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Geachte klant,

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u, zoals u van ons gewend bent, 
de gloednieuwe AMEVO catalogus. Boordevol met hoogwaardige tuin- en 
tuinbouwbenodigdheden .
 
Overname Cas Zwaan
Deze editie van de catalogus voelt wel heel bijzonder aan omdat we een 
compleet nieuwe productlijn aan ons assortiment hebben mogen toevoegen. 
Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft hebben wij het bedrijf van Cas Zwaan 
overgenomen. Met deze overname versterken we het assortiment van AMEVO 
enorm. De unieke clips en orchideeënhaakjes van Cas Zwaan zijn een begrip in 
de markt en we zijn dan ook heel trots dat we als AMEVO dit mooie bedrijf hebben 
weten over te nemen. Op pagina 97 vindt u het complete Cas Zwaan assortiment 
in één oogopslag.

Meer nieuws
Naast het assortiment van Cas Zwaan bieden we u nog veel meer vernieuwing dit 
jaar. Het nieuwe grijze Mevolon AquaFlow anti-worteldoek bijvoorbeeld. De grijze 
kleur is speciaal ontwikkeld zodat het doek zo’n 10% koeler blijft in hete zomers. En 
hete zomers daar hebben we er tegenwoordig genoeg van.
Dan hebben we op verzoek van veel veredelaars een speciale versie van 
de kruispiketten ontwikkeld. Het bleek dat door de uitstulpingen op de oude 
kruispiketten veel etiketten scheurden wanneer die naar beneden gedrukt werden. 
Wij zouden AMEVO niet zijn als wij niet zouden proberen dit probleem voor u op 
te lossen. Vandaar dat wij u nu aanbieden, kruispiketten compleet glad zonder 
uitstulpingen! Deze nieuwe piketten zijn in vele kleuren leverbaar.
Ook hebben we op verzoek van verschillende klanten onze lange steeketiketten 
verbeterd. Door een andere productiemethode en het gebruik van ‘high impact’ 
polystyreen leveren we nu een steeketiket dat langer meegaat, sterker is, een 
vaste lengte heeft, geen krassen aan het oppervlak heeft en ook nog eens heel fijn 
te beschrijven is! Ook het tuinassortiment is uitgebreid. Van Ever Edge is de Classic 
1,6 mm randbegrenzing nu ook in een chique zwarte kleur leverbaar. 
En alvast een sneak preview naar verderop in het jaar… nog tijdens het voorjaar 
van 2021 zijn we van plan een grotere Aqua Easy hangpot te introduceren! U weet 
wel, die hangpot die je steeds meer ziet met dat handige kijk- en vulglas. Vraag 
onze binnendienst naar meer informatie over de maatvoering, levertijd en prijs van 
deze nieuwe hangpot.

Mocht u zelf op zoek zijn naar een product dat niet in onze catalogus staat of u wilt 
een bestaand product verbeteren, dan nodigen wij u van harte uit dat met ons te 
bespreken. Wij innoveren graag samen met u!

Met vriendelijke groeten,

Folke van Dorp
Directeur AMEVO

Kiezen voor AMEVO is kiezen voor duurzaamheid

Grafische produktie: AMEVO

Cas Zwaan hooked by AMEVO!                                     
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amevo KIEST VOOR duurzaam

BIOVISION

Als AMEVO richten wij ons meer en meer op het aanbieden van duurzame producten en oplossingen 
voor de tuinbouw.  Bamboe is als hernieuwbare grassoort bij uitstek geschikt om uw product een 
duurzame en natuurlijke uitstraling te geven. De hier afgebeelde Bambini Sideways is daar een 
voorbeeld van. Wij verwachten nieuwe concepten dit jaar te kunnen introduceren. 
Als specialist op dit gebied loopt AMEVO voorop bij de ontwikkeling van nieuwe bamboe etiketstekers, 
deze zijn...Natuurlijk Stijlvol!
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BAMBINI’S (op MAAt) 

BAMBINI’S NAturel
De Bambini is een stevige bamboe etikettensteker waarop zeer snel en eenvoudig een etiket 
met gat kan worden bevestigd.

