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Van een tekening of uit de losse pols: het
was nog nooit zo eenvoudig.
Maak het gedurfd, stijlvol, innovatief
of speels! Begin uw creatieve reis hier.
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Keuzes, k
Recht of gebogen?

Scannen maar!
Bent u niet zo technisch?

Kiezen wat u nodig hebt of gewoon op zoek naar inspiratie? Op een gegeven moment is het tijd om te kiezen of de
lijnen in uw tuin recht of gebogen zullen zijn. Ons productassortiment is zo samengesteld dat u voor alle mogelijkheden
een oplossing vindt, dus het is wel zo handig om te weten wat u voor ogen heeft!

Discrete verbindingen
Verborgen bevestigingen voor
een nette afwerking
RECHT

GEBOGEN

COMBINATIES

Hardline™ is de heavy duty-optie voor
sterke rechte lijnen, met een voet die
stevig in de grond verankerd staat!
Daarnaast beschikt dit profiel over een
dubbele zichtzijde.
Rigidline™ is geschikt voor kaarsrechte
lijnen of flauwe bochten en is stijver dan
Flexline™.

Gebruik het Flexline™-assortiment voor
organische en vloeiende lijnen. Omdat ze
gemakkelijker buigen dan knikken kunt u
alle bochten ter plaatse moeiteloos met de
hand maken: het gaat bijna vanzelf!

U kunt de Flexline en Rigidline
eenvoudig met elkaar combineren.
Onze Rigidline™-producten kunnen
worden gekoppeld aan onze Flexline™producten van dezelfde hoogte.

Afwerkingkeuzes
Het hele Straightcurve
assortiment is leverbaar in
zowel cortenstaal als in een
gegalvaniseerde uitvoering.
Ideaal voor welke uitstraling u
ook zoekt!

Get the look!

®
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CORTENSTAAL

GEGALVANISEERD STAAL

Cortenstaal is een legering waarop
een roestachtig patina ontstaat met
een natuurlijke uitstraling.

De gegalvaniseerde uitvoering is bedoeld
voor de liefhebbers van een grijze/
zilverkleurige afwerking en gaat langer mee.

Kies voor modern gegalvaniseerd of een
natuurlijk verweerde afwerking.

www.straightcurve.com
www.straightcurve.nl || 55

Lage kantopsluitingen
Rechte lijnen blijven recht

De stabiliserende voet voorkomt bewegingen

Ideaal voor

 Gazonranden

 Looppadranden
 Scheiden van materialen zoals steen en halfverharding
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Voor lijnen
Door het gebruik van slimme
productontwerpen zorgen wij voor
sterke, strakke lijnen die ook na
verloop van tijd prachtig blijven.
Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden
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Lage kantopsluitingen

75 mm hoog x 2200 mm Rigidline™

75 mm hoog x 2200 mm Flexline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR

 Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
 Rechte tuinpaden en gazons
 Harde grondsoorten waar geulen graven lastig is






GEBRUIK ALS

GEBRUIK ALS

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
 Opsluitrand voor bestrating en kunstgras

RL075WS CORTENSTAAL
RL075GS GEGALVANISEERD STAAL

Organische en vloeiende lijnen
Creëren van gazons met gebogen randen
Harde grondsoorten waar graven lastig is
Creëren van boomspiegels

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
 Opsluitrand voor bestrating en kunstgras

Download hier!

FL075WS CORTENSTAAL
FL075GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/061
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/060
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Lage kantopsluitingen

100mm hoog x 2200mm Rigidline™

100mm hoog x 2200mm Flexline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR






Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Rechte tuinpaden en gazons
Harde grondsoorten waar graven lastig is
Creëren van boomspiegels






Organische en vloeiende lijnen
Creëren van gazons met gebogen randen
Harde grondsoorten waar graven lastig is
Lichtglooiende tuinen

GEBRUIK ALS

GEBRUIK ALS

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
 Borderrand

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
 Borderrand

RL100WS CORTENSTAAL
RL100GS GEGALVANISEERD STAAL

Download hier!

