
MORGEN WORDT
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vanzelfsprekend

IN DE TUIN



 

DE AFVALBERG VERMINDEREN WE SAMEN. 
HET BEGINT MET SORTEREN BIJ JOU THUIS! 
Kijk om je heen, huishoudelijke restplastics zijn overal. Van de keuken tot de tuin gebruiken we plastic 
potjes, bakjes, zakjes, folies,... . Bij ECO-oh! willen we jou inspireren deze plastics te sorteren zodat wij 
ze op ecologische wijze kunnen recyclen tot waardevolle grondstoffen die we verwerken tot 100% 
recyclebare producten. Zo verminderen we de afvalberg, bieden we een duurzaam alternatief voor 
verbranden en produceren we plastics waar de natuur blij van wordt. Dat is beter voor het milieu en 
voor het welzijn van toekomstige generaties. 

LET’S 
RECYCLE
FOR LIFE



 

MET ECO-OH! MAAK JE EEN MILIEU- EN 
PRIJSBEWUSTE KEUZE.

Voor een sierlijke en duurzame tuin kies je ECO-oh!. Met onze producten 
spelen we in op de behoefte van tuinliefhebbers om creatief en flexibel 
vorm te geven aan hun tuin. Twee eigenschappen staan daarbij voorop: 
economisch en ecologisch. Economisch, want de producten vergen weinig 
onderhoud, zijn bestand tegen water en vocht, hebben een lange levensduur 
en zijn eenvoudig te plaatsen. Ecologisch, omdat ze gemaakt zijn van 100% 
gerecycled kunststofafval en op het einde van hun levensloop opnieuw 100% 
recyclebaar zijn. 

Laat je inspireren door ons assortiment duurzame producten voor de tuin en 
geniet van de talrijke voordelen. Zo dragen we, met plastics waar de natuur blij 
van wordt, bij aan mooie tuinen, een schonere planeet en gelukkige mensen. 

Weather-resistant Easily processed Maintenance-free Long-lasting HarmlessRot-resistant100% recycled 
& recyclable

ECO-OH! PRODUCTEN ZIJN  
100% GERECYCLED EN 100% RECYCLEBAAR.

Ecolat® Compostbak    Ecoplanc®

Samen sluiten  
we de kringloop



NETJES EN SIERLIJK AFGEBOORD
Met de Ecolat kies je voor duurzaamheid met extra lange levensduur. Met zijn natuurlijke 
look plaatst Ecolat zich strak en fraai in zowel privétuinen als openbare ruimtes. Deze 
sterke en duurzame lat is licht hanteerbaar, bewerkbaar zoals hout, rotvrij en volkomen 
milieuvriendelijk. Door middel van Ecopic paaltjes is een solide bevestiging gegarandeerd.

Ecolat®



Ecolat®

DE FLEXIBELSTE OPLOSSING VOOR IEDERE AFBOORDING.
VAN GAZON, TUINPAD, MOESTUIN TOT VIJVER. 

Ecolat® opgerold
Specifiek voor gebogen en glooiende borders.

A 25 m A 10 m
B 0,7 cm B 0,7 cm
C 14 cm | 19 cm C 14 cm

Ecolat® recht
Specifiek voor rechte en strakke borders.

A 2 m   A 3 m
B 1 cm | 1,5 cm   B 1 cm
C 14 cm | 19 cm  C 14 cm

A 38 cm | 58 cm | 76 cm

Ecopic® paaltjes
Zorgen voor een solide bevestiging.eerd.

enkel 25 m x 14 cm

enkel 2 m x 14 cm

enkel 38 cm

A 38 cm | 58 cm | 76 cm



ECOLAT PLAATS JE SNEL EN EFFICIËNT.
Ecolat wordt gedeeltelijk ingegraven en stevig bevestigd in de grond met Ecopic paaltjes.

  Leg de Ecolat uit op de plaats waar de afboording uiteindelijk komt. Ecolat op rol zal 
zichzelf dan ontplooien. Volg bij het plaatsen de glooiing van de rol.

 Graaf een sleuf en leg de Ecolat hierin. Plaats bij voorkeur minimum 2/3 van de 
Ecolat in de grond. 

 Klop met een rubber hamer de Ecopic paaltjes in de grond. Het H-profiel garandeert 
een hoge stabiliteit. De paaltjes komen zo’n 3 cm lager dan de bovenzijde van de 
Ecolat en zullen in de eindfase niet meer zichtbaar zijn.  

