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A+Concepts is actief met Cortenstalen producten voor aankleding van de buitenruimte en

A+C tuininrichting is er in vele vormen en maten. Bijvoorbeeld een corten schutting met
een gelaserde afbeelding of grafisch patroon als terrasafscheiding of als tuinafscheiding
die ook voor uw buurman een fraai gezicht is. En wat dacht u van een bijpassende corten
borderrand, golvend of recht?
• Leverbaar in Cortenstaal
• Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
• Veelal uit voorraad leverbaar

Wij maken schuttingdelen in
allerlei vormen en formaten.
Van tijdloos tot eigentijds. Zo
zijn onze prachtige schuttingen van cortenstaal een lust
voor het oog. En wij durven
nu al te zeggen; eigentijds
tijdloos.
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•O
 ok te gebruiken als terrasafscheiding of tuin kunstwerk
• Veelal uit voorraad leverbaar

Schutting ‘blanco’

Schutting ‘panter’

Afmeting

Afmeting

Bestelcode

BxHxD cm

Bestelcode

BxHxD cm

65 x 192 x 3

ST0619BL

65 x 192 x 3

ST0619PR

140 x 192 x 3

ST1419BL

140 x 192 x 3

ST1419PR

290 x 140 x 3

ST2914BL

290 x 140 x 3

ST2914PR

Liggend te gebruiken + XL versie!

Liggend te gebruiken + XL versie!

Schuttingen

tuininrichting

Vuurschaal met houtopslag
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Schutting ‘boomtak’

Schutting ‘buddha’

Schutting ‘stip’

Schutting ‘boom’

Schutting ‘blok’

Schutting ‘bijen’

Afmeting

Afmeting

Afmeting

Afmeting

Afmeting

Afmeting

Bestelcode

BxHxD cm

Bestelcode

BxHxD cm

140 x 192 x 3

ST1419BT

192 x 140 x 3

ST1914BTL

140 x 192 x 3

Bestelcode

BxHxD cm

ST1419BU

Bestelcode

BxHxD cm

Bestelcode

BxHxD cm

65 x 192 x 3

ST0619SP

65 x 192 x 3

ST0619BM

65 x 192 x 3

ST0619BK

140 x 192 x 3

ST1419SP

140 x 192 x 3

ST1419BM

140 x 192 x 3

ST1419BK

Schutting staanders

Liggende versie!
Liggend te gebruiken!

Afmeting BxHxD cm

Bestelcode

Koppelprofiel hoek 3 x 3 x 192

ST19KPH

Binnenhoekpaal 5,2|1,7 x 298 x 5,2|1,7

ST29HBI

Buitenhoekpaal 5,2|1,7 x 298 x 5,2|1,7

ST29HBU

Tussenpaal 6 x 298 x 5,2|2,2

ST29TP

Tussenpaal+kap 6 x 298 x 5,2|2,2

ST29TPK

Eindpaal 6 x 298 x 5,2 Rechts

ST29EPR

Eindpaal 6 x 298 x 5,2 Links

ST29EPL

Bestelcode

BxHxD cm
140 x 192 x 3

ST1419BY

A+Concepts heeft een geheel eigen ‘Borderrand Concept’ ontwikkeld van 80, 125, 200 en

lekeurige plek in de borderrand geplaatst worden en heen

350 mm hoog, die zich nadrukkelijk onderscheid van de rest van de markt met name door

en weer worden geschoven. Middels het plaatsen van de

gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid. A+C borderranden worden geproduceerd uit

fixatiepen door de beugel heen én in de grond te slaan, komt

Cortenstaal, wat bekend staat om zijn duurzame eigenschappen. Alle genoemde Corten-

de complete borderrand stabiel te staan. Hiervoor zijn dus

stalen componenten zijn uit voorraad leverbaar. Overige materialen zijn op aanvraag.
Zowel de boven als onderzijde van de borderrand zijn gedubbeld en totaal 5 resp. 7 mm dik en daarmee heel gebruiks8

vriendelijk afgerond. In de spleet aan de achterzijde, kan door de handige vormgeving, de fixatiebeugel op elke wil-

geen andere hulpmiddelen benodigd dan een hamer.
De lagere borderranden zijn ook makkelijk in een licht gebogen lijn aan te brengen. Naar mate de borderrand hoger en/
of de radius kleiner is, heeft u daarbij steeds professionelere
hulpmiddelen nodig. Het mooie van ons concept is, is dat er
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geen enkele bevestigingsmiddelen of lasplekken zichtbaar
zijn. En alle componenten kunnen eenvoudig verwijderd en
hergebruikt worden. Optimaal duurzaam dus.
M.b.v. een koppelplaat, die u in de sleuf kunt schuiven, zijn
alle lengtes aan elkaar te koppelen. Moeiteloos en strak uit-

