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DUURZAME EN INNOVATIEVE
GROENSYSTEMEN 

voor huis en tuin



NIET JAREN 
WACHTEN OP 
UW PRIVACY

DIRECT EEN 
GROENE 

AFSCHEIDING

Privacy is voor veel mensen belangrijk. Bij het 
plaatsen van een groene haag als afscheiding moet 
men vaak enkele jaren wachten voordat de haag 
dicht genoeg is en beschermt tegen inkijk. Met de 
Kant & Klaar Haag van Mobilane behoort wachten 
tot het verleden. In een oogwenk worden de kant-
en-klare delen geplaatst en lijkt het alsof de haag  
er al jaren staat! 

De Kant & Klaar Hagen kunnen, behalve in een 
vorstperiode, het hele jaar door worden geplaatst. 
De hagen kunnen zowel aan ijzeren als houten 
palen worden bevestigd door middel van speciaal 
ontworpen beugels. Niet iedereen wil dezelfde haag 
hebben, vandaar dat Mobilane verschillende soorten 
levert. Hierdoor kan afwisseling worden aangebracht 
met verschillende soorten beplanting, kleur en 
hoogtes.
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Direct een groene afscheiding



VOORDELEN KANT & KLAAR HAAG
• Direct privacy en een groen resultaat
• Snel en eenvoudig te plaatsen
• Stimuleert biodiversiteit
• Draagt bij aan een gezondere omgeving
• Verbetert de luchtkwaliteit
• Vangt 40%-60% fijnstof af
• Draagt bij aan het vergroenen van    

stedelijke gebieden

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Compleet dichtbegroeid
• Verkrijgbaar in verschillende hoogtematen   

en plantensoorten
• Duurzaam gecertificeerd gekweekt
• Kan hele jaar door geplaatst worden met uitzondering 

van vorstperiode
• Biologisch afbreekbare bak van kokosvezels
• Milieuvriendelijk
• Kwaliteitshekwerk met 10 jaar garantie

SNEL EN
EENVOUDIG 
TE PLAATSEN
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Hedera helix ‘Green Ripple’

Carpinus betulus (haagbeuk)

Hedera helix ‘Glacier’

Hedera helix ‘White Ripple’

Hedera helix ‘Goldchild’

Hedera hibernica

Hedera helix ‘Woerner’

Pyracantha ‘Dart’s Red’

Euonymus fort ‘Dart’s Blanket’ Trachelospermum jasminoides

WINTERGROEN

SEMI-WINTERGROEN 

NIET WINTERGROEN

PLANTGUIDE
cm (bxh) 120x100 120x155 120x180 120x200 120x220 120x300

Hedera helix ‘Woerner’

Euonymus fort ‘Dart’s Blanket’

Hedera hibernica 

Hedera helix ‘Glacier’

Hedera helix ‘Goldchild’

Hedera helix ‘Green Ripple’

Hedera helix ‘White Ripple’

Carpinus betulus

Trachelospermum jasminoides
Pyracantha ‘Dart’s Red’

Elaeagnus ebbingei

HARDHOUTEN PAAL
59 x 59 x 2750 mm

TUSSENBEUGEL 
IJZEREN PAAL
Beugel, groen 
gepoedercoat

IJZEREN PAAL 
Ø48 mm x 1750 mm
Ø48 mm x 2600 mm
Ø48 mm x 3100 mm
Ø60 mm x 4750 mm

EINDBEUGEL  
IJZEREN PAAL
Beugel, groen 
gepoedercoat

UNI BEUGEL
Beugel t.b.v. hardhouten 
paal, gegalvaniseerd

WAND BEUGEL
Beugel t.b.v. hardhouten 
paal, gegalvaniseerd

OPZETSTUK
120 x 25 cm
120 x 50 cm
120 x 75 cm
120 x 100 cm

120 x 125 cm
120 x 150 cm
120 x 175 cm

FORTINET POORT
100 x 95 cm incl. 2 palen  
(Ø60 mm) en 1 cylinderslot
100 x 175 cm incl. 2 palen  
(Ø76 mm) en 1 cylinderslot