 Afhankelijk van de toepassing plaats je de paaltjes minimaal om de 50 cm.

 Bevestig de Ecolat met roestvrijstalen schroeven tegen de Ecopics (2 per paaltje). 
Voor een mooi resultaat is de waterpas een handig hulpmiddel.

 Vul de zijde van de tuinborder aan met grond, schors, kiezel,…

PLAATSINGEcolat®



Ecolat®

EEN 
NATUUR-

VRIENDELIJKE 
OPLOSSING



Multifunctioneel als dit hol profiel is, brengt het zijn robuuste duurzaamheid in elke toepassing. 
Licht en makkelijk in gebruik, vormen Ecoplanc combinaties een bevallig geheel binnen 
talloze groenruimtes. Ecoplanc profielen zijn eenvoudig bewerkbaar voor realisaties in verstek.  
Ook verbinding met Ecoplanc Connect hoekprofielen geeft heel wat mogelijkheden.

EEN STIJLVOLLE MOESTUIN

Ecoplanc®



A

B

A
B

C

Afdekplaatje (optioneel)

Ecoplanc®

A 1,2 m | 2 m
B 4 cm
C 22 cm

B

Ecoplanc® connect
A 1 m | 22 cm | 44 cm
B 15 cm
C 11 cm

Garden box moestuinbak
A 1,2 m
B 1,2 m
C 4 cm
D 22 cm

Ecoplanc®

LAAT JE CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP MET ECOPLANC.
VAN KRUIDENTUIN, GROENTEBEDDEN TOT ZANDBAK.



ECOPLANC & CONNECT: EENVOUDIGE 
PLAATSING IN EEN HANDOMDRAAI. 

Ecoplanc wordt in verstek gezaagd of bevestigd met Ecoplanc 
Connect hoekprofielen. Dit systeem is volledig moduleerbaar: 
lengte, breedte en hoogte zijn aanpasbaar.

 Plaats het Ecoplanc Connect hoekprofiel verticaal op de 
grond.

 Schuif de Ecoplanc in het hoekprofiel en plaats ze waterpas.

 Ga verder met een volgende Ecoplanc.

 Klop nog een Ecopic paaltje in het hoekprofiel voor extra 
stabiliteit. 

 

PLAATSINGEcoplanc®

Indien gewenst kunnen afdekplaatjes op de hoekprofielen
geklikt worden.



JE EIGEN 
MOESTUIN

PLEZIER
VERZEKERD

Ecoplanc®



Recyclen van organisch tuin- en keukenafval in een bak met quasi onbeperkte levensduur, vervaardigd 
uit gerecycled plastic afval. Kan het nog milieuvriendelijker? De ECO-oh! compostbak is modulair en 
uitbreidbaar. De mogelijke combinaties zijn legio. De wegneembare elementen aan de voorzijde 
maken het gebruik licht en aangenaam. Het duurzame materiaal is bestand tegen zonlicht (UV), water, 
rotting en knaagdieren. De lage warmtegeleiding beperkt het warmteverlies naar de omgeving. Enkel 
maar positief voor het composteringsproces. Net als de nodige verluchting die deze weldoordachte 
constructie biedt. Bovendien beïnvloeden zuren, zouten en/of de microbiële werking van de compost 
deze bak niet.

VERMINDER DE HOEVEELHEID AFVAL

Compostbak



DEZE COMPOSTBAK BEVAT HET
PLASTIC AFVAL VERZAMELD DOOR 
5 MENSEN GEDURENDE 3 JAAR

Compostbak

Dakje (optioneel)
Bestaat uit losse profielen.

A 80 cm | 100 cm | 100 cm | 120 cm
B 100 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm
C 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm

80 cm x 100 cm | 100 cm x 100 cm | 100 cm x 120 cm | 120 cm x 120 cm

875 l 1050 l 1300 l 1500 l

Compostbak





 

 

SCHRIJVEN 
WE SAMEN

HET VERHAAL 
VAN

AL JE IDEEËN EN VRAGEN 
ZIJN WELKOM OP 

INFO@ECO-OH.COM



Just like our produts, this paper is 100% recycled
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YCLED               100% RECYCLABLE  

We recycle plastic household
waste into sustainable products

that are 100% recyclable

ECO-oh! Distribution bvba
Nikelaan 35
B-2430 Laakdal
T 0032 (0)13 31 33 31
E info@eco-oh.com
www.eco-oh.com

Meer info & inspiratie op www.eco-oh.com