BAMBINI’S gekleurd/op MAAt OP BESTELLING
Gekleurde Bambini’s of andere lengtes van 10-90 cm zijn op aanvraag leverbaar. 
Minimumaantal is afhankelijk van de grootte, vanaf ca. 100-200.000 stuks bij lengtes vanaf 
45 cm en 250-500.000 stuks voor kortere lengtes. Laat ons uw wensen weten, wij helpen u 
graag hiermee. 

BAMBINI’S: BAMBoe etIketteNStekerS
AMEVO is bijzonder trots u de Bambini te kunnen presenteren. de Bambini hebben we 
zelf ontwikkeld en het ontwerp is beschermd. een natuurlijke bamboe etikettensteker 
die de milieu belastende plastic etikettenstekers voor een groot deel kan vervangen. 
Overigens is bamboe geen houtsoort maar een duurzaam hernieuwbare grassoort. 
Doordat de Bambini in een lengte van 10-90 cm te verkrijgen is kunnen nu ook grotere 
planten (zoals bijvoorbeeld heesters) van een etiketsteker met etiket voorzien worden. 

Art.nr. omschrijving v.p.e./doos
1020810 Bambini 10 cm 10.000 stuks
1020812 Bambini 12 cm 10.000 stuks
1020816 Bambini 16 cm 10.000 stuks
1020821 Bambini 21 cm 7.500 stuks
1020823 Bambini 23 cm 7.500 stuks
1020827 Bambini 27 cm 5.000 stuks
1020832 Bambini 32 cm 5.000 stuks
1020845 Bambini 45 cm 2.500 stuks
1020855 Bambini 55 cm 2.500 stuks
1020870 Bambini 70 cm 2.500 stuks
1020890 Bambini 90 cm 2.500 stuks

Omschrijving afmeting/kleur
Bambini gekleurd/op maat op maat/op aanvraag

 Met uiterst effectieve
antischimmel behandeling!

 Beschermd ontwerp!
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BAMBINI SIdeWAYS eN ekoStekerS

BAMBINI SIdeWAYS NAturel
De Bambini Sideways is een stevige bamboe etikettensteker waarop zeer snel en eenvoudig 
een etiket met gat kan worden bevestigd aan de zijkant. Andere lengtes zijn op aanvraag 
leverbaar vanaf ca. 200.000 stuks. Hou rekening met ca. 1% uitval.

ekoStekerS NAturel
De Ekosteker is een zeer stevig bamboe steeketiket met een dikte van 3 mm. Ze zijn goed te 
beschrijven met een merkstift en u kunt ze snel en makkelijk in o.a. een pot steken. Met de 
Ekosteker creëert u een prachtige natuurlijke uitstraling!

ekoStekerS op MAAt/Bedrukt OP BESTELLING
Op aanvraag zijn Ekostekers ook leverbaar naturel bedrukt (eenzijdig of tweezijdig) en op 
maat gemaakt. De dikte is 3 mm en de maximale breedte is 2,5 cm, echter u dient rekening 
te houden met enige ronding door de natuurlijke aard van het bamboe. Er zijn vele vormen 
mogelijk. Bij de bedrukking wordt de tekst in de Ekosteker gebrand, vanwege de ronding is 
de maximumbreedte beperkt tot ca. 1,4 cm. Minimumaantal is afhankelijk van de grootte ca. 
100-200.000 stuks. Laat ons uw wensen weten, wij helpen u graag hiermee. 

ekoStekerS gekleurd OP BESTELLING
Op aanvraag zijn Ekostekers ook gekleurd leverbaar. Minimumaantal is afhankelijk van de 
grootte ca. 100-200.000 stuks. Laat ons uw wensen weten, wij helpen u graag hiermee. 