Borderranden

lijnen is daarmee het resultaat. Op dezelfde manier zijn er
binnen- en buitenhoeken te maken. Voor een nog mooiere
en strakkere afwerking, hebben wij ook nog een apart gezet
hoekstuk ontwikkeld. Wij hebben ook 2 hoge en ook zwaardere varianten in ons assortiment, die 250 resp. 350 mm
hoog en 7 mm dik zijn.
Sinds kort hebben wij ook 2 soorten buigbare borderranden, met aan de boven- en onderkant een dubbeling van
10 mm, De 80 mm hoge variant is bedoeld om heel gemakkelijk organische vormen te creëren langs verharde of halfverharde paden of tussen verschillende bestrating in.
En de 200 mm hoge versie is uitsluitend bedoeld om als
buigvariant toe te passen in combinatie met de reeds bestaande 200 mm hoge borderranden.

200mm H Gedubbelde (2x) borderrand, toegepast bij Eigen Huis & Tuin (EH&T)

Creatief gebruik van borderranden als trap

Borderranden H80 mm

Borderranden H125 mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Bestelcode

Buigbaar • 5 mm dik
L = 300 cm

L = 100 cm

BR12100

L = 300 cm

BR12300

BG08300

Buitenhoek gezet 90º

bevestigingselementen

H125 240|240

Koppelplaat
H80 recht

BR08KR

H80 hoek 90º

BR08KH

Koppelplaat
BR8FB

Fixatiepen

H 80 & 125 mm - 5 mm dik
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bevestigingselementen

Fixatiebeugel
B8

BR12HU

H125 recht

BR12KR

H125 hoek 90º

BR12KH

B8|12|20 - 390

BR12FP

Fixatiebeugel

B8|12|20 - 584

BR12FPL

B12|20

BR12FB

Fixatiepen
B8|12|20 - 390

BR12FP

B8|12|20 - 584

BR12FPL

H 200 mm - 5 mm dik
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Bestelcode

Buigbaar • 5 mm dik

Overige materialen op aanvraag.

Koppelplaat ‘hoek’ 90º

Koppelplaat ‘recht’

Buitenhoek gezet 90º

Fixatiebeugel voor rechte
borderrand

Fixatiebeugel voor buigbare
borderrand

Borderranden H200 mm

Borderranden H350 mm

Afmeting in mm

Afmeting
in mm

Bestelcode

Buigbaar • 5 mm dik

Recht • 7 mm dik

BG20300

L = 100 cm

BR35100

BR20100

L = 300 cm

BR35300

BR20300

Buitenhoek gezet 90º

Recht • 5 mm dik
L = 100 cm
L = 300 cm
12

H350 240|240

Buitenhoek gezet 90º
H200 240|240
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BR20HU

bevestigingselementen
Koppelplaat

bevestigingselementen

H350 recht

BR35KR

BR20KR

H350 hoek 90º

BR35KH

BR20KH

Fixatiebeugel

Koppelplaat
H200 recht

H 250 mm - 7 mm dik

H200 hoek 90º

Fixatiebeugel • recht

B25|35

B12|20

Fixatiepen

BR12FB

B25|35 - 590

Fixatiebeugel • buigbaar
B20

BR35HU

BG20FB
BR12FP

B8|12|20 - 584

BR12FPL

Koppelplaat ‘hoek’ 90º

BR35FP

Overige materialen op aanvraag.

Fixatiepen
B8|12|20 - 390

BR35FB

H 350 mm - 7 mm dik

L = 300 cm

Bestelcode

Koppelplaat ‘recht’

Koppelplaat ‘hoek’ 90º

Koppelplaat ‘recht’

Buitenhoek gezet 90º
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gietranden

Wilt u een kant en klare ronde borderrand dan hebben wij ook gietranden in diverse diame-

H x Ø in mm

Gietranden

ters in ons borderranden assortiment. Een gietrand wordt o.a. gebruikt om gietwater op de

Zichtkant

Bestelcode

H200 mm

juiste plaats te houden en er op deze wijze voor te zorgen dat het water door de kluit zakt.

