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NB: Vraag ons naar de details en mogelijkheden. De meeste van deze opties kunnen ook in andere afmetingen.
Prijzen zijn exclusief bezorging of installatie en indien anders vermeld exclusief aarde en planten.

Omschrijving afmetingen prijs incl btw
Plantenbakken

Stand-alone 
klimplantenrek
(inclusief binnenzak)

breedte diepte x hoogte
50 x 50 x 180 cm

€ 189

Boombak,evt op pallet
inclusief biologische 
fruitboom, planten en 
aarde

breedte x diepte x hoogte
80 x 80 x 80 cm

(maten aan te passen)
€ 499

Verplaatsbaar 
plantenscherm
(excl planten en aarde)

breedte x diepte x hoogte
135 x 55 x 180 cm

(maten aan te passen)
€ 499

Gevel- en balkonschermen stukspijs

Groenschutting voor 
balkons 
of aan een gevel/
bestaande wand

diverse afmetingen 
vraag naar de 
mogelijkheden

vanaf €189

Prijslijst Diversen
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NB: Vraag ons naar de details en mogelijkheden. De meeste van deze opties kunnen ook in andere afmetingen.
Prijzen zijn exclusief bezorging of installatie en indien anders vermeld exclusief aarde en planten.

Omschrijving afmetingen prijs incl btw

Prijslijst Diversen

Panelen met 
plantenvakken
 en vertikale planken
in douglashout, div 
afmetingen

diverse afmetingen 
vraag naar de 
mogelijkheden

vanaf €99

Schuttingen stukspijs

Half-om-half schuttingen
breedte x hoogte

160 x ±170 cm
vanaf  199

Groot Trellisdeel
Plantenschuttingmodel

breedte x hoogte
180 x 177cm

€ 179

Natuurlijk kamerscherm
Zie opties Groenschutting,

vraag ons naar de 
mogelijkheden voor binnen
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NB: Vraag ons naar de details en mogelijkheden. De meeste van deze opties kunnen ook in andere afmetingen.
Prijzen zijn exclusief bezorging of installatie en indien anders vermeld exclusief aarde en planten.

Omschrijving afmetingen prijs incl btw

Prijslijst Diversen

Groot Trellisdeel
Groenschuttingmodel

breedte x hoogte
189 x 189cm

€ 179

Poorten

Grote dubbele poortdeur 
Groenschuttingmodel

lang x hoog
300 x 200

€ 899

Halfopen deur met 
plantenvakken en evt
wieltje aan 1 zijde
(incl. plantenzakken)

maat in overleg vanaf €499
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