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  Rietmatten en Rietplaten  

  Bomschors en Dopheidematten  

  Wilgenmatten en Schermen  

RIETMAT PUSZTA

Rietmat gemaakt van circa 15 mm dikke zoetwater 
rietstengels en deze zijn met meerdere stengels met een 
groen perlon draad gebonden. De standaard lengte is 
200 cm en in verschillende hoogtes leverbaar. 

Afmetingen: 50 x 200 cm, 75 x 200 cm, 
100 x 200 cm, 125 x 200 cm, 150 x 200 cm, 
175 x 200cm, 200 x 200 cm

01

RIETMAT FERTO 

Rietmat gemaakt van circa 8 mm dikke zoetwater 
rietstengels en deze zijn per stengels met een dunne 
ijzerdraad draad gebonden. De standaard lengte is 
600 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

Afmetingen: 60 x 600  cm, 80 x 600 cm,                         
100 x 600 cm, 120 x 600 cm, 140 x 600 cm
160 x 600cm, 180 x 600 cm, 200 x 600 cm

05

BOOMSCHORSMAT

Dubbelzijdige Boomschorsmat gemaakt van repen 
boomschors welke verbonden worden doormiddel van 
een ijzerdraad. De standaard lengte is 300 cm 
en in verschillende hoogtes leverbaar.

Afmetingen: 100 x 300  cm, 150 x 300 cm
175 x 300 cm, 200 x 300 cm 

10

RIETMAT TONKIN  

Rietmat gemaakt van circa 5 mm dikke gepeld zoetwater 
rietstengels en deze zijn per stengels met een dunne 
ijzerdraad draad gebonden. De standaard lengte is 500 
cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

Afmetingen: 100 x 200 cm, 150 x 500 cm, 
180 x 500 cm, 200 x 500 cm

06

DOPHEIDEMAT CLASSIC 

Heidemat gemaakt van jonge dopheide.
Meerdere takken samengebonden met een 
gegalvaniseerde ijzerdraad. Met een lengte van 500 cm 
is dit de langste heidemat in ons assortiment en met een 
dikte van circa 1 cm in verschillende hoogtes verkrijgbaar.

Afmetingen: 100 x 500  cm, 150 x 500 cm, 
175 x 500 cm, 200 x 500 cm 

11

RIETPLAAT NAGY 03

Rietplaat gemaakt van zoetwater rietstengels, deze 
stengels zijn samen geperst en worden doormiddel van 
een gegalvaniseerde draad gebonden. De standaard 
breedte is 200 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

Afmetingen: 50 x 200 cm, 75 x 200 cm, 
100 x 200 cm, 125 x 200 cm, 150 x 200 cm, 
175 x 200cm, 200 x 200 cm,

03

DOPHEIDEMAT ELEGANCE 

Heidemat gemaakt van jonge dopheide.
Meerdere takken samengebonden met een 
gegalvaniseerde ijzerdraad. Dit is de dikste heidemat in 
ons assortiment en in verschillende hoogtes verkrijgbaar
de lengte is 300 cm.

Afmetingen: 100 x 300  cm, 150 x 300 cm
175 x 300 cm, 200 x 300 cm

12

RIETMAT TISZA

Rietmat gemaakt van circa 15 mm dikke zoetwater 
rietstengels en deze zijn met meerdere stengels met een 
geel polyproptouw gebonden.De standaard lengte is 200 
cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

Afmetingen: 50 x 200 cm, 75 x 200 cm, 
100 x 200 cm, 125 x 200 cm, 150 x 200 cm, 
175 x 200cm, 200 x 200 cm 

02 RIETMAT DONAU 

Rietmat gemaakt van circa 8 mm dikke zoetwater 
rietstengels en deze zijn per stengels met een groen 
perlon draad gebonden. De standaard lengte is 600 cm 
en in verschillende hoogtes leverbaar. 

Afmetingen: 60 x 600 cm, 80 x 600 cm, 
100 x 600 cm, 120 x 600 cm, 140 x 600 cm, 
160 x 600cm, 180 x 600 cm, 200 x 600 cm

04 WILGENMAT CONCOUR 

Wilgenmat Concour gemaakt van circa 10 mm dikke 
wilgentenen per stengel samengebonden met een 
gegalvaniseerde ijzeren draad. In verschillende hoogtes 
leverbaar en in lengtes van 200cm en 300cm.

Afmetingen: 50 x 300  cm, 50 x 200 cm, 75  x 300 cm, 
75 x 200 cm, 100 x 300 cm, 100 x 200 cm, 125 x 300 cm, 
125 x 200 cm, 150 x 300 cm, 150 x 200 cm, 175 x 300 cm, 
175 x 200 cm, 200 x 300 cm, 200 x 200 cm 

7/8 BLACK FERN FENCE 

Gemaakt van bruine varens welke per stengel gebonden 
zijn met een gegalvaniseerde ijzerdraad.
De standaard lengte is 300 cm en in verschillende 
hoogtes leverbaar. 