WAAroM BAMBoe? duurzAMe groeNe groeI!
Bamboe en rotan zijn opzienbarende bronnen met een uniek potentieel om armoede 
te bestrijden en de uitdagingen inzake natuurlijke grondstoffen aan te gaan. 
Ze groeien in de (sub)tropen in enkele van ‘s werelds armste gemeenschappen 
en hebben vele toepassingen, die een breed scala aan duurzame producten, 
levensonderhoudsmogelijkheden en ecosysteemdiensten bieden. Als we het potentieel 
van bamboe en rotan kunnen benutten, zal het Global South dichter bij de ambitieuze 
ontwikkelings-, klimaat- en milieudoelstellingen komen, waaronder de Sustainable 
Development Goals, groene groei, REDD+ doelen, het Parijs-akkoord en de Aichi-
doelstellingen voor biodiversiteit. Bron: www.inbar.int. INBAR is een intergouvernementele 
organisatie van 44 lidstaten, die het gebruik van bamboe en rotan voor ecologisch 
duurzame ontwikkeling en groene groei bevordert.

Art.nr. omschrijving v.p.e./doos
1020610 Bambini Sideways 10 cm 5.000 stuks
1020616 Bambini Sideways 16 cm 5.000 stuks
1020621 Bambini Sideways 21 cm 5.000 stuks
1020623 Bambini Sideways 23 cm 5.000 stuks
1020627 Bambini Sideways 27 cm 2.500 stuks
1020632 Bambini Sideways 32 cm 2.500 stuks

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e.
1020706 Ekosteker 6 x 1 cm 1.000 stuks
1020710 Ekosteker 10 x 1,4 cm 1.000 stuks
1020712 Ekosteker 12 x 1,4 cm 1.000 stuks
1020715 Ekosteker 15 x 1,4 cm 1.000 stuks
1020718 Ekosteker 18 x 1,4 cm 1.000 stuks

Omschrijving afmeting/kleur
Ekosteker gekleurd op maat/op aanvraag

Omschrijving afmeting/bedrukking
Ekosteker op maat/bedrukt op maat/op aanvraag

Ekostekers gekleurdEkostekers naturel

 Natuurlijk Stijlvol !
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400 g/m² HG

dicht

700 g/m² HG

700 g/m² MG
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kokoS BooMBANd
Aanbinden op natuurlijke wijze met gevlochten kokosdraden. 

Art.nr. omschrijving kwaliteit v.p.e.
1039523 Kokos boomband 7 draads 47 g/m 100 m/rol

kokoSMAtteN/kokoS BooMBANd

kokoSMAt dIcht
Zware kwaliteit dichte kokosmat met aan één zijde latex. 

kokoSMAtteN opeN 400 g/M²
Natuurlijk geotextiel om een oever of talud een stevige structuur te geven. Oever- en 
taludbeplanting spoelt daardoor niet weg. Gebruik van kokosmatten beschermt tegen erosie.

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e.
1140150 Kokosmat dicht 1000 g/m2 25 m x 2 m 50 m2

Art.nr. omschrijving maaswijdte kwaliteit afmeting v.p.e.
1140501 Kokosmat open ca. 20-30 mm HG 50 x 2 m 100 m2

kokoS: MAtteN/BooMBANd/BooMSchIjf
Kokosmatten, kokos boomband en boomschijf uit eigen import. Hierdoor kunnen we de 
kwaliteit beter bewaken en u scherpere prijzen bieden. Inzake de open kokosmatten is er 
naast het gewicht ook een ander kwaliteitsaspect nl. de wijze waarop het geweven is. het 
verschil is dat de machine geweven (Mg) kokosmatten een regelmatigere maaswijdte 
en dikte hebben dan de handgeweven (hg) kokosmatten. Machine geweven 
kokosmatten zijn ook sterker en duurzamer. handgeweven kokosmatten zijn veel 
goedkoper en doordat de draden losser geweven zijn nemen ze meer vocht op.

kokoSMAtteN opeN 700 g/M²
Natuurlijk geotextiel om een oever of talud een stevige structuur te geven. Oever- en 
taludbeplanting spoelt daardoor niet weg. Gebruik van kokosmatten beschermt tegen erosie.