FL100WS CORTENSTAAL
FL100GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/063
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/062
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Lage kantopsluitingen

150mm hoog x 2200mm Rigidline™

150mm hoog x 2200mm Flexline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR







Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Rechte tuinpaden en gazons
Flauwe bochten
Iets verhoogde of verzonken boomspiegels
Halfverharding van paden weghouden







Organische en vloeiende lijnen
Creëren van gazons met gebogen randen
Iets verhoogde of verzonken boomspiegels
Halfverharding van paden
Lichtglooiende tuinen

GEBRUIK ALS

GEBRUIK ALS

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
 Borderrand

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
 Borderrand

RL150WS CORTENSTAAL
RL150GS GEGALVANISEERD STAAL

Download hier!

FL150WS CORTENSTAAL
FL150GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/065
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/064
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Lage kantopsluitingen
HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

100mm hoog x 2200mm Hardline™

150mm hoog x 2200mm Hardline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR

 Ontwerpen met rechte lijnen
 Opsluiting van keramische tegels
 Discrete lijnen voor perfectionisten!






GEBRUIK ALS

GEBRUIK ALS

 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers
/halfverharding etc.
 Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/
los materiaal
 Borders met een lage rand
 Oplossingen waar een dubbele zichtzijde gewenst is

HL100WS CORTENSTAAL
HL100GS GEGALVANISEERD STAAL

Ontwerpen met rechte lijnen
Opsluiting van keramische tegels
Discrete lijnen voor perfectionisten!
Verhoogde kantopsluiting

 Gazonbarrière voor woekerende grassen
 Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers
/halfverharding etc.
 Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/
los materiaal
 Oplossingen waar een dubbele zichtzijde gewenst is

Download hier!

HL150WS CORTENSTAAL
HL150GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/066
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/067
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Verhoogde
borders
Ideaal voor

 Verhoogde borders

 Treden en niveauverschillen
Creëer eenvoudig
gebogen lijnen

 Keerwanden

De inkepingen zorgen voor
een ongeëvenaarde flexibiliteit
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Geschikt voor zachte, harde of
betonnen ondergronden.

Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden
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Verhoogde borders

240mm hoog x 2160mm Rigidline™

240mm hoog x 2160mm Flexline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR








Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Verhoogde borders met rechte randen
Terras maken op een glooiende helling
Rechte treden maken
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 400 en/of 560








Organische en vloeiende lijnen
Tuinen met verhogingen in organische lijnen
Terras maken op een glooiende helling
Gebogen treden maken
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 400 en/of 560

GEBRUIK ALS

GEBRUIK ALS

 Verhoogde randafwerking
 Lage plantborders en treden
 Hoge graskantopsluiting

 Verhoogde randafwerking
 Lage plantborders en treden
 Hoge graskantopsluiting

RL240WS CORTENSTAAL
RL240GS GEGALVANISEERD STAAL

Download hier!

FL240WS CORTENSTAAL
FL240GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/069
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/068
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Verhoogde borders

400mm hoog x 2160mm Rigidline™

400mm hoog x 2160mm Flexline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR







Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Verhoogde borders met rechte randen
Moestuinborders
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 240 en/of 560







Organische en vloeiende lijnen
Verhoogde borders met organische lijnen
Moestuinborders
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 240 en/of 560

GEBRUIK ALS

GEBRUIK ALS

 Verhoogde randafwerking
 Middelhoge borderranden
 Borders met gesloten vorm

 Verhoogde randafwerking
 Middelhoge borderranden
 Borders met gesloten vorm

RL400WS CORTENSTAAL
RL400GS GEGALVANISEERD STAAL

Download hier!