Afmetingen: 100 x 300  cm, 150  x 300 cm,   
175 x 300 cm, 200 x 300 cm

09

WILGENSCHERM STINGRAY

Scherm van gevlochten onbehandelde wilgentenen 
op een stalen zwart gecoat frame. Het scherm  brengt 
veel privacy en is makkelijk te monteren in een tuin of op 
een balkon. In drie maten leverbaar.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm

19 WILGENSCHERM IN FRAME

Scherm van gevlochten wilgentenen in circa 4 cm dik 
houten frame. In twee maten leverbaar.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 180 x 180 cm

20

WILGENSCHERM ELEGANCE 

Scherm van gevlochten wilgentenen welke aan twee 
zijden verstevigd is met een houten lat. Hierdoor is het 
scherm makkelijk en zowel horizontaal als verticaal te 
plaatsen. In drie maten leverbaar.    

Afmetingen: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm,  
180 x 180 cm

18

WILGENSCHERM AVANTGARDE 

Scherm van gevlochten wilgentenen op een stalen zwart 
gecoat frame.De wilgentakken zijn verduurzaamd met 
een speciale natuurvriendelijke stoombehandeling
doordat ze zijn geschild heeft het zijn specifieke kleur.
Het scherm brengt veel privacy en is makkelijk te 
monteren in een tuin of op een balkon. In meerdere 
maten leverbaar.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm

21

WILGEN KWEEKBAK 52

Kweekbak gemaakt van wilgentenen en voorzien van 
een plantenzak. Ideaal te gebruiken voor het kweken van 
groente of kruiden in een kleine tuin of op een balkon.

Afmetingen: 100 x 100 x 25 cm

52

WILGENSCHERM DURABLE

Scherm van gevlochten wilgentenen in een stevig houten 
frame. Het scherm is verstevigd met 4 metalen staanders 
waaromheen de wilgentenen gevlochten zijn.
In twee maten leverbaar.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 180 x 180 cm

24 CONTAINER OMBOUW 22/23

Wilgen container ombouw gemaakt van gevlochten 
wilgentenen om een zwart ijzeren frame.Beschikbaar 
voor een enkele of dubbele container .

Afmetingen: Enkel 64 x 80 x 115 cm,  
Dubbel 80 x 115 x 121 cm 

22/23
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KASTANJE HOUTEN HEKWERK

Afrastering gemaakt van gekloofd Engels Kastanje 
hout, die verbonden zijn door een gevlochten ijzeren 
draad. In combinatie met onze kastanje palen 
Zeer geschikt te gebruiken voor een afzetting van 
dierenweide of tuin. Op rollen van 460 cm lang en in 
diverse hoogtes Leverbaar.

Afmetingen: 60 x 460 cm latafstand 5 cm
 90 x 460 cm latafstand 5 cm 
 105 x 460 cm latafstand 5 cm
 90 x 460 cm latafstand 8 cm
 105 x 460 cm latafstand 8 cm
 122 x 460 cm latafstand 8 cm
 150 x 460 cm latafstand 8 cm
 183 x 460 cm latafstand 8 cm

15

KASTANJE HOUTEN PAAL

Geschilde en gepunte paal gemaakt van kastanje 
hout. Onze palen hebben een standaard diameter van 
8 – 10 cm dik en zijn in drie lengtes te verkrijgen.

Afmetingen: 160 cm
 180 cm 
 250 cm                    

16

KOKOSDOEK

Kokosdoek op rol gemaakt van kokosvezels 
en geschikt als oeverbescherming 
of ter bescherming van planten en potten tegen vorst.
In meerder afmetingen te verkrijgen.

Afmetingen: 100 x 300 cm, 100 x 500 cm,  
100 x 1500 cm, 200 x 300 cm, 200 x 500 cm, 
200 x 1500 cm

13

JUTE DOEK 

Gemaakt van circa 3mm dikke Jute weefsel 
Wordt veelal gebruikt om in combinatie met de heide 
of wilgenmat een direct zichtdichte afscheiding te 
maken.

