
MOBIGREENFENCE



Het duurzame groene bouwhek

TECHNISCHE INFORMATIE
AFMETINGEN
De plantenbak heeft een afmeting van 123,5 x 62 x 51 cm (L x 
B x H). De plantenbak is voorzien van een waterreservoir. Door 
middel van capillaire werking neemt de haag (en eventuele 
beplanting) de gewenste hoeveelheid water op.

HOOGTE
De hagen in de plantenbak zijn standaard 180 cm hoog. De 
totale hoogte van een element inclusief haag is 235 cm. Andere 
maatvoering is op aanvraag leverbaar. 

GEWICHT
Het totaalgewicht van MobiGreenFence bedraagt 220 kg 
(in maximaal verzadigde toestand). Hierdoor vormt de 
MobiGreenFence een solide afscherming ten opzichte van de 
standaard bouwhekken. 

MATERIAAL 
De plantenbak is gemaakt van PE100 (Polyethyleen) zwart. 
PE100 is bestand tegen zonlicht (UV-straling) en andere 
weersinvloeden en kan permanent buiten worden toegepast. 

Het metalen raster is gemaakt van gegalvaniseerd staal. De 
plantenbak en het metalen raster zijn herbruikbaar en volledig 
recyclebaar. 

BEPLANTINGSOORT
MobiGreenFence is verkrijgbaar met de plantensoort Hedera 
helix ‘Woerner’. Dit is een winterharde en wintergroene plant 
met een donkergroene kleur en variërende bladvormen.  
MobiGreenFence kan optioneel voorzien worden van   
beplanting, afdekplaten of nestkasten.

INSTALLATIE
MobiGreenFence wordt eenvoudig op locatie geplaatst 
met behulp van een heftruck of palletwagen. Per zijde worden 
twee beugels geplaatst om MobiGreenFence aan elkaar, of een 
traditioneel bouwhek te koppelen. MobiGreenFence kan naast 
vrijwel elke voet(hoogte) geplaatst worden. De montage op 
locatie kan zelf (door gecertifieerd personeel) gerealiseerd of 
uitbesteed worden. 

ONDERHOUD
Hedera helix ‘Woerner’ is een winterharde en wintergroene 
haagplant en relatief makkelijk in onderhoud. Het onderhoud 
bestaat uit watergift (in winterperiode 1 keer per 6-8 weken, in 
zomerperiode 1 keer per 2 weken) en snoeibeurten. Bij lease van 
MobiGreenFence wordt automatisch onderhoud aangeboden.  

De MobiGreenFence bestaat uit een plantenbak voorzien van een waterreservoir waarin een volgroeide 
Mobilane Kant & Klaar Haag is geplaatst. De Kant & Klaar Hagen die gebruikt worden in de voorgekweekte 
MobiGreenFence worden op de productielocatie Dartplant onder ‘On the Way to PlanetProof’ certificering 
gekweekt. MobiGreenFence wordt ingezet om direct een groene uitstraling en afscheiding te realiseren 
op onder andere bouwterreinen en evenementen en kan afzonderlijk of in combinatie met een traditioneel 
bouwhek toegepast worden. MobiGreenFence wordt geproduceerd door collega’s met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hierdoor draagt het bij aan Social Return en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

VOORDELEN
• Direct een groene uitstraling
• Stimuleert biodiversiteit
• Draagt bij aan een gezondere omgeving
• Verbetert de luchtkwaliteit
• Vangt 40 - 60% fijnstof af
• Vergroening van bouwterreinen, evenementen  

en andere tijdelijke afsluitingen. 
• Gering onderhoud i.v.m. waterreservoir

EIGENSCHAPPEN
• Social return
• Circulair, herbruikbaar en recyclebaar 
• Volledig dichtbegroeid
• Lokaal en duurzaam gecertificeerd gekweekt
• Tweezijdig groen
• Kwaliteits hekwerk
• Koppelbaar met standaard bouwhekken

evenementen

renovatie infra

bouwterreinen

openbare ruimte
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