GROEN BAND 
VOOR POORT
1 rol voldoende voor 2 
poorten van 100 x 175 cm

WIELENSET VOOR 
HARDHOUTEN BAK
2 zwenkwielen, 2 
bokwielen en bouten

HARDHOUTEN BAK
144 x 40 x 40 cm
144 x 60 x 50 cm

CORTENSTALEN BAK
134 x 55 x 52 cm

AFMETINGEN

ACCESSOIRES
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Elaeagnus ebbingei



NIET JAREN 
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UW PRIVACY

MET GEMAK 
EEN GROEN 

DAK

MobiRoof  ECO®

MobiRoof ECO is een kant-en-klaar groendak 
systeem dat bestaat uit een plantcassette gevuld 
met substraat en 6 - 8 verschillende soorten Sedum. 
De cassettes worden op  eenvoudige wijze tegen 
elkaar geplaatst, waardoor direct een groendak 
ontstaat. MobiRoof ECO is een extensief groendak 
systeem geschikt voor platte daken en daken met 
een hellingshoek tot 10 graden (20%) en blijft altijd 
herplaatsbaar. 

Het unieke lichtgewicht cassettesysteem is beplant 
met verschillende soorten sedumplanten en voorzien 
van een substraat welke naast de functie van 
groeimedium zorgt voor drainage en opslag van 
water. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat 
de cassettes herplaatsbaar zijn. Het sedumdak kan 
hierdoor volledig naar wens worden ingericht.

De cassette is gevuld met substraat welke naast de 
functie van groeimedium zorgt voor drainage en opslag 
van water. De minimale retentiecapaciteit bedraagt 
ca. 20 liter per m2. Het waterbufferend vermogen 
kan vergroot worden door het aanbrengen van een 
bufferlaag onder de cassette. 

Het gewicht bedraagt ca. 38 kg per m2 droog en ca. 
58 kg per m2 indien volledig verzadigd met water. 
Hierdoor komt het MobiRoof ECO groendak systeem 
in aanmerking voor subsidies en belastingvoordelen. 
Door het geringe gewicht en de afmetingen van de 
cassettes kan het systeem ook snel en eenvoudig 
worden toegepast op garages, dakkapellen, uitbouwen 
en tuinhuizen.

Kant-en-klare duurzame sedumcassette 
voor een groen dak
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VOORDELEN MOBIROOF ECO
• Opvang en buffering van regenwater
• Stimuleert biodiversiteit
• Isolerende en geluidsdempende werking
• Verlengt de levensduur van het dak
• Esthetische waarde
• Verhoogt de waarde van vastgoed
• Verhoogt rendement van zonnepanelen
• Komt in aanmerking voor subsidies en   

belastingvoordelen

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Kant-en-klare cassette voorzien van   

substraat en sedumbeplanting 
• Lichtgewicht groendak systeem 
• Direct toepasbaar op dakbedekking 
• Eenvoudig zelf te (her)plaatsen 
• Waterretentie van 20 liter per m2   

(optioneel 30 liter per m2) 
• Duurzaam en lokaal geproduceerd
• Circulair, gerecycled en volledig recyclebaar
• Onderhoudsarm
• Kan zowel op platte als lichthellende daken

EENVOUDIG
AAN TE 

BRENGEN

In de cassette zijn 6 - 8 verschillende soorten 
sedumbeplanting te vinden. MobiRoof ECO is door het 
lichte gewicht en de compacte afmeting van de cassettes 
eenvoudig zelf te installeren.
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PLANTEN-
SCHILDERIJ 
VOOR THUIS

Met LivePicture GO voeg je op een speelse 
wijze verticaal groen toe aan jouw leef-, leer-, of 
werkomgeving. Je hoeft niet eens groene vingers 
te hebben voor de verzorging van de planten, de 
leegmelder geeft aan wanneer het waterreservoir 
gevuld mag worden. De watervoorraad  is 
voldoende om de planten ± 4 weken van water 
te voorzien. Door de capillaire werking van de 
plantcassette worden de planten voorzien van de 
juiste hoeveelheid water.

