duurzame & ecologische

afboording
Ecolat® /// Ecopic® /// Ecoplanc®

Eenvoudige en snelle

installatie

Speelse en strakke

vormen

Puur
ecologisch
product

Ecologics
afboording
Uitzonderlijk

duurzaam
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voor talloze
toepassingen in
de tuin
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Het ECOlogics® assortiment omvat duurzame en sterke producten
uit gerecycleerd kunststofafval, Made in Belgium. Met deze producten maakt u een milieu- en prijsbewuste keuze.

Twee eigenschappen staan voorop:
economisch en ecologisch.

Een fantasierijk

tuinpad

Economisch, want zij vergen weinig of geen onderhoud, zijn
bestand tegen water en vocht, hebben een lange levensduur.
Ecologisch, want zij zijn gemaakt uit kunststofafval en kunnen
op het einde van hun levensloop opnieuw gerecycleerd worden.
Van kringloop gesproken!

Ecolat® & Ecopic®
Een mooie afboording voor gazon, tuinpad, border, moestuin en
vijverrand is best ook duurzaam, makkelijk te plaatsen en heeft
een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Ecolat® is ecologisch –
gefabriceerd uit 100 % gerecycleerde kunststof, heeft een bijzonder lange levensduur en is recht of buigzaam; dus ideaal voor gebogen vormen. Het perfecte alternatief voor hardhouten afboordingen. Ecolatten worden bevestigd d.m.v. stevige Ecopic® paaltjes
met een H-prof iel die om de 50 cm in de grond worden geklopt.

Ecoplanc®
Deze stevige prof ielen hebben een holle structuur en zijn bijgevolg licht en makkelijk in gebruik en transport. Ze zijn geschikt voor
de randafwerking van een tuinborder of pad, de constructie van
groentebedden, kruidentuin, compostbak, zandbak, …
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Netjes en sierlijk

afgeboord

Snelle en eenvoudige plaatsing
 Klop de Ecopic® paaltjes om de 50 cm verticaal in de grond.
Breng hierbij de bovenzijde steeds op dezelfde hoogte.
 Bevestig de Ecolat® tegen de Ecopic® paaltjes. De bevestiging kunt u uitvoeren met roestvrijstalen schroeven
(2 per paaltje).
Bekijk de instructievideo op

www.ecologics-garden.com
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Een revelatie voor uw vijverboord

Een
vijverrand

Voor een mooie vijverboord is het belangrijk dat de
Ecolat® perfect waterpas ligt. Ze bepaalt immers uw
maximale waterniveau.
Voor de afboording van een vijver gaat u alsvolgt te werk:

die perfect
horizontaal is

 Bevestig de Ecolat® en laat ze 5 cm boven de Ecopic®
paaltjes uitsteken.
 Leg een beschermvlies in de vijver en over de boord
van de Ecolat®. Dit vlies beschermt de vijverfolie tegen
wrijving en scherpe voorwerpen in de ondergrond.
 Leg vervolgens de vijverfolie ook over de boord van de
Ecolat® en werk deze mooi af aan de buitenzijde.

Het resultaat is een degelijk
afgewerkte en nauwelijks zichtbare
vijverrand!

Bekijk de instructievideo op

www.heldervijveren.com
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Maten
Ecolat® /// Ecopic® /// Ecoplanc®
Ecolat® opgerold (lengte x hoogte x dikte)
 25 m x 14 cm x 0,7 cm
 25 m x 19 cm x 0,7 cm
Ecolat® recht (lengte x hoogte x dikte)
 2 m x 14 cm x 1 cm
 2 m x 19 cm x 1 cm
 3 m x 14 cm x 1 cm
Ecopic® H-profiel (lengte x breedte x hoogte)
 4 cm x 4 cm x 38,5 cm
 4 cm x 4 cm x 58,5 cm
 4 cm x 4 cm x 76 cm
Ecoplanc® (lengte x hoogte x dikte)
 1,2 m x 22 cm x 4 cm
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Strakke
en natuurlijke

grasrand

EcoTe V.O.F.
0544-842152 / 0628778183
www.ecote.nl
info@ecote.nl
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