H200 | Ø 480

Buiten

GR20U04

Bij nieuw aan te planten bomen is het aan te raden een gietrand te gebruiken. Zo zorgt u er-

H200 | Ø 480

Binnen

GR20B04

H200 | Ø 647

Buiten

GR20U06

H200 | Ø 647

Binnen

GR20B06

continu tegen de boom aanrijdt. Natuurlijk is een gietrand ook als mooie ronde borderrand te gebruiken, om uw tuin

H200 | Ø 957

Buiten

GR20U09

nog verder te verfraaien. De cirkel is ook leverbaar met de zichtzijde aan de binnenkant b.v. als cirkel in bestrating waar

H200 | Ø 957

Binnen

GR20B09

H200 | Ø 1273

Buiten

GR20U12

H200 | Ø 1910

Buiten

GR20U19

voor dat het gietwater op de juiste plaats terecht komt, in de kluit, en de boom hier optimaal
gebruik van kan maken.
Verder wordt de boom met een gietrand beschermd en is het een mooie manier om te voorkomen dat de robotmaaier

vervolgens de aanplant [zoals een boom] in staat.
• Leverbaar in Cortenstaal
• Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
• Uit voorraad leverbaar

De randen Ø 1273 mm en Ø 1910 mm bestaan uit 2 helften.

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

Met niveauverschillen wordt een tuin spannend en maak je optimaal gebruik van de hoogte van de buitenruimte. De niveauverschillen zijn gemakkelijk te maken d.m.v. borderbakken. Omdat de planten wat hoger staan kom je ineens oog in oog te staan met de planten
en heen en weer vliegende insecten. En een borderbak kan in elke tuin, patio of zelfs op
het balkon en op elke ondergrond.
Ook maakt het tuinieren aangenamer en makkelijker. Je hoeft niet meer zo diep te bukken om de planten te verzorgen en onkruid te wieden. Je vult de bak met goede tuingrond en je kunt daarna meteen beplanten. We hebben
16
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borderbakken met smalle of met brede rand, dus voor elke smaak.

Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

Met bank

145 x 145 x 50

BBV14505

Nee

145 x 195 x 50

BB1951405

Nee

145 x 295 x 50

BB2951405

Nee

195 x 195 x 50

BBV19505

Nee

195 x 295 x 50

BB2951905

Nee

195 x 295 x 50

BB2951905

Lang

195 x 295 x 50

BB2951905

Kort

15 cm brede rand

borderbakken

met 15 cm brede rand

Met houten bank

Maatwerk borderbakken

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

5 cm brede rand, 38 cm hoog

5 cm brede rand, 38 cm hoog

Afmeting
L x B x H in cm

Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

L = 98 cm

L = 48,5 cm
48,5 x 48,5 x 38

BBV0403

L = 73 cm

H 38 cm | 5 cm brede rand

18

Bestelcode

73 x 48,5 x 38

BB070403

73 x 73 x 38

BBV0703

98 x 48,5 x 38

BB090403

98 x 73 x 38

BB090703

98 x 98 x 38

BBV0903

L = 123 cm
123 x 48,5 x 38

BB120403

123 x 73 x 38

BB120703

123 x 98 x 38

BB120903

123 x 123 x 38

BBV1203

L = 145 cm
145 x 48,5 x 38

BB140403

145 x 73 x 38

BB140703

145 x 98 x 38

BB140903

145 x 123 x 38

BB141203

145 x 145 x 38

BBV1403

L = 195 cm
195 x 48,5 x 38

BB190403

195 x 73 x 38

BB190703

195 x 98 x 38

BB190903

195 x 123 x 38

BB191203

195 x 145 x 38

BB191403

195 x 195 x 38

BBV1903

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.
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5 cm brede rand, 38 cm hoog
Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

L = 245 cm
BB240403

245 x 73 x 38

BB240703

245 x 98 x 38

BB240903

245 x 123 x 38

BB241203

245 x 145 x 38

BB241403

245 x 195 x 38

BB241903
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Maatwerk borderbakken