Art.nr. omschrijving maaswijdte kwaliteit afmeting v.p.e.
1140502 Kokosmat open ca. 7-11 mm MG 25 x 1 m 25 m2

1140500 Kokosmat open ca. 12-20 mm HG 50 x 2 m 100 m2

1140504* Kokosmat open ca. 7-11 mm MG 16,5 x 3 m 49,5 m2

*Zolang de voorraad strekt, gaat uit het programma.



7

Logo Biovision

B
io

V
isio

n

MeVotex jute BooMBANd
Aanbinden op natuurlijke wijze met sterk jute boomband van hoge kwaliteit. 
Let op: het uiteinde dubbelvouwen voor het vastspijkeren!

Art.nr. omschrijving kwaliteit v.p.e.
1061037 Jute boomband 7 cm ± 52 g/m 25 m/rol

Alle catalogusprijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Bel 0321-38 7788 of mail info@amevo.nl. Ga naar www.amevo.nl voor snelle levering

juterolleN eN BIo-groNddoek

MeVotex jute op rol
Fijnmazige kwaliteit met twee zelfkanten, 100% jute en volledig verteerbaar. 
Onder andere voor de laanboomkwekerij om bomen te beschermen tegen de zon.

BIo-groNddoek pluS (ThErmISch vErSTEvIGd)
Een 100% biologisch ongeweven bruin geotextiel. Doordat dit doek thermisch verstevigd is 
heeft het een veel hogere treksterkte. 
Het is gemaakt van PLA-vezels geproduceerd uit agro-grondstoffen en hennepvezels die 
zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Als basisproduct voor de PLA-vezels worden de 
groene restproducten van mais gebruikt. De CO-2 uitstoot in het milieu wordt hierdoor met 
90% verlaagd in vergelijking met de productie van traditionele plastics. Bio-gronddoek wordt 
voornamelijk gebruikt als anti-onkruidtoepassing. Levensduur in West-Europa is ca. 5 jaar. 
Bio-gronddoek vermindert uitdroging van de grond waardoor planten beter aanslaan 
en er minder uitval is.
Materiaal : PLA-vezels (restproduct mais) en 5% hennepvezels
Kwaliteit : +/- 157 g/m2

Art.nr. afmeting gewicht v.p.e.
1061030 25 x 0,15 m (wikkelband) ± 220 g/m2 1 rol
1061035 100 x 0,5 m ± 100 g/m2 1 rol
1051157 100 x 1,0 m ± 100 g/m2 1 rol
1051158 100 x 1,2 m ± 105 g/m2 1 rol
1051159 100 x 1,4 m ± 105 g/m2 1 rol
1051160 100 x 1,6 m ± 105 g/m2 1 rol

Art.nr. omschrijving lengte breedte v.p.e.
1147027 Bio-gronddoek Plus 100 m 2,00 m 200 m2/rol

Na 16 maanden nog steeds 
onkruidvrij zonder onderhoud!

Extra 
zware 

kwaliteit!
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BIo-BINdBuIS / houteN etIketteN

houteN etIketteN
Onze houten etiketten worden al meer dan 65 jaar gemaakt van Scandinavisch 
vurenhout. Door goede herplanting groeit het bosoppervlakte in Scandinavië nog steeds. 
Het gele pigment van de coating is speciaal gekozen op milieuvriendelijkheid, het 
is op lijnolie basis gemalen verf. Alle houten etiketten zijn goed te beschrijven met onze 
merkstiften. De steeketiketten zijn gepunt en de hangetiketten zijn voorzien van een 
ijzerdraad.  op aanvraag is (gedeeltelijke) bedrukking op de houten etiketten mogelijk.