FL400WS CORTENSTAAL
FL400GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/071
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/070
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Verhoogde borders

560mm hoog x 2160mm Rigidline™

560mm hoog x 2160mm Flexline™

IDEAAL VOOR

IDEAAL VOOR







Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Verhoogde borders met rechte randen
Moestuinborders
Montage op een harde ondergrond, zoals daken en terrassen
Combinatie met FL/RL 240 en/of 400








GEBRUIK ALS





GEBRUIK ALS

Verhoogde randafwerking
Hoge opsluitingen
Borders met gesloten vorm
Zitelement

RL560WS CORTENSTAAL
RL560GS GEGALVANISEERD STAAL

Organische en vloeiende lijnen
Borders met gebogen lijnen
Moestuinborders
Gebogen terrassen/opsluitingen
Montage op een harde ondergrond, zoals daken en terrassen
Combinatie met FL/RL 240 en/of 400






Download hier!

Verhoogde randafwerking
Hoge opsluitingen
Borders met gesloten vorm
Zitelement

FL560WS CORTENSTAAL
FL560GS GEGALVANISEERD STAAL

INSTALLEREN GIDS
Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/073
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Download hier!
INSTALLEREN GIDS

Alle specificaties en montage-instructies
zijn ook hier te vinden:
www.straightcurve.info/072
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Snel te installeren

Ontworpen met tijdbesparende details

Keerwanden
en plantenbakken
Ideaal voor

 Plantenbakken

 Verhoogde borders
 Rechte keerwanden
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Verbluffe

Een nette en aantrekkelijke
afwerking met blinde
bevestiging.

Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden

24 | www.straightcurve.com

Hoge plantenbak met vaste hoogte
Verborgen bevestigingen met schroeven.

560mm hoogte Fixed Height Line (FHL)
IDEAAL VOOR






Vierkante/rechthoekige vrijstaande borders
Keerwanden
Montage op harde ondergrond
Tafels en banken (exclusief bovenzijde)
L- en U-vormige plantenbakken

GEBRUIK ALS





Verhoogde borders en plantenbakken
Keerwanden (een wand of gesloten vorm)
Basis voor buitenmeubilair
Opslagbakken

LEVERBARE PANEELLENGTES
400MM

600MM

800MM

1000MM 1200MM 2000MM

Door panelen te combineren kunnen alle lengtes in stappen van
200 mm worden gerealiseerd

FHL560WS CORTENSTAAL

Download hier!
INSTALLEREN GIDS

All specifications and installation
instructions can also be found here:
www.straightcurve.info/076
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Gebruikersvoordelen voor
hoveniers & doe-het-zelvers

Waarom zou je
Straightcurve® gebruiken?
“Zodra we de Flexline strips op de grond
hadden gekoppeld, konden we de vorm
exact creëren. Het materiaal boog heel
natuurlijk in de juiste vorm.”
“Het is absoluut te doen voor de doe-hetzelver. Ik ben geen hovenier, maar toen
mijn moeder op bezoek kwam vroeg ze
welk bedrijf ik had ingeschakeld. Niet
slecht toch?”
“Vaak zeggen mensen dat dingen
gemakkelijk zijn terwijl ze dat niet zijn, maar
dit was echt gemakkelijk.”

28 | www.straightcurve.com

ONTWIKKELD VOOR
DOE-HET-ZELVER

VAN NATURE FLEXIBEL,
GEMAKKELIJK TE BUIGEN

RECHTE LIJNEN
BLIJVEN RECHT

BLINDE, NETTE
VERBINDINGEN

SNEL
MONTEERBAAR

GLADDE, OMGEZETTE
BOVENRANDEN

“Rigidline is geweldig: wat een perfecte
oplossing voor als we het echt recht moeten
maken. Dat was vroeger ontzettend lastig,
en we vinden de kwalitatief hoogwaardige
afwerking geweldig.”