L = 295 cm
295 x 48,5 x 38

BB290403

295 x 73 x 38

BB290703

295 x 98 x 38

BB290903

295 x 123 x 38

BB291203

Afmeting
L x B x H in cm

295 x 145 x 38

BB291403

L = 48,5 cm

295 x 195 x 38

BB291903

48,5 x 48,5 x 60

5 cm brede rand, 60 cm hoog
Maatwerk borderbakken

Bestelcode

BBV0406

L = 73 cm
73 x 48,5 x 60

BB070406

73 x 73 x 60

BBV0706

L = 98 cm
98 x 48,5 x 60

BB090406

98 x 73 x 60

BB090706

98 x 98 x 60

BBV0906

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

H 60 cm | 5 cm brede rand
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245 x 48,5 x 38

5 cm brede rand, 60 cm hoog

5 cm brede rand, 60 cm hoog

Afmeting
L x B x H in cm

Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

L = 295 cm

L = 123 cm
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Bestelcode

123 x 48,5 x 60

BB120406

295 x 48,5 x 60

BB290406

123 x 73 x 60

BB120706

295 x 73 x 60

BB290706

123 x 98 x 60

BB120906

295 x 98 x 60

BB290906

123 x 123 x 60

BBV1206

295 x 123 x 60

BB291206

295 x 145 x 60

BB291406

295 x 195 x 60

BB291906

L = 145 cm
145 x 48,5 x 60

BB140406

145 x 73 x 60

BB140706

145 x 98 x 60

BB140906

145 x 123 x 60

BB141206

145 x 145 x 60

BBV1406
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Plantenbakken

L = 195 cm
195 x 48,5 x 60

BB190406

195 x 73 x 60

BB190706

195 x 98 x 60

BB190906

195 x 123 x 60

BB191206

195 x 145 x 60

BB191406

195 x 195 x 60

BBV1906

L = 245 cm
245 x 48,5 x 60

BB240406

245 x 73 x 60

BB240706

245 x 98 x 60

BB240906

245 x 123 x 60

BB241206

245 x 145 x 60

BB241406

245 x 195 x 60

BB241906

Wilt u liever een bak met bodem? Wij hebben natuurlijk ook gewoon plantenbakken
in ons assortiment; al onze plantenbakken
zijn inclusief bodem en we hebben zelfs
plantenbakken met praktische kunststof
inzetbakken.
Neem een kijkje voor meer informatie over onze
plantenbakken op pagina 44.

www.aplusconcepts.nl

Ovale borderbakken [zonder bodem] zijn geschikt
om de rechte lijnen van uw tuin te breken en het
wat speelser te maken
• Ook met bodem leverbaar als plantenbak
• Maatwerk is altijd mogelijk

ovale plantenbakken

• Korte levertijden

Afmeting

In plaats van rechthoekige en vierkante
plantenbakken, kunt u natuurlijk ook goed
een ovale of een ronde plantenbak gebruiken.
Juist om de rechte lijnen van b.v. uw terras
of tuin te breken en het allemaal wat speelser
te maken

Bestelcode

B x D x H in cm

PBE11048

150 x 100 x 73

PBE15073
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ronde BORDErBAKKEN

Ovale borderbakken

Afmeting
Ø x H in cm

Bestelcode

Bodem

Ø95,5 x 50

PZR09505

Optioneel

Ø191 x 50

PZR19105

Nee

ronde borderbakken

110 x 75 x 48

ovale borderbakken
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U kunt Corten keerwanden gebruiken als u van plan bent om uw tuin te egaliseren, als u
alles op gelijke hoogte wilt of juist om hoogteverschillen aan te brengen als u bijvoorbeeld
meerdere lagen in uw tuin wilt creëren, dit zorgt voor een speels effect.
Deze keerwanden geven u de mogelijkheid om een tuin te creëren die inspeelt op de niveauverschillen. Er ontstaan
verschillende lagen die ieders op een eigen manier kunnen worden ingevuld. De milieuvriendelijke en duurzame kanten-klare Cortenstalen keerwanden zorgen ervoor dat het alle weersomstandigheden kan doorstaan.
26
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Maatwerk keerwanden

Keerwanden

keerwanden
Afmeting
L in cm

Bestelcode

H200 mm • Omzetting 30x15 mm
L = 300

KW20300

H300 mm • Omzetting 50x30 mm
L = 300

KW30300

H480 mm • Omzetting 50x30 mm
L = 300

KW48300

H480

H200

H300

Doorsnede van de keerwanden
Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

