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Duurzame, sterke en nuttige producten uit  
gerecycled kunststofafval. 

Ingezameld kunststofafval

Duurzame  
picknickset als  

eindproduct!

Kortom: EcoTe staat voor Eco-kwaliteit

Verminder de afvalberg
Het milieu is momenteel een veelbesproken gespreksonderwerp. Veel mensen zijn zich ervan 
bewust dat we daar met een duurzame manier mee om moeten gaan. Iedereen kan hier ook op 
eenvoudige wijze een bijdrage aan leveren. Denk hierbij aan het verminderen van de enorme berg 
met restplastics. Van de keuken tot de tuin, overal gebruiken we plastic.
Door dit huishoudelijke plastic afval op de meest ecologische wijze te recyclen tot waardevolle 
grondstoffen verminderen we de afvalberg en bieden we een duurzaam alternatief voor  
verbranden. Deze grondstoffen worden in de fabriek van onze partner verwerkt tot 100%  
recyclebare producten voor tuinen en openbare ruimtes. 
Als importeur voor Nederland levert EcoTe aan overheid en bedrijf, maar ook rechtstreeks aan 
particulieren.
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De EcoTe troeven
• rotvrij, bestand tegen zuren en zouten
• bestand tegen microbiële werking
• zeer weerbestendig
• eenvoudig te monteren
• onderhoudsvrij
• zeer gebruiksvriendelijk
• 100 % recyclebaar

Milieubewust en prijsbewust
Er wordt constant gewerkt aan het ontwerp van nieuwe producten die aansluiten op de behoefte 
van tuinliefhebbers en openbare besturen. Producten die het toelaten om creatief vorm te geven 
aan tuinen, parken en pleinen.
Twee eigenschappen staan daarbij voorop: Economisch en Ecologisch. 
Economisch want de producten vergen weinig of geen onderhoud, zijn bestand tegen water en 
vocht, zijn vlot verwerkbaar en hebben een lange levensduur.
Ecologisch want ze zijn gemaakt van 100% gerecycled kunststofafval en kunnen op het einde van 
hun levensloop 100% gerecycled worden.

Kwaliteit
EcoTe staat voor kwaliteit en doet zijn uiterste best om alle klanten optimaal te bedienen.

Wij verkopen een uitstekend product 
met een goed verhaal. 
Hiermee willen wij mensen enthousiast 
krijgen voor recyclingproducten. 

Voor meer informatie kunt u ons 
benaderen via de contactgegevens 
achter op deze folder.

Met vriendelijke groet,
EcoTe

Zo sluiten we samen de kringloop.
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Te gebruiken
Onze bakken zijn zeer geschikt voor iedere tuin. Door hun nette uiterlijk zijn ze overal goed in te 
passen, hierbij valt bijv. te denken aan de volkstuinen van groenliefhebbers en particuliere stads-
tuinen. Ook op schoolterreinen worden steeds vaker compostbakken geplaatst, naast functiona-
liteit hebben ze hier ook een educatief nut.
Inmiddels hebben vele enthousiaste verenigingen, gemeenten en particulieren de weg naar EcoTe 
compostbakken gevonden. De groene container is niet of nauwelijks nodig. Al het groenafval kan 
op het eigen terrein verwerkt worden. Gemeentes die hun inwoners stimuleren om dit systeem 
van verwerking van groen-afval te gebruiken, besparen kosten doordat zij beperkter hoeven in te 
zamelen. Een ander groot voordeel is dat er door compostering minder GFT-afval verbrand hoeft 
te worden. Doordat mensen zelf van het groenafval een nuttig eindproduct, ofwel compost, ma-
ken wordt de kwaliteit van de bodem ook nog eens verbeterd. Dat directe resultaat geeft enorm 
veel voldoening en enthousiasme aan de betrokkenen.

Module 100/100 - 100/120
Dit is de topper op de markt voor de composteerder. Het is de eerste modulaire én uitbreidbare 
compostbak op de markt. U kunt compartimenten (100 x 100 cm, 100 x 120 cm of 120 x 120 cm) 
bijbouwen zoveel u wilt. In één bak zit het kunststofafval verwerkt dat door een gezin van vier per-
sonen gedurende twee jaar wordt ingezameld. De bak kan een tuin van 200 m2 en het groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT-afval) van een heel gezin gemakkelijk aan. Tevens is deze bak voorzien van 
wegneembare planken aan de voorzijde. Op deze manier kunt u gemakkelijk bij het onderste van 
uw compost. De bak kan optioneel voorzien worden van een dakje en afdekkapjes voor de hoek-
palen.

Hoe te composteren
Composteren is een rottingsproces waarbij bacteriën, 
schimmels en andere bodemorganismen GFT-afval 
omzetten in compost. Compost is een humusrijk en 
bruikbaar product dat zorgt voor structuur-verbetering 
en bodemverrijking. Het composteren lukt het best als 
de composthoop gevarieerd is samengesteld. Onze 
compostbakken zijn voorzien van luchtspleten voor 
een optimale doorluchting.

De wegneembare schotten aan de voorzijde tonen 
hun nut bij het omscheppen van de compost. Door 
dit zo nu en dan te doen versnelt het rottingspro-
ces. Heeft u een grote tuin dan kunt u twee of drie 
bakken gebruiken. Hierdoor wordt het systeem ver-
eenvoudigd. Wanneer bak één vol is, brengt u het 
materiaal over naar bak twee, terwijl in bak twee 
de temperatuur stijgt, begint u bak één opnieuw te 
vullen.

