
Inrichting van openbare ruimte. Buitengewoon compleet.

Afboordingen

Voor meer informatie: T: +31 (0)411 - 63 31 04   E: info@verheesproducts.nl  www.verheesproducts.nl

VERHEES afboordingen zijn ideaal om een tuinpad (grind- en schelppaden en sierbestrating), terras, 
vijver, moestuin, gazon of een bloemenperk af te grenzen. Ze zijn gemaakt van 100% gerecycled 
kunststof en ze kunnen ook opnieuw gerecycled worden en dienen als grondstof voor nieuwe 
producten. Een zeer milieubewuste keuze dus.

Verkrijgbaar in 3 kleuren

VERHEES afboordingen zijn in 3 kleuren te verkrijgen: zwart, grijs en bruin en kunnen worden  geboord en 
gezaagd. Ze zijn verkrijgbaar op rol voor een gebogen of ronde afboording of in rechte delen voor strakke 
borders, grasranden, tuinpaden etc.
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Onderhoudsvrij

VERHEES afboordingen zijn onderhoudsvrij, rotvrij, flexibel 
en hebben een lange levensduur.

Piketpalen

Om een stevige bevestiging te garanderen zijn kunststof 
piketpalen een perfect hulpmiddel. Deze houden de VERHEES 
afboordingen perfect op hun plaats en ondersteunen bochten 
en glooiingen.

Kenmerken

•  Rotvrij
•  Lange levensduur
•  Flexibel
•  Onderhoudsvrij
•  Milieuvriendelijk
•  Eenvoudig te bevestigen met piketpalen
•  Natuurlijke uitstraling
•  Leverbaar in meerdere afmetingen
•  Circulair
•  Geschikt voor tuinpad, terras, vijver, moestuingazon en bloemenperk

100% gerecycled papier

Gerecycleerd en 
recyclebaar

Zonder splinters
en splijt niet

Hygiëne

Gerecycleerd en recyclebaar
Volgens het principe van de circulaire
economie zijn alle plastic elementen
waaruit VERHEES PRODUCTS straatmeubilair
bestaat 100% gerecycled en recyclebaar.

Snel en gemakkelijk schoon te maken
Gra�ti is gemakkelijk schoon te maken 
omdat het in tegenstelling tot hout niet 
aan het oppervlak hecht.

Hygiëne
Dit materiaal is perfect geschikt voor 
schoolpleinen of andere speelplekken. 
Het rot, verkruimelt of schimmelt 
inderdaad niet.

Zonder splinters en splijt niet
De eigenschappen van deze grondstof lenen 
zich uitstekend voor het buitengebruik van 
straatmeubilair. Het is degene die tegenwoordig 
het minste onderhoud nodig hee�. 
Het is daarom het meest zuinig.

UV-bestendigheid
De pro�elen zijn in de massa gekleurd. 
Als gevolg hiervan verandert hun kleur
in de loop van de tijd niet veel.

20 jaar garantie
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