Keerwanden zijn Cortenstalen elementen in een
L-vorm en zijn praktisch onbuigbaar en daardoor
ideaal als grondkerend element. Doordat het redelijk zwaar van gewicht is en een brede voet
heeft, zorgt dat voor een stabiele basis bij het ophogen of ingraven van hoogtes. De Cortenstalen
elementen worden naast elkaar geplaatst waardoor er een soort muur ontstaat die de achterliggende grond tegenhoudt.
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Maatwerk keerwanden

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.

Maatwerk keerwanden

De pergola heeft gelaserde afbeeldingen van boomtakken + vogels in de kolommen en
geïntegreerde plantenbakken. Het geheel is gefundeerd op MVS© Schroefpalen. Optioneel
is er Solar LED verlichting in aan te brengen.

Afmeting
H x B of Ø in cm

Bestelcode

• Leverbaar in Cortenstaal

Rond,

TSR48

• Diverse variaties als maatwerk mogelijk

Ø 48,5 x 0,3

stapstenen

Heeft u een vraag? Bel ons 085 273 3100 of mail ons info@aplusconcepts.nl

Vierkant,

30

TSV48
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48 x 48 x 0,3

1/2 Vierkant

TS2448

24 x 48 x 0,3

TSZK4855

stapstenen

Zeskant,

pergola

48 x 55,4 x 0,3

1/2 Zeskant, staand

TSK4827

48 x 27,7 x 0,3

1/2 Zeskant, liggend

TSK2455

24 x 55,4 x 0,3

Maatwerk pergola | 4,5 x 4,5 x 3,4 m | met plantenbakken

Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

Stepping stones ‘Rond’

Maatwerk vijverrand

Heeft u geen schutting gezien die u aanstaat
of wilt u een ander formaat of een aparte vorm,
dan is maatwerk altijd een optie. Samen met uw
tuinarchitect of des gewenst kunnen wij ook voor
u het tekenwerk verzorgen. Laat u verrassen door
de mogelijkheden van maatwerk.
• Leverbaar in Cortenstaal
33

• Korte levertijden

Maatwerk borderranden

Maatwerk tuininrichting
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Maatwerk ovale borderbakken

Maatwerk poort met ‘boom’

Maatwerk schutting met logo

De A+C terrashaard met houtopslagen (2x) zijn een bijzonder fraaie manier om uw terras af
te ronden en op een relaxte manier ven het buitenleven te genieten. Hij is tevens als terrasof tuinafscheiding te gebruiken. Door de decoratieve gaten in de houtopslag is hij ook half
gevuld het aanblik waard.
• Leverbaar in Cortenstaal
• Dient tevens als wind- en zichtbeschutting
• Korte levertijden
34
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• Wordt geleverd zonder haardhout

Terrashaarden
Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

490 x 49 x 198

HHPC2

Bestelcode

Set [haard+2x houtopslag]:
210 x 49 x 198

HH210419

Terrashaard los
70 x 49 x 198

TH070419

Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

Terrashaard [set]

tuinwarmte

set [Haard+2x houtopslag+2x schutting]
Afmeting
L x B x H in cm

36
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Kijk voor deze liggende houtopslag op pag. 38

Houtopslag

Wat denkt u van onze losse houtopslagen mét of zonder decoratieve achterwand? U kunt deze
houtopslag natuurlijk ook liggend gebruiken b.v. als randafwerking van uw zitkuil, zoals op de
foto hierboven.

houtopslag ‘meer-vaks’
houtopslag ‘open’

Afmeting
L x B x H in cm

Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

Houtopslag 12-vaks

73 x 35 x 73

HP070307

73 x 35 x 192

HP070319

150 x 40 x 200

• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

HP150420

Houtopslag 16-vaks
200 x 40 x 200

Maatwerk:

Bestelcode

HP200420

Of deze liggende houtopslag met houten planken?
Met of zonder bank kan deze houtopslag ook gebruikt worden als terrasafscheiding.