Compostbakken
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In het EcoTe assortiment hebben we nu ook boxen voor het opslaan van openhaardhout. 
De basisbox biedt een opslagruimte van 2 m3 of 2,5 m3. De boxen zijn eenvoudig uit te breiden 
met meerdere elementen. 

Houtboxen

Geschikt voor iedere houtvoorraad, groot of klein.
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Houdt u ook zoveel van het verbouwen van eigen groente, maar heeft u niet voldoende ruimte in 
uw tuin? Wellicht dat onze moestuinbakken een goede oplossing zijn, u kunt ze namelijk gewoon 
op het terras plaatsen.
Groot voordeel is dat uw groente altijd op goede grond verbouwd wordt en het is een  
afgebakende ruimte waar u makkelijk en overzichtelijk in kunt werken. Met deze bakken beleeft u 
jarenlang moestuinplezier.

Moestuinbakken

Ook deze bakken zijn onbeperkt aan elkaar te koppelen.
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Banken, Tafels & Picknicksets

Degelijkheid en gebruiksgemak zijn troef bij onze buitenmeubels. Gecombineerd met de rustieke 
uitstraling maakt dat het een gewild product is.
De dikte van de planken zorgt voor de nodige stevigheid. De specifieke eigenschappen van de 
gebruikte kunststoffen resulteren in een zeer hoge weerbestendigheid, wat betekent dat de  
meubels jaar in jaar uit buiten kunnen blijven staan. De materialen zijn tevens splintervrij, 
duurzaam, comfortabel en ergonomisch.

Indien nodig kunnen de banken door middel van verankeringsvoeten vastgezet worden in de 
grond.

In een parkbank met leuning is het kunststofafval 
verwerkt dat door een gezin van vier personen 
gedurende drie jaar selectief is ingezameld.

Een zitbank gemaakt van yoghurtpotjes, boter-
vlootjes en plastic zakken, een bank die 100% 
recyclebaar is. Je vindt ze bij EcoTe.

Serie Woud

Serie Park
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Voor de allerkleinsten hebben wij de  
Kinderpicknickset.

Woud picknickset.

Serie Picknick

Serie K

Onder de noemer esthetiek en duurzaamheid haalt u 
met de Serie K wat bijzonders in huis.

Park picknickset 
geschikt voor  
rolstoel gebruikers.
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Bloembakken

EcoTe levert prachtige grote bloem- en boombakken. De bakken kunnen tegen een stootje en zijn 
dan ook zeer geschikt voor het plaatsen in openbare ruimte. De beplanting fleurt uw tuin of het 
straatbeeld mooi op. Om de zichtbaarheid te verhogen is het mogelijk de bakken van reflectoren  
te voorzien.

Serie Aesculus
Onverwoestbare bloembakken uit volledig massief kunststof.

Serie Pyrus
De Pyrus bloembak is in allerlei maten leverbaar en 
bestaat uit massieve hoekpalen met holle planken. 

Bij EcoTe hebben we de kennis in huis om met u mee te denken welke beplanting geschikt is. 
U kunt hierbij denken aan combinaties van vaste planten en bollen met bomen en heesters.
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EcoTe levert een breed scala aan palen voor diverse toepassingen. Veel palen kunt u terugvinden 
langs de weg, denk aan diamantkoppalen met reflectorstrips, bewegwijzeringspalen met een  
afgeschuinde kop, routepalen in verschillende kleuren of reewildspiegels. 
Ook bieden wij nummeringspaaltjes aan voor bijv. begraafplaatsen. 

Palen

Diamantkoppaal

Nummeringspaaltjes Vierkante paal

Reewildspiegel Routepaal

Met optie voor grondkoker.

Met afgeschuinde kop.

Wilt u weten of wij een bepaald type paal met bepaalde afmeting kunnen leveren,  
aarzel dan niet om het te vragen. Er is veel mogelijk...
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Een sterke en duurzame tuinafboording die u gemakkelijk kan aanleggen, bewerkbaar is zoals 
hout, rotvrij en volkomen milieuvriendelijk? U vindt ze bij EcoTe!
Ecolat en Ecoplanc bieden een flexibele oplossing voor elke afboording in de tuin of openbare 
ruimte. Van gazon, border, tuinpad, moestuin, kruidentuin tot zandbak of vijverrand. De stijlvolle 
EcoTe afboordingen vinden hun weg in creatieve ideeën voor de tuinaanleg en 
publieke groenruimtes.

Afboording

Degelijk en stijlvol afboorden in een handomdraai.

Ook te gebruiken bij het zwaardere werk.

Wees creatief, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Glooiende vormen en... ...strakke lijnen



EcoTe: ecologisch en economisch 
verantwoorde eindproducten uit

gerecycled kunststofafval!
Hebben wij hiermee uw interesse gewekt? 

Of wilt u een vrijblijvende prijsopgave?
Neem dan contact met ons op of maak een afspraak  

om een keer in onze modeltuin te komen kijken.

Importeur voor NL
EcoTe V.O.F.

Schatbergstraat 55
7131 AP Lichtenvoorde

 T +31 (0)544-842152
 F +31 (0)544-351800
 M +31 (0)6-28778183
 E info@ecote.nl
 I www.ecote.nl

Bezoekers modeltuin en afhalen  
bestellingen op afspraak
Schurinkweg 1
7135 KJ Harreveld

KvK 09209745
BTW nr. NL821565564B01
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