Steeketiketten (andere maten zijn op bestelling leverbaar)
Art.nr. lengte x breedte dikte v.p.e.
1040289 10 x 1,7 cm 3 mm 1.000 st.
1040290 12 x 1,7 cm 3 mm 1.000 st.
1040291 15 x 2 cm 3 mm 500 st.
1040282 20 x 2 cm 3 mm 500 st.
1040292 30 x 3,7 cm 6 mm* 100 st.
1040293 40 x 3,7 cm 6 mm* 100 st.
1040294 50 x 3,7 cm 6 mm* 100 st.
1040295 60 x 3,7 cm 6 mm* 100 st.
1040270 Gekleurd op maat vanaf ca. 5.000-10.000 stuks
1040280 Bedrukt op maat vanaf ca. 5.000-10.000 stuks
hangetiketten                                   *eenzijdig gecoat
Art.nr. lengte x breedte dikte v.p.e
1040395 10 x 1,7 cm 3 mm 1.000 st.
1040396 12 x 1,7 cm 3 mm 1.000 st.

bedrukte steeketiketten

BIo-BINdBuIS
BIO-bindbuis heeft dezelfde elasticiteit, sterkte en duurzaamheid als traditioneel PVC 
bindbuis. Echter zodra het op de aarde valt begint het af te breken. Bij normaal gebruik en in 
vochtige omgeving breekt het niet af. Het afbraakproces begint pas in de aarde en dan is het 
binnen 6 maanden 100% biologisch gedegradeerd conform Europese standaard EN13432 
en EN14995. BIO-Bindbuis is gemaakt van thermoplastische bioplastics (TPE-E) en is uniek 
doordat het materiaal zeer zacht is. Zacht maar sterk! 

BjA BIotApe
BJA Biotape is een creme witte tape voor bindniettangen die 100% biologisch afbreekbaar is. 
Het heeft een hoge trekkracht en is rekbaar, waardoor het makkelijk in gebruik is. De afbraak 
vindt plaats door fotodegradatie onder invloed van licht en door micro organismen. BJA 
Biotape is gemaakt van onschadelijke ingrediënten zoals o.a. CO2-neutrale biomassa, nano 
deeltjes en voedsel additieven. Degradatie begint pas na 9-12 maanden en de tape is tot 2-3 
jaar houdbaar. 32 doosjes per overdoos. 

Art.nr. omschrijving diameter kleur v.p.e. omverpakking
1030403 BIO-bindbuis 3 mm wit 100 m/bol 18 bollen

Art.nr. omschrijving dikte kleur rollengte v.p.e./doosje
1030275 BJA Biotape 0,15 mm wit 30 m 10 rollen
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GAZEN, GRONDDOEK EN FOLIËN

Firma Lucassen Boomkwekerij uit Vorden is een echt familiebedrijf en al ruim 30 jaar gespecialiseerd 
in de containerteelt van coniferen en heesters in pot. Het bedrijf staat bekend om zijn kwalitatief 
hoogwaardige tuinplanten, service en persoonlijke aandacht voor de klant. Om dit alles te kunnen 
garanderen is het belangrijk om alles op de kwekerij goed en strak voor elkaar te hebben. Samen met 
AMEVO is gekozen voor Mevolon gronddoek AquaFlow 2000, op maat gemaakt. Belangrijke aspecten 
voor deze keuze waren UV-stabiel, waterdoorlatend 
en nagenoeg krimpvrij doek. Met de uitstekende 
kwaliteit gronddoek wordt ingezet op langdurig 
gebruik van de containervelden. 