De A+C loungetafel met houtopslag is een mooi en
praktisch tuinmeubel; vuurhaard, houtopslag en tafel
in-een.

loungetafel
Afmeting

Bestelcode

Ø x H in cm
Ø148x50+9

BTV14850

• Leverbaar in Cortenstaal
• Uit voorraad leverbaar
• Kleinere en vierkante versie op aanvraag
39

houtopslag ‘liggend’
Afmeting
L x B x H in cm

Bestelcode

houtopslag + bank
148 x 45 x 50,9 Kort

HB140405

200 x 45 x 50,9 Lang

HB200405

houtopslag
198 x 45 x 48

HP190404

Vuur- en loungetafels
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Deze A+C grappige vuurtafel is een
aanwinst voor iedere tuin en terras.

Vuurschalen zijn een mooie en makkelijke manier
om warmte in de tuin te krijgen. Ze worden dan ook
steeds populairder. Van kleine versies voor op de
tuintafel tot hele grote schalen om met de gehele
familie omheen te kunnen zitten.

• Leverbaar in Cortenstaal
• Uit voorraad leverbaar

Afmeting Ø x H in cm

Bestelcode

• Leverbaar met diverse sokkels en windschermen

Ø60 x 3

VR060P

• Uit voorraad leverbaar

Ø80 x 3

VR080P

Ø100 x 3

VR100P

Ø127 x 3

VR127P

• Gat voor afwatering is een optie

• Gat voor afwatering is een optie
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Vuurschaal + poten
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Vuurtafel ‘Bloem’
Afmeting

Bestelcode

Ø x H in cm

Ø130 x 50

Vuurschalen

loungemodel
BTV13050

tafelmodel
Ø160 x 70

BTV16070

Maatwerk:

Maatwerk:

• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

Vuurschaal
Afmeting Ø x H in cm

Bestelcode

Afmeting Ø x H in cm

Bestelcode

Ø60 x 3

VR060

Ø60 x 3

VR060R

Ø80 x 3

VR080

Ø80 x 3

VR080R

Vuurschaal + windscherm

Ø100 x 3

VR100

Ø100 x 3

VR100R

Afmeting

Ø127 x 3

VR127

Ø127 x 3

VR127R

Ø x H in cm

Bestelcode

Ø60 x 3 laag scherm

VR060W

Ø60 x 3 hoog scherm

VR060WH

Ø80 x 3 laag scherm

VR080W

Ø80 x 3 hoog scherm

VR080WH
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met windscherm

met en zonder ring
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Vuurschaal + ring

Door gebruik te maken van een vuurschaal
met windscherm kun je ook op wat winderige
dagen gewoon een vuurtje stoken. Bij de
hogere variant is de vuurschaal zelfs op
tafelhoogte.

Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

A+C vierkante en rechthoekige plantenbakken, exclusief en inclusief inzetbakken zijn:

Plantenbak exclusief inzetbak
Afmeting

• Leverbaar in Cortenstaal

Bestelcode

Bodem

30 x 30 x 33

PZV3033

Ja

30 x 30 x 60

PZV3060

Ja

30 x 30 x 85

PZV3085

Ja

40 x 40 x 40

PZV4040

Ja

40 x 40 x 60

PZV4060

Ja

40 x 40 x 85

PZV4085

Ja

48,5 x 48,5 x 38

PBV0403

Ja

48,5 x 48,5 x 60

PBV0406

Ja

73 x 48,5 x 38

PB070403

Ja

73 x 48,5 x 60

PB070406

Ja

73 x 73 x 38

PBV0703

Ja

73 x 73 x 60

PBV0706

Ja

98 x 48,5 x 38

PB090403

Ja

98 x 48,5 x 60

PB090406

Ja

98 x 73 x 38

PB090703

Ja

98 x 73 x 60

PB090706

Ja

98 x 98 x 38

PBV0903

Ja

98 x 98 x 60

PBV0906

Ja

L x B x H in cm

• Speciaal ontwikkeld voor buitengebruik

Heeft u een vraag? Bel ons 085 273 3100 of mail ons info@aplusconcepts.nl

Plantenbakken
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Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.
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Exclusief inzetbak