GEWELDIGE VOORDELEN
“Ik heb al met veel stalen randen gewerkt,
maar kunnen afleveren in een derde van
de tijd maakt een enorm verschil voor
ons bedrijf. En ik mis de lasapparatuur
helemaal niet!”



 emakkelijk en snel te
G
monteren



Duurzame, sterke
verbindingen



L assen en wassen is verleden
tijd



Elke verbinding is altijd goed







 eschikt voor zachte, harde of
G
betonnen ondergronden

 emakkelijk te combineren
G
starre en flexibele randen.

 ompleet geleverd met alle
C
bevestigingsmaterialen



 roducten voor rechte lijnen
P
en organische vormen



Geen betonranden
meer nodig



Strakke, robuuste uitstraling



Hoogwaardige kwaliteit,
lange levensduur
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TYPE

HOOGTE
(mm)

MATERIAAL
(WS/GS)

LENGTE (S)
(mm)

RL

75

WS / GS

2200

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Opsluitrand voor bestrating en kunstgras

• Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
• Rechte tuinpaden en gazons
• Harde grondsoorten waar geulen graven lastig is

• Hoekstuk 500 mm
• 2 zelftappende schroeven met boorpunt
(12G x 16 mm) of
• 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)

FL

75

WS / GS

2200

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Opsluitrand voor bestrating en kunstgras

•
•
•
•

Organische en vloeiende lijnen
Creëren van gazons met gebogen randen
Harde grondsoorten waar graven lastig is
Creëren van boomspiegels

• 2 zelftappende schroeven met boorpunt
(12G x 16 mm) of
• 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)

RL

100

WS / GS

2200

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Borderrand

•
•
•
•

Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Rechte tuinpaden en gazons
Harde grondsoorten waar graven lastig is
Creëren van boomspiegels

• Hoekstuk 500 mm
• Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond
• 2 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16
mm) of
• 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)

FL

100

WS / GS

2200

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Borderrand

•
•
•
•

Organische en vloeiende lijnen
Creëren van gazons met gebogen randen
Harde grondsoorten waar graven lastig is
Lichtglooiende tuinen

• Hoekstuk 500 mm
• Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond
• 2 zelftappende schroeven met boorpunt
(12G x 16 mm) of
• 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)

RL

150

WS / GS

2200

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Borderrand

•
•
•
•
•

Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Rechte tuinpaden en gazons
Flauwe bochten
Iets verhoogde of verzonken boomspiegels
Halfverharding van paden weghouden

• Hoekstuk 500 mm
• Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond
• 2 zelftappende schroeven met boorpunt
(12G x 16 mm) of
• 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)

•
•
•
•
•

Organische en vloeiende lijnen
Creëren van gazons met gebogen randen
Iets verhoogde of verzonken boomspiegels
Halfverharding van paden
Lichtglooiende tuinen

• Hoekstuk 500 mm
• Bevestigingsbeugel voor harde ondergrond
• 2 zelftappende schroeven met boorpunt
(12G x 16 mm) of
• 2 popnagels (kopdiam. 4 mm)

LAGE
KANTOPSLUITINGEN
IN-GROUND
SOLUTIONS

AFBEELDING

150

WS / GS

2200

HL

100

WS / GS

2200

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/los materiaal
• Borders met een lage rand
• Oplossingen waar een dubbele zichtzijde gewenst is

• Ontwerpen met rechte lijnen
• Opsluiting van keramische tegels
• Discrete lijnen voor perfectionisten!

• Hoekstuk 500 mm
• 4 zelftappende schroeven met boorpunt
(12G x 16 mm) of
• 4 popnagels (kopdiam. 4 mm)

2200

• Gazonbarrière voor woekerende grassen
• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Opsluiten van bestrating of paden met verdicht/los materiaal
• Oplossingen waar een dubbele zichtzijde gewenst is

•
•
•
•

Ontwerpen met rechte lijnen
Opsluiting van keramische tegels
Discrete lijnen voor perfectionisten!
Verhoogde kantopsluiting

• Hoekstuk 500 mm
• 4 zelftappende schroeven met boorpunt (12G x 16
mm) of
• 4 popnagels (kopdiam. 4 mm)

2160

• Verhoogde randafwerking
• Lage plantborders en treden
• Hoge graskantopsluiting

•
•
•
•
•
•

Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Verhoogde borders met rechte randen
Terras maken op een glooiende helling
Rechte treden maken
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 400 en/of 560