Afmetingen: 200 x 300  cm

14

KOKOSSCHERM IN 
GEGALVANISEERD  
STALEN FRAME

Kokosscherm in circa 3 cm dik gegalvaniseerd frame.
Een zichtdicht en een geluidsabsorberend scherm 
gemaakt van kokosbuizen in een gegalvaniseerd 
stalen frame.Verkrijgbaar in drie maten.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm,  
180 x 180 cm

54

KOKOSSCHERM IN  
HOUTEN FRAME 

Kokosscherm in circa 5 cm dik houten frame.
Een zichtdicht en een geluidsabsorberend scherm 
gemaakt van kokosbuizen in een houten frame.
Verkrijgbaar in drie maten.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm
180 x 180 cm

55
KASTANJE POORT

Handgemaakte kastanje toegangspoort 
inclusief twee poort palen van 2 meter 
en voorzien van bijpassend hang en sluitwerk .
in twee maten leverbaar.

Afmetingen: 100 x 100 cm
 120 x120 cm   

17

  Kastanje hout  

  Kokos en Jute  

  Bamboe  

BAMBOEROLSCHERM DALIAN

Bamboerolscherm gemaakt van circa 2 cm dikke 
bamboe stokken. wat per stengel gebonden is 
en verbonden word middels een gegalvaniseerde 
ijzerdraad. Zowel geschikt in  de tuin als op het balkon.
In meerder maten leverbaar. In meerdere maten leverbaar 

Afmetingen: 35 x  200 cm, 100 x 180 cm,  
150 x 180 cm, 180 x 180 cm, 200 x 180 cm

41

GESPLETEN BAMBOEMAT

Mat gemaakt van circa 8 mm dikke gespleten 
bamboestokken die zijn verbonden met een 
gegalvaniseerde ijzerdraad. De standaard lengte van 500 
cm en in meerder hoogtes leverbaar.

Afmetingen: 100 x 500 cm
150 x 500 cm, 200 x 500 cm

45

BLACK BAMBOEROLSCHERM  
IN GEGALVANISEERD FRAME

Scherm gemaakt van volle Black bamboe mat 
met stokken van 2 a 3 cm in circa 3 cm dik 
gegalvaniseerd frame. Verkrijgbaar in drie maten.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm 

38

BAMBOEROLSCHERM BLACK

Bamboerolscherm black gemaakt van circa 3 cm 
dikke bamboe stokkenwat per stengel gebonden is en 
verbonden word middels een gegalvaniseerde ijzerdraad.
Zowel geschikt in de tuin als op het balkon.
In meerdere maten leverbaar.

Afmetingen: 100 x 180 cm, 150 x 180 cm,  
180 x 180 cm, 200 x 180 cm

42

NATUURLIJKE BAMBOEPAAL

Robuuste Natuurlijke bamboe paal.
Ideaal voor decoratie of constructie 
te verkrijgen in lengtes tot 3 meter.

Afmetingen: 240 cm
 270 cm 
 300 cm

48

BAMBOESCHERM DICHT

Dicht Bamboe scherm gemaakt van circa 30 mm 
dikke bamboestokken Een sfeervol scherm van 
bamboestokken met een verdikt kader van 35/40 mm
In meerdere afmetingen leverbaar.

Afmetingen: 90 x 180 cm, 180 x 180 cm

39

BAMBOEMAT ORIENTAL

Bamboerolscherm gemaakt van natuurlijke circa 10 mm 
dikke bamboe wat per stengel gebonden is 
en verbonden word middels een gegalvaniseerde 
ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon 
In meerdere maten leverbaar.

Afmetingen: 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm

44

BAMBOEPAAL BLACK

Robuuste black bamboe paal.
Ideaal voor decoratie of constructie 
te verkrijgen in lengtes tot 3 meter. 

Afmetingen: 270 cm 
 300 cm

49

BAMBOE TRELLIS

Trellis gemaakt van natuurlijke bamboestokken.
Perfect om te gebruiken voor klimplanten of als decoratie.
In twee maten leverbaar.

Afmetingen:  180 x 180 cm, 180 x 90 cm

46
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  Bamboe  

BAMBOESCHERM AYU

Schuin aflopend bamboescherm. Handgemaakt scherm 
van natuurlijke Indonesische bamboe palen van circa 7/8 
cm dik. Afgewerkt met eiglans blanke lak.

Afmetingen: 180x180cm schuin aflopend naar  
90 cm hoog.

30 BAMBOESCHERM OKI

Trellis bamboescherm. Handgemaakt van robuuste 
natuurlijke Indonesische natuurlijke bamboe palen 
van circa 7/8 cm dik. Perfect om te gebruiken voor 
klimplanten of als decoratie. Afgewerkt met blanke lak. 

Afmetingen:  180 x 90 cm

31 BAMBOE TOKYO

Natuurlijke bamboe trellis met punt. Hand gemaakt van 
robuuste natuurlijke Indonesische bamboe palen van 
circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak. 

Afmetingen: 180 x 60 cm

33

BAMBOESCHERM MITE

Natuurlijk bamboescherm met ruit. Handgemaakt van 
robuuste Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm 
dik.Afgewerkt met blanke lak. 