Firma lucassen boomkwekerij KIEST VOOR amevo
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

mevolon Windbreek- en schermGaZen

mevolon 555 WG
Voorzien van sleuven waarmee het gaas over palen/pijpen geschoven kan worden. 
Bij gecreosoteerde palen dient men altijd gebruik te maken van paalhoezen.
Materiaal : polyethyleen bandjes en monofilament
Kleur : groen
Schaduwwerking : ca. 50%
Sleufbreedte : ca. 15 cm
Kwaliteit : 80 gram/m²
UV-garantie : 4 jaar op basis van afschrijving
Toepassing :  windkering en buitenbescherming o.a. barrière tegen zand- en 

sneeuwverstuiving
Bevestiging : eenvoudig d.m.v. paalsleuven om de ca. 80 cm

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1010102 50 m 150 cm 75 m²/rol
hoge korting bij palletafname!

PaalhoeZen
Paalhoezen beschermen het Mevolon 555 WG gaas bij gebruik van houten 
(gecreosoteerde) palen.

Topkwaliteit windbreekgaas
Mevolon windbreekgaas wordt geweven van hoogwaardige P.E. bandjes. 
Deze weeftechniek samen met de kwaliteit van de bandjes zorgt ervoor dat Mevolon 
windbreekgaas, eenmaal op spanning gebracht, altijd strak blijft staan. Ook onder 
de meest ongunstige situaties.

mevolon 404
Het Mevolon 404 heeft precies in het midden twee versterkte zwarte banen. Daar tussenin 
kan men de rol in twee stukken van 82,5 cm knippen zonder dat het gaat rafelen.
Materiaal : polyethyleen bandjes en monofilament
Kleur : groen
Schaduwwerking : ca. 40%
Kwaliteit : 60 gram/m²
UV-garantie : 4 jaar op basis van afschrijving
Toepassing :  windkering en buitenbescherming o.a. barrière tegen zand- en 

sneeuwverstuiving

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1010101 50 m 1,65 m 82,5 m²/rol
hoge korting bij palletafname!

mevolon 622 WG
Een sterk breisel, gemaakt van polyethyleen monofilament. Voorzien van rijgogen waarmee 
het gaas d.m.v. draden eenvoudig en strak bevestigd kan worden. Deze ogen zijn aan 
de boven-, onderkant en in het midden aangebracht. Het breisel geeft een effectieve 
windreductie over ca. 6x de hoogte van de windkering.
Kleur : groen
Maaswijdte : ca. 1 x 3 mm
Windreductie : ca. 45% bij 30 m/s en ca. 33% bij 9 m/s
Schaduwwerking : ca. 40%
Kwaliteit : 100 gram/m²
UV-garantie : 10 jaar garantie op basis van afschrijving
Toepassing :  buitenbescherming en windkering o.a. boomkwekerijgewassen en 

snijbloementeelt
Rijgoogafstand :  in verstevigde banen om de 75 cm in de breedterichting, (bij de 2,00 m 

breedte is het om de 100 cm) en 7 á 10 cm in de lengterichting

Art.nr. lengte breedte v.p.e
1010700* 100 m 0,75 m 75 m²/rol
1010701 50 m 1,50 m 75 m²/rol
1010707 50 m 2,00 m** 100 m²/rol
1010702 50 m 3,00 m** 150 m²/rol
1010704 50 m 4,00 m 200 m²/rol
*Alleen rijgogen aan 1 zijde. **In tweeën deelbaar door de dubbele baan rijgogen in het 
midden.

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1089100 155 cm max. 9,5 cm 50 stuks/zak
5 zakken per doos. 
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mevoleen GaZen

amevo presenteert mevoleen gazen
Kenmerkend voor alle Mevoleen gazen: 
- gemaakt van hoogwaardig polyethyleen bandjesbreisel 
- 3-4 jaar Uv-garantie op basis van afschrijving (bij gebruik in Noord-West–Europa) 
- goedgekeurd voor toepassingen waarbij het gaas in contact komt met levensmiddelen
- confectie op élke gewenste maat ook aparte vormen (op aanvraag) 
-  vele confectiemogelijkheden o.a. omslag en metalen rijgogen, ronde zoom, rits, 