• Kleine verankeringspaal (2 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm)
• Koppelstuk (6 zelftappende schroeven met boorpunt
12G x 16 mm)
• Universele schoorset (spanner/ketting/pen)

2160

• Verhoogde randafwerking
• Lage plantborders en treden
• Hoge graskantopsluiting

•
•
•
•
•
•

Organische en vloeiende lijnen
Tuinen met verhogingen in organische lijnen
Terras maken op een glooiende helling
Gebogen treden maken
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 400 en/of 560

• Kleine verankeringspaal (2 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm)
• Koppelstuk (6 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Universele schoorset (spanner/ketting/pen)

2160

• Verhoogde randafwerking
• Middelhoge borderranden
• Borders met gesloten vorm

•
•
•
•
•

Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Verhoogde borders met rechte randen
Moestuinborders
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 240 en/of 560

• Universele schoorset of
• grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm)
• Koppelstuk (8 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)

2160

• Verhoogde randafwerking
• Middelhoge borderranden
• Borders met gesloten vorm

•
•
•
•
•

Organische en vloeiende lijnen
Verhoogde borders met organische lijnen
Moestuinborders
Montage op harde ondergrond
Combinatie met FL/RL 240 en/of 560

• Universele schoorset of
• grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm)
• Koppelstuk (8 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)

2160

•
•
•
•

Verhoogde randafwerking
Hoge opsluitingen
Borders met gesloten vorm
Zitelement

2160

•
•
•
•

Verhoogde randafwerking
Hoge opsluitingen
Borders met gesloten vorm
Zitelement

VERHOOGDE
ABOVEBORDERS
GROUND SOLUTIONS

FL

RL

FL

RL

VERHOOGDE
BORDERS
RAISED PLANTER
SOLUTIONS

ACCESSOIRES
(NIET MEEGELEVERD)

FL

RL

FL

FHL

RL - RIGIDLINE™

IDEAAL VOOR

• Scheidingsrand tussen gravel/houtsnippers/
halfverharding etc.
• Borderrand

HL

FL - FLEXLINE™

GEBRUIK ALS

150

240

240

400

400

560

560

560

HL - HARDLINE™

WS / GS

WS / GS

WS / GS

WS / GS

WS / GS

WS / GS

WS / GS

WS

400 600 800
1000 1200
2000

FHL- VASTE PLANTENBAK

•
•
•
•

•
•
•
•

Rechte lijnen en geometrische ontwerpen
Verhoogde borders met rechte randen
Moestuinborders
Montage op een harde ondergrond, zoals daken
en terrassen
• Combinatie met FL/RL 240 en/of 400
•
•
•
•
•

Verhoogde borders en plantenbakken
Keerwanden (een wand of gesloten vorm)
Basis voor buitenmeubilair
Opslagbakken

WS = CORTENSTAAL

GS = GEGALVANISEERD STAAL

• Universele schoorset of
• grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm)
• Koppelstuk (8 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)

Organische en vloeiende lijnen
Borders met gebogen lijnen
Moestuinborders
Gebogen terrassen/opsluitingen
Montage op een harde ondergrond, zoals daken
en terrassen
• Combinatie met FL/RL 240 en/of 400

• Universele schoorset of
• grote verankeringspaal (4 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Hoekstuk (lengte van de zijden: 255 mm)
• Koppelstuk (10 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)

•
•
•
•
•

• Buitenhoekset (6 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Binnenhoekset (8 zelftappende schroeven met
boorpunt 12G x 16 mm)
• Standaard kruisschoor
• Universele schoorset
• Grote verankeringspaal + bevestigingsflenzen
(niet standaard meegeleverd) (en 6 zelftappende
schroeven met boorpunt 12G x 16 mm)

Vierkante/rechthoekige vrijstaande borders
Keerwanden
Montage op harde ondergrond
Tafels en banken (exclusief bovenzijde)
L- en U-vormige plantenbakken
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