Afmetingen:  180 x 180 cm

27 BAMBOESCHERM UENO

Natuurlijk bamboescherm trellis. Handgemaakt scherm 
van robuuste natuurlijke Indonesische bamboe palen 
van circa 7/8 cm dik. Perfect om te gebruiken voor 
klimplanten of als decoratie.Afgewerkt met blanke lak. 

Afmetingen:  180 x 180 cm

28 BAMBOESCHERM EMPEROR  

Natuurlijk bamboescherm. Handgemaakt van robuuste 
Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik.
Afgewerkt met blanke lak.In drie varianten leverbaar.

Afmetingen:  180 x 180 cm
90 x 180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog ) 
180 x 90 cm ( Teppan )

29/29A/32

BAMBOE HARMONICA TRELLIS

Harmonica Trellis gemaakt van circa 1 cm dikke 
bamboestokken. Perfect om te gebruiken voor 
klimplanten of als decoratie. In twee maten leverbaar.

Afmetingen:  180 x 180 cm
                         180 x 90  cm

47 BAMBOESCHERM NARITA 

Natuurlijk bamboescherm. Handgemaakt van robuuste 
natuurlijke Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm 
dik.Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar. 

Afmetingen:  180 x 180 cm
90 x180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog) 
180 x 90 cm ( Timo )

25/25A/34 BAMBOESCHERM FUJI 

Natuurlijk bamboescherm met ronde doorkijk.
Handgemaakt van robuuste natuurlijke Indonesische 
black bamboe palen van circa 7/8 cm dik.
Afgewerkt met blanke lak.                              

Afmetingen:  180 x 180 cm

26

BAMBOESCHERM FUJI  BLACK 

Black bamboescherm met ronde doorkijk. Handgemaakt 
van robuuste Indonesische black bamboe palen van circa 
7/8 cm dik.Afgewerkt met blanke lak. 

Afmetingen: 180 x 180 cm

26BL BAMBOESCHERM MITE BLACK 

Black bamboescherm met ruit. Handgemaakt van 
robuuste Indonesische black bamboe palen van circa 
7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak. 

Afmetingen:  180 x 180 cm

27BL

TOUW

RVS MONTAGE SET 

Touw voor het bevestigen of decoreren van 
Bamboepalen. Wanneer het touw nat verwerkt word  
trekt het straks tijdens het opdrogen.

RVS montage set voor de luxe bamboeschermen.
Voor een eenvoudige maar stevige montage van de 
bamboeschermen. De set  bestaat uit : 1 boor, 8 bouten 
en vier rvs beugels.

35

37

BAMBOE LAK

Twee componenten lak om bamboe naar verloop van tijd 
weer zijn glans weer terug te geven. De set bestaat uit  
0,1 liter verharder en 0,9 liter lak.

36

SET U-PROFIEL

Set stalen U profiel voor het eenvoudig bevestigen van 
Bamboematten. Geschikt voor de Black bamboe mat of 
de Dalian bamboe mat. In een roestige of gegalvaniseerde 
uitvoering te verkrijgen en in 4 lengtes leverbaar. 
Afmetingen: 60 x 3  cm, 90 x 3 cm, 120 x 3 cm
180 x 3 cm 

43

BAMBOESCHERM 
EMPEROR  BLACK 

Black bamboescherm. Handgemaakt van robuuste 
Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik.
Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar.

Afmetingen:  180 x 180 cm
90 x 180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog ) 
180 x 90 cm ( bl Teppan )

29BL/29A BL/32BL

BAMBOESCHERM 
NARITA BLACK 

Black bamboescherm. Handgemaakt van robuuste 
Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik.
Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar.

Afmetingen:  180 x 180 cm
180 x 90 cm ( bl Timo )
90 x180   cm (let op dit scherm is 90 cm hoog)          

25BL/25A BL/34BL
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In deze folder treft u een overzicht aan van het meest uitgebreide assortiment natuurlijke 

tuinafscheidingen. Gemaakt van puur natuurlijk materiaal als riet, wilgen, bamboe 

en heide. Deze grondstoffen worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en 

verwerkt tot een mooi en degelijk natuurproduct.

Om een tuinafscheiding, bescherming, decor of schaduwplaatsje te creëren zijn deze 

producten een ware opluistering voor uw tuin. Eenvoudig nieuw te plaatsen of te 

bevestigen tegen een reeds bestaande muur, hekwerk, gaas of verouderde schutting.

PRESENTATIEREK 

Presentatierek voor het showen van de verkrijgbare 
producten. Op dit rek kunnen 10 gewenste matten 
bevestigd worden voor een snel, net en eenvoudig 
overzicht van onze producten.

51FOLDER 

Set folders met een overzicht van al onze producten. 
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