
Speciale projecten
Mobilane adviseert en initieert bij spe-

ciale groenprojecten, waar afhankelijk 

van de situatie afwijkende beplantingen 

worden geleverd. Meer en meer is het 

noodzakelijk om in stedelijk gebied ex-

tra beplantingen aan te brengen om een 

bijdrage te leveren aan de absorptie van 

fijn stof. Hedera beplantingen dragen ex-

tra bij aan opname van fijn stof (PM5 en 

PM10).

3mtr hagen in Groot-Brittannië Grondgebonden gevelgroen in Nederland 

Gevelbegroeiing in BelgiëStraatafscheiding in Nederland Gevelbegroeiing in  Groot-Brittannië

• makkelijk en snel te plaatsen
• direct een groen resultaat
• behoeft weinig onderhoud
•  goedkoper dan een stenen of houten schutting
•  2 in 1 oplossing: meteen  

groen en kwalitatief hekwerk (Betafence®)
•  10 jaar garantie op hekwerk (Betafence®)
• draagt bij aan absorptie fijnstof
•  leverbaar in Hedera (‘Woerner’, ‘Glacier’, ‘Green Ripple’, 

‘White Ripple’, ‘Goldchild’), Fagus, Carpinus, Euonymus 
en Pyracantha Darts Red.

•  verkrijgbaar in de hoogtes 100cm, 155cm, 180cm en 
220cm, afhankelijk van het sortiment.

Nederland
Mobilane B.V.
Broekweg 3, 3956 NE Leersum
Postbus 2, 3956 ZR Leersum 
T: +31 (0) 343 42 08 65
F: +31 (0) 343 47 79 39
E: info@mobilane.nl
I: www.mobilane.nl

België/Luxemburg
Mobilane BeLux bvba
Hogesteenakker 7/5
9070 Heusden (Destelbergen)
T: +32 (0) 92 32 28 30
M: +32 (0) 473 94 58 11
E: info@mobilane.be
I: www.mobilane.be

De voordelen 

Links de haag zoals deze geleverd wordt. Rechts dezelfde haag 
na een groeiseizoen.

De voordelen 

Kant & Klaar 
Haag
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Zuideruitweg 23, 1608 EV Wijdenes
T 0229 - 501 755, F 0229 - 501 151
E info@topgardens.nu www.topgardens.nu



Optimale privacy en veiligheid

          Meteen 
een groene afscheiding
Een direct groene omgeving vindt iedereen belangrijk en zorgt ook voor pri-

vacy. Maar wij willen  hier geen maanden of zelfs jaren op wachten. De groene 

oplossing is er, de Kant & Klaar Haag van Mobilane®. 

De Kant & Klaar Haag is door zijn uitvoering te gebruiken voor diverse toepas-

singen als erfafscheiding in nieuwbouwwijken maar ook als renovatie en ter 

vervanging van bestaande beplantingen. De toepassingsmogelijkheden zijn 

eindeloos als decoratie om tuinkamers te creëren in bestaande tuinen of als 

afscheiding van een gedeelte van de tuin. En wat te denken van een groene 

uitstraling op het balkon. Kortom er is in elke tuin of openbare ruimte wel een 

plek te vinden om de Kant & Klaar Haag te plaatsen. 

Erfafscheiding
De 2 in 1 oplossing “groen en hekwerk” 

ineen. Zomer en wintergroen bij gebruik 

van Hedera. Verhoogt de veiligheid en 

geeft direct privacy.

Voor een natuurlijke afscherming van 

vuilcontainers in de tuin of in de straat.

Afscherming  
vuilcontainers

Optimale privacy en veiligheid

Erfafscheiding

Graffiti bestrijding
Groen tegen betonnen geluidswanden 

verminderen de kosten voor het verwij-

deren van graffiti, dragen bij aan absorp-

tie van fijn stof en geven meer ruimte 

aan nestelplaatsen voor vogels.

Verkeersbegeleidend    
          groen en  
parkeerplaatsen

Daktuinen  
       en balkons
Flexibel groen op daktuinen en maximale 

privacy op balkons.

De bakken zijn in diverse uitvoeringen 

leverbaar of zijn zelf te construeren.

De Kant & Klaar Haag is op vele ma-

nieren te gebruiken, zowel functioneel, 

esthetisch alsmede als praktisch ruimte 

besparende toepassing.