De sleuven van de uitneembare plantcassette vul je 
met planten naar jouw eigen voorkeur en smaak.  
Met LivePicture GO kun je alle kanten op; voor binnen 
en buiten, in een single of modulaire toepassing. 
Met meerdere GO’s creëer je jouw eigen speelse 
wandcollage. Monteer het plantenschilderij eenvoudig 
met de twee bijgeleverde schroeven en installatie 
sjabloon. 

Nieuw is LivePicture GO Bamboo, gemaakt van 
duurzame bamboe vezels. Bamboe is een natuurlijk 
en duurzaam materiaal en weinig belastend voor 
het milieu. Bamboe is biologisch afbreekbaar en 
100% recyclebaar. Door dit natuurlijke en duurzame 
materiaal is elke LivePicture GO Bamboo is uniek. 
Niet alleen de planten, maar ook de lijst maken de 
LivePicture GO Bamboo echt groen.

Plantenschilderij voor thuis
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VOORDELEN LIVEPICTURE GO
• Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
• Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
• Verhoogt concentratie, productiviteit en   

het algemeen welzijn
• Verbetert de akoestiek in een ruimte
• Geluidsdempende werking
• Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Waterreservoir voor ± 4 weken,   

voorzien van vol- en leegmelders
• Geen elektriciteit of pomp nodig
• Volledig recyclebaar
• Verwisselbare plantcassettes
• Licht van gewicht
• Geïntegreerd watergeefsysteem
• Snelle en eenvoudige installatie
• Voor binnen en buiten
• 100% Recyclebaar

  5cm   6cm

VOEG OP 
SPEELSE WIJZE 

VERTICAAL 
GROEN TOE

BESCHIKBARE KLEUREN

 White           Bamboo        Bamboo

                       Natural           Black

Overige (RAL)kleuren en 
personalisatie met eigen logo, 
design of foto zijn op aanvraag 
mogelijk. 
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RUIMTE-
BESPAREND EN 
EENVOUDIG TE 
INSTALLEREN

LivePanel PACK is het groene wand systeem 
in een alles-in-1 pakket in vier verschillende 
standaard afmetingen. Met dit modulaire groene 
wandsysteem kan eenvoudig en snel een groene 
wand geïnstalleerd worden, ideaal voor ruimtes met 
één of meerdere kleine wandoppervlaktes. 

De basis van dit modulaire groene wandsysteem 
bestaat uit verwisselbare plantcassettes met sleuven 
welke geplaatst worden in gootprofielen die dienen 
als waterreservoir. Deze profielen worden eenvoudig 
handmatig met water gevuld. 

LivePanel PACK is geschikt voor installatie tegen 
nieuwe en bestaande wanden, voor zowel binnen 
als buiten. Variaties in het formaat en creatieve 
plantkeuze maakt LivePanel PACK een flexibel, 
ruimtebesparend groen wandsysteem met eindeloze 
toepassingsmogelijkheden.

Alles-in-1 groene wandsysteem
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VOORDELEN LIVEPANEL PACK
• Verticaal groen neemt weinig ruimte in beslag
• Verbetert het binnenklimaat en de luchtkwaliteit
• Verhoogt concentratie, productiviteit en   

het algemeen welzijn
• Verbetert de akoestiek in de ruimte. 
• Isolerende en geluidsdempende werking
• Verlaagt stress

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Handmatige watergift 
• Verkrijgbaar in 4 verschillende formaten
• Geen eletriciteit, pomp of waterafvoer nodig
• Zuinig in waterverbruik en geen verspilling
• Ruimtebesparend en slank systeem
• Verwisselbare plantcassettes
• Eenvoudige en snelle installatie 
• Volledig recyclebaar
• Vrijheid in ontwerp en plantkeuze

