCHEIDING
TUSSEN OPRIT
EN TUIN

OP DIVERSE
MANIEREN ALS
AFSCHEIDING
TE GEBRUIKEN
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Mobilane Kant & Klaar Haag
Direct een groene afscheiding
NIEUWE
SOORT
DIRECT UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR!

Euonymus ‘Dart’s Blanket’

Hedera helix ‘Green Ripple’

Hedera hibernica

Hedera helix ‘Goldchild’

Carpinus betulus (haagbeuk)

Hedera helix ‘Glacier’

Hedera helix White Ripple’

Hedera helix Woerner

Pyracantha ‘Dart’s Red’

Links de haag zoals deze geleverd
wordt. Rechts dezelfde haag na een
groeiseizoen.

Hagen

maten in cm (L x H)

Hedera helix ‘Woerner’

120x100

120x180

Hedera helix ‘Goldchild’

120x180

Hedera helix ‘Glacier’

120x180

Hedera helix ‘White Ripple’

120x180

Hedera helix ‘Green Ripple’

120x180

Hedera ‘hibernica’ (klimop)

120x200

120x220

120x300

120x180

Carpinus betulus (haagbeuk)

120x155

Pyracantha ‘Dart’s Red’

120x155

Euonymus ´Dart´s Blanket´

120x100

120x180

Houten bakken

maten in cm (L x H)

Hardhouten bak

144x40x40 cm

met of zonder haagelement

Hardhouten bak

145x60x50 cm

met of zonder haagelement

Palen & Beugels

maten in mm

Metalen paal ø48mm

1750mm

2600mm

3100mm

Metalen tussenbeugel ø48mm
Metalen eindbeugel ø48mm
Verzinkte beugel voor houten paal (4 per haagelement)
Verzinkte wandbeugel (4 per haagelement)

Poorten

maten in cm (L x H)

Fortinet poort

100x95

100x175

Groen band t.b.v. poort

Metalen paal

Tussenbeugel

Eindbeugel

Unibeugel

Wandbeugel

Hardhouten bak

EENVOUDIG
AAN TE
BRENGEN

MobiRoof

®

Met gemak een groen dak
Een groen dak leeft! U creëert met Mobiroof een
daktuin met een prachtige en unieke aanblik doordat
de beplanting ieder seizoen verandert van kleur.
Bovendien levert een groen dak een bijdrage aan de
verfraaiing van uw leefomgeving.
Groen op uw dak heeft diverse positieve eigenschappen.
Het biedt een warmte- en geluidsisolerende werking,
verhoogt de levensduur van de dakbedekking en levert
een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit. MobiRoof
biedt een uitstekende kant en klaar oplossing om gebrek
aan groen in verstedelijkte gebieden te compenseren.

OP MEERDERE
MANIEREN
TOEPASBAAR
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ISOLERENDE
WERKING
IN ZOMER
EN WINTER

MobiRoof

®

Met gemak een groen dak
Het unieke lichtgewicht cassettesysteem (54x54x9 cm)
is voorzien van speciaal substraat, dit is een kunstmatige
voedingsbodem voor de beplanting. Deze zorgt voor
drainage en opslag van regenwater. De retentiecapaciteit
bedraagt ca. 20 liter per m2.
In de cassette zijn 6 - 8 verschillende soorten
sedumbeplanting te vinden. MobiRoof is door het lichte
gewicht en de compacte afmeting van de cassettes
eenvoudig zelf te installeren.

Alle voordelen op een rijtje:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kant en klaar, voorzien van substraat en sedum.
Isolerende werking zowel in de zomer als in de
winter.
Vertraagt en vermindert de afvoer van
regenwater.
Verlenging van de levensduur van de
dakbedekking.
Zorgt voor zuivering van regenwater.
Draagt bij aan vermindering van CO2.
Draagt bij aan vermindering van fijnstof.
Heeft een geluiddempende werking.
Kan zowel op vlakke als lichthellende daken.
Eenvoudig te verwijderen en herbruikbaar.
Verhoogt de waarde van het pand.
Eenvoudig te plaatsen.
Onderhoudsarm.
Geschikt voor maatwerk.
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AFSCHERMING
ÉN ABSORPTIE
VAN GELUID

NoiStop

®

Geluiddempende wand
Het NoiStop geluidsscherm is opgebouwd
uit modulaire panelen en heeft een kern van
speciaal ontwikkelde steenwol, met uitstekende
geluidsabsorberende akoestische eigenschappen.
Het dempt en absorbeert geluid effectief.
De geluidsschermen zijn dun en het modulaire systeem
is verkrijgbaar in diverse afmetingen, zodat deze in elke
omgeving past. Bijvoorbeeld als afscheiding langs een
drukke weg of voor het creëren van een rustig zitje in
uw tuin.

NoiStop
Steel

NoiStop
Wood

Noistop is beschikbaar in twee varianten: Steel en
Wood. De NoiStop schermen zijn gebaseerd op het
principe van een optimaal resultaat en een lange,
onderhoudsvrije levensduur van minimaal 25 jaar.

Productoverzicht
NoiStop Steel
NoiStop scherm

(LxHxD)

NoiStop Wood

(LxHxD)

100 x 45 x 11 cm

NoiStop scherm

NoiStop scherm

100 x 90 x 11 cm

NoiStop scherm

100 x 90 x 17 cm

NoiStop scherm

100 x 100 x 11 cm

NoiStop scherm

100 x 100 x 17 cm

NoiStop scherm

200 x 90 x 11 cm

NoiStop scherm

200 x 45 x 17 cm

NoiStop scherm

200 x 100 x 11 cm

NoiStop scherm

200 x 90 x 17 cm

NoiStop scherm

200 x 45 x 11 cm

NoiStop scherm

200 x 100 x 17 cm

NoiStop scherm

100 x 45 x 17 cm

300 x 60 x 11 cm

NoiStop deur

100 x 180 x 18,2 cm

NoiStop deur

100 x 180 x 11 cm

NoiStop deur

100 x 200 x 18,2 cm

NoiStop deur

100 x 200 x 11 cm
NoiStop afdekplaat

NoiStop afdekplaat

200 x 11,4 x 3,2 cm

NoiStop afdekplaat

300 x 11,4 x 3,2 cm

NoiStop isolatietape

10 meter per rol

200 x 17 x 2,5 cm
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SMALLE
CONSTRUCTIE
IDEAAL VOOR
BEGROEIING

NoiStop

®

Geluiddempende wand
De NoiStop schermen leveren, afhankelijk van hoogte
en locatie, een reductie van 9 tot 12 dB. Dit komt neer
op een geluidsreductie van 50% - 70%. Een opmerkelijk
resultaat, zeker vanuit de wetenschap dat geluid nooit
voor 100% verdwijnt.
NoiStop is handmatig te installeren tot een hoogte van
3 meter. Het kant en klaar systeem van NoiStop biedt
direct privacy, veiligheid en niet te vergeten rust!

Alle voordelen op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Uitstekende geluidsreductie.
Direct privacy, veiligheid en rust.
Smalle constructie, ideaal voor begroening.
Handmatig te plaatsen tot een hoogte van 3 meter.
Onderhoudsvrij met verwachte minimale
levensduur van 25 jaar.
Flexibiliteit door verschillende maten modulaire
panelen.
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