• Korte levertijden, indien niet op voorraad

Plantenbak inclusief inzetbak
Afmeting

Inzetbak

Bestelcode

Bodem

30 x 30 x 33

1 stuks

PBV3033

Nee

30 x 30 x 60

1 stuks

PBV3060

Nee

30 x 30 x 85

1 stuks

PBV3085

Nee

88 x 30 x 75

3 stuks

PB883075

Nee

118 x 30 x 85

4 stuks

PB1183085

Nee

118 x 30 x 33

4 stuks

PB1183033

Nee

Inzetbak

1 stuks

KV03

Ja

L x B x H in cm

Inclusief inzetbak
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A+C plantenbakken inclusief kunststof
inzetbakken zijn:
• Zowel geschikt voor binnen-, als voor buitengebruik
• Niet noodzakelijk om de hele plantenbak met
tuinaarde te vullen
• Biedt bescherming tegen de warmte en kou
(wortelschade!)
• Gemakkelijk om te wisselen met planten door de
 inzetbakken

Plantenbak inclusief inzetbak
Afmeting

Inzetbak

Bestelcode

Bodem

40 x 40 x 40

1 stuks

PBV4040

Nee

40 x 40 x 60

1 stuks

PBV4060

Nee

40 x 40 x 85

1 stuks

PBV4085

Nee

196 x 40 x 85

5 stuks

PB1964085

Nee

196 x 40 x 40

5 stuks

PB1964040

Nee

Inzetbak

1 stuks

KV04

Ja

L x B x H in cm

Maatwerk:
• Optioneel met bodem te leveren.
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

In plaats van rechthoekige en vierkante plantenbakken, kunt u natuurlijk ook heel goed een elliptische
ofwel een ovale plantenbak gebruiken. Juist om de
rechte lijnen van b.v. uw terras te breken en het allemaal wat speelser te maken
ovale plantenbakken
Bestelcode

B x D x H in cm

• Maatwerk is altijd mogelijk

110 x 75 x 48

PBEB11048

150 x 100 x 73

PBEB15073

49

De bordertafel is een kruiden- of moestuintje op poten.
Heel praktisch op werkhoogte, dus geen pijn in de rug
en in de knieën bij het wieden van onkruid! Ook nog
eens makkelijk te [ver]plaatsen in iedere tuin, terras en
zelfs op het balkon.

ovale plantenbakken
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Afmeting

• Ook zonder bodem leverbaar als borderbak

Bordertafel
Afmeting

Bestelcode

B x D x H in cm

145 x 145 x 87 cm

BTP14587

295 x 145 x 87 cm

BTP29587

Maatwerk:

Maatwerk:

• Vraag naar de opties en prijzen

• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

Bordertafels

• Leverbaar in Cortenstaal

Een kruidenspiraal bevat door de vorm,
ruimte voor kruiden die veel zon en warmte
nodig hebben, maar ook kruiden die wat
meer van de schaduw en vocht houden.
Het is ideaal om een kruidenspiraal vlak bij
de keuken te plaatsen zodat je gemakkelijk
over verse kruiden voor bij het koken kunt
beschikken.

Heeft u geen plantenbak gezien die u aanstaat, wilt u een buitensporig groot formaat of een
aparte vorm, dan is maatwerk altijd een optie. Samen met uw tuinarchitect of des gewenst
kunnen wij ook voor u het tekenwerk verzorgen. Laat u verrassen door de mogelijkheden van
maatwerk.
• Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
• Maatwerk in Cortenstaal, Aluminium en RVS
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• Leverbaar in Cortenstaal

Maatwerk plantenbak ‘Cirkel’

Maatwerk plantenbakken

KRUIDENSPIRALEN

• Speciaal ontwikkeld voor buitengebruik

Kruidenspiraal XXL
Afmeting

Bestelcode

Ø x H in cm
Ø 128 x 74,9

Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

PBKSXXL

Maatwerk RVS plantenbak

Maatwerk achthoek ‘Rotonde’

Met A+C is uw tuin decoreren op alle denkbare manieren mogelijk. Heeft u wensen in
corten of RVS maatwerk neem dan contact met ons op.

Onze Cortenstalen kerstboom kan helemaal
plat opgeborgen worden.

• Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk

• Leverbaar in zowel Corten als RVS [Maatwerk]

• Maatwerk in Cortenstaal, Aluminium en RVS

• Geschikt voor buiten- en binnengebruik

kerstboom
Afmeting

Heeft u een vraag? Bel ons 085 273 3100 of mail ons info@aplusconcepts.nl

Bestelcode

H in cm
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tuindecoratie

tuindecoratie

30 H

Corten letters en cijfers

Corten screen
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KRBM

Cortenstalen decoratie om b.v. een saaie tuinmuur weer mooi te maken. Zelfs in de winter
blijft dit een decoratieve boomtak.
• Leverbaar in Cortenstaal (Aluminium of RVS als maatwerk)
• Geschikt voor buiten- en binnengebruik

muurdeco ‘boomtak’
Afmeting

Bestelcode

B x D x H in cm
137 x 3 x 86

TDBT

Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.

Decoratieve zuil in cortenstaal met klimop
afbeelding. Overige maten en afbeeldingen
op aanvraag.

Wij maken ook gelaserde screens in allerlei vormen en formaten. Van tijdloos tot eigentijds.
Deze screens zijn altijd maatwerk en verkrijgbaar in Corten staal, RVS of in RAL. Ze zijn buiten
maar zeer zeker ook binnen heel decoratief. Maak van uw tuin of huis een waar kunstwerk.

• LED/Solar optioneel mogelijk

• Leverbaar in Cortenstaal, Alumium en RVS

• Leverbaar in Cortenstaal

• Combinaties met LED verlichting zijn mogelijk.

• Diverse variaties als maatwerk mogelijk

• Vele motieven mogelijk
• Ook te gebruiken als terrasafscheiding of tuin kunstwerk
• Neem contact met ons op voor een prijsopgaaf.

decozuil
Afmeting

Bestelcode

B x D x H in cm
35 x 35 x 144

DZ0314

35 x 35 x 192

DZ0319

Maatwerk:
• Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
• Vraag naar de opties en prijzen.
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Decoratieve screens

decozuilen
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Voorbeelden van diverse screens en hun toepassingen

TerraTechs

Duurzaam in een handomdraai

TerraTechs® is net als A+Concepts onderdeel van Alleari. TerraTechs® is specialist in verankering-, fundatie- en constructiesystemen. Het assortiment omvat zowel consumenten
producten als innovatieve toepassingen voor de professional in de Bouw, Weg- en Waterbouw,
de Milieu en Geotechniek en alle overige branches waar verankering en fundatie de basis is.

MVS© Schroefpalen
MVS© schroefpalen zijn een, door TerraTechs, gepatenteerde manier van verankeren of funderen in de bodem, die
vele voordelen heeft. Op eenvoudige wijze kan de schroefpaal de grond in worden gedraaid om een solide afsteuning te creëren op een stabiele grondlaag. Zelfs met handkracht is dit mogelijk door de niet grondverdringende
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eigenschappen van de holle buis, die de basis vormt van onze schroefpaal. Het MVS is helemaal opgebouwd uit
©

RVS304 componenten en is t.o.v. van duurzaamheid gelabeld door NL Greenlabel.

Over NL Greenlabel

Er is een compleet pakket aan producten van MVS© te verkrijgen en deze zijn allemaal speciaal ontwikkeld voor
de fundering en bouw van b.v. pergola’s, overkappingen, beschoeiingen, waterpartijen, zonepanelen of vlonders.

NL Greenlabel is opgericht door tuin- en landschapsontwerper van wereldfaam Nico Wissing

Maak het uzelf gemakkelijk met deze duurzame en innovatieve manier van funderen. Vraag meer informatie aan

en TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV. Hun

via info@terratechs.nl of kijk op www.terratechs.nl

ambitie is het gebruik van duurzame materialen en producten op de kaart te zetten om zo een
levende en duurzame buitenruimte vanzelfsprekend te maken.
De wil om duurzame producten te gebruiken is er vaak wel, NL Greenlabel helpt dat ook daadwerkelijk in de
praktijk te realiseren en meetbaar te maken. NL Greenlabel brengt burgers, bestuurders, bedrijfsleven en wetenschappers bij elkaar om tot een vruchtbare samenwerking te komen op gebied van duurzame ontwikkelingen
in de buitenruimte. Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal Has-koningDHV een methode die in één oogopslag
inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of project voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label – van A (meest duurzaam) tot en met G• en aan de methode is een
duurzaamheidspaspoort verbonden.

Partner van

NL Greenlabel

over Terratechs

Overige toepassingen

A+Concepts
Noorder Markweg 14
NL-7036AL LOERBEEK
T: +31 85 273 3100
E: info@aplusconcepts.nl

Rev. nr: 1910-3

