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eenvoudig
zelf aan 

te brengen

Direct een groene 
afscheiding
Privacy is voor veel mensen belangrijk. 
bij het plaatsen van een groene haag als 
afscheiding moet men vaak enkele jaren 
wachten voordat de haag hoog genoeg is 
en beschermd tegen inkijk. Met de Kant & 
Klaar Haag van Mobilane behoort wachten 
tot het verleden. in een oogwenk worden 
de kant en klare delen geplaatst en lijkt het 
alsof de haag er al jaren staat.

De Kant & Klaar Haag is door zijn uitvoering 
te gebruiken voor diverse toepassingen. 
Bijvoorbeeld als erfafscheiding in 
nieuwbouwwijken of ter vervanging van 
bestaande beplantingen. Ook kunt u de haag 
als decoratie toepassen om tuinkamers te 
creëren in bestaande tuinen of als afscheiding 
van een bepaald gedeelte in de tuin. 

Wilt u een groene uistraling op het balkon? 
Ook daar zorgt de haag voor een bijzonder 
groene uistraling. Kortom, de Kant & Klaar 
Haag past in elke tuin of openbare ruimte.

Bestrijding van graffiti
Groen tegen betonnen geluidswanden vermindert de 

kosten voor het verwijderen van graffiti, draagt bij aan 

absorptie van fijnstof en geeft meer ruimte aan nestel-

plaatsen voor vogels.
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Direct een groene afscheiding

Daktuinen en balkons
Flexibel groen op daktuinen en maximale privacy op bal-

kons. De bakken zijn in diverse uitvoeringen leverbaar of 

zijn zelf te construeren.

Afscherming 
vuilcontainers
Voor een natuurlijke afscherming van vuilcontainers in de 

tuin of in de straat.

Verkeersbegeleidens 
groen en parkeerplaaten
De Kant & Klaar Haag is op vele manieren te gebruiken. 

Zowel functioneel, esthetisch en als praktische, ruimtebe-

sparende toepassing.

Erfafscheiding
De twee-in-een-oplossing, een hekwerk én een groene af-

scheiding. In de zomer en de winter groen bij gebruik van 

Hedera. Verhoogt de veiligheid en geeft directe privacy.
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voordelen
 » 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, 

 220cm en 300cm, afhankelijk van het sortiment.

aMsterdaM 
tjalKstraat

Boven de haag 
zoals deze 
geleverd wordt. 
Onder dezelfde 
haag na een 
groeiseizoen.

Speciale projecten
Mobilane adviseert en initieert bij speciale 

groenprojecten waar, afhankelijk van de situa-

tie, afwijkende beplanting wordt geleverd. In 

stedelijk gebied is het steeds meer noodzake-

lijk om extra beplanting toe te passen ter be-

vordering van de absorptie van fijnstof. Hedera 

draagt bijvoorbeeld extra bij aan de opname 

van fijnstof (PM5 en PM10).

mobilane.nl