3 X 2

6 X 4

2 X 3

2 X 2

ALLES-IN-1 
GROENE 

WANDSYSTEEM

SPECIFICATIES
Omschrijving Afmeting (b x h) Aantal 

cassettes
Gewicht (leeg) Inhoud 

(in liters)
LivePanel PACK 2 x 2 0,87 x 1,09 cm 4  11 kg 4,2 liter
LivePanel PACK 2 x 3 0,87 x 1,57 cm 6  15,2 kg 6,3 liter
LivePanel PACK 3 x 2 1,27 x 1,09 cm 6  16 kg 6,3 liter
LivePanel PACK 6 x 4 2,48 x 2,06 cm 24  51,6 kg 24,5 liter

MOBILANE.COM



NIET JAREN 
WACHTEN OP 
UW PRIVACY

GELUIDS- 
SCHERMEN 
VOOR RUST, 
PRIVACY EN 
VEILIGHEID

Geluidshinder is één van de grootste ergernissen 
die mensen hebben. Overheden, maar ook steeds 
meer particulieren zijn actief met het beperken 
ervan. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden 
veroorzaakt door drukke wegen die grenzen aan 
een achtertuin, maar ook door activiteiten op 
buurpercelen. De oplossing is er in de vorm van 
NoiStop, een geluiddempend scherm dat u in een 
handomdraai kunt installeren. 

NoiStop geluidsschermen zijn uniek, omdat ze geluid 
niet alleen tegenhouden, maar ook absorberen. 
Hierdoor vermindert het omgevingsgeluid sterk. Het 
geluidsscherm is opgebouwd uit modulaire panelen 
met een kern van speciaal geperst steenwol. Deze 
constructie zorgt voor een zeer hoge isolatiewaarde. 

NoiStop is voor diverse toepassingen te gebruiken. 
Als erfafscheiding biedt het direct privacy en 
veiligheid en, niet te vergeten, rust. Daarnaast zijn 
de schermen goed te gebruiken op plekken waar 
geluidsoverlast voor komt. Bijvoorbeeld langs een 
spoorlijn, bij een kinderspeeltuin of langs een drukke 
weg. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos! 
NoiStop geluidsschermen zijn er in twee varianten: 
Steel en Wood.

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!

Geluiddempende wand
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VOORDELEN NOISTOP
• Direct rust, privacy en veiligheid
• Geluiddempende afscheiding
• Milieuvriendelijke toepassing
• Volledig begroeid op te leveren in combinatie   

met de Mobilane kant en Klaar Haag

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
• Hoge geluidsisolatie en -absorptie
• Verkrijgbaar in diverse soorten en afmetingen
• Snelle en eenvoudige installatie
• Gemaakt van duurzaam natuurlijk steenwol
• Onderhoudsvrij
• Smalle constructie
• Verwachte levensduur van minimaal 20 jaar
• Volledig recyclebaar

GELUID-
DEMPENDE 

WAND

PRODUCTOVERZICHT

NoiStop Steel (LxHxD)
NoiStop scherm 100 x 45 x 11 cm

NoiStop scherm 100 x 90 x 11 cm

NoiStop scherm 100 x 100 x 11 cm

NoiStop scherm 200 x 90 x 11 cm

NoiStop scherm 200 x 100 x 11 cm

NoiStop scherm 200 x 45 x 11 cm

NoiStop scherm 300 x 60 x 11 cm 

NoiStop deur 100 x 180 x 11 cm

NoiStop deur 100 x 200 x 11 cm

NoiStop deur 100 x 225 x 11 cm

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

NoiStop Wood (LxHxD)
NoiStop scherm 100 x 45 x 17 cm

NoiStop scherm 100 x 90 x 17 cm

NoiStop scherm 100 x 100 x 17 cm

NoiStop scherm 200 x 45 x 17 cm

NoiStop scherm 200 x 90 x 17 cm

NoiStop scherm 200 x 100 x 17 cm

NoiStop deur 100 x 180 x 18,2 cm

NoiStop deur 100 x 200 x 18,2 cm

NoiStop deur 100 x 225 x 11 cm

NoiStop afdekplaat 200 x 17 x 2,5 cm

NoiStop
Steel

NoiStop
Wood
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