rubberen band en klittenband (zie foto’s)
- kunnen bedrukt worden (digitaal en sjablonendruk)
- in vele kleuren leverbaar (zie foto). Let op: kleuren kunnen per productie verschillen.
- milieuvriendelijke, recyclebare gazen, vaak ook brandwerend (klasse B1) te verkrijgen
- hoge temperatuurbestendigheid, -30º C tot 80º C
- vele toepassingen o.a. schaduw-, windbreek-, zichtdicht gaas, steiger- en containernet
- weinig krimp, maattolerantie slechts 3-4%

mevoleen 101 op bestelling
Ook geschikt om o.a. bladeren en eikels mee op te vangen, en als oogstnet. Confectie op 
elke gewenste maat mogelijk. Op aanvraag ook brandwerend (B1, niet UV bestendig) in de 
kleuren wit, grijs, rood, lichtblauw en zwart te verkrijgen
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren/schaduwwerking : donkergroen 50%, oranje 47% en wit 30%
Windreductie : 34% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit : 105 g/m²
UV-garantie : 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. omschrijving
1019002 Mevoleen 101 op standaard rollen
Leverbaar in 1,50 x 50 m: donkergroen en oranje; 2,02 x 50 m: donkergroen; 3,00 x 50 m: 
donkergroen en oranje; 4,00 x 50 m: donkergroen; 5,00 x 50 m: wit.

mevoleen 102  op bestelling
Confectie op elke gewenste maat mogelijk. Deze kwaliteit kan ook bedrukt worden. Op 
aanvraag ook brandwerend (B1, niet UV bestendig) in de kleuren wit, grijs, oranje, rood, 
donkergroen, lichtblauw en zwart te verkrijgen.
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren/schaduwwerking : zwart 82%, rood 77%, oranje 76%, donkergroen 67%, metallic  
   blauw 67%, lichtgroen 58%, lichtblauw 56% en wit 53%
Windreductie : 70% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit : 140 g/m²
UV-garantie : 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr.  omschrijving
1019003 Mevoleen 102 op standaard rollen
Leverbaar in: 2,02 x 100 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, rood, lichtblauw en 
metallic blauw; 2,02 x 50 m: oranje; 2,50 x 50 m: donkergroen; 3,00 x 50 m: wit, oranje, 
donkergroen en lichtgroen; 4,00 x 50 m: wit, oranje, donkergroen en lichtgroen; 
5,00 x 50 m: wit.

mevoleen 103 op bestelling
Confectie op elke gewenste maat mogelijk. Deze kwaliteit kan ook bedrukt worden. Op 
aanvraag ook brandwerend (B1, niet UV bestendig) in de kleuren wit, grijs, geel, oranje, rood, 
donkergroen, lichtblauw, saffierblauw en zwart  te verkrijgen.
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren en : zwart 89%, saffierblauw 84%, rood 80%, oranje 80%
Schaduwwerking    lichtgrijs 75%, donkergroen 73%, bruin 71%, metallic blauw 70%, 

lichtgroen 66%, lichtblauw 60%, wit 57% en geel 58%
Windreductie : 78% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit : 200 g/m²
UV-garantie : 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. omschrijving
1019004 Mevoleen 103 op standaard rollen
Leverbaar in: 1,00 x 50 m: oranje, geel en wit; 1,00 x 100 m: lichtgroen; 1,50 x 50 m: 
donkergroen, oranje, rood en lichtgrijs; 1,50 x 100 m: donkergroen en lichtgroen; 
2,02 x 100 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, oranje, lichtgrijs, lichtblauw, metallic 
blauw, saffierblauw, paars, rood, bruin en geel; 2,50 x 100 m: donkergroen; 3,00 x 50 m: 
wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, oranje, lichtgrijs, saffierblauw, bruin en geel;  
4,00 x 50 m: wit, donkergroen, lichtgroen, zwart, geel, rood, oranje, lichtgrijs, lichtblauw, 
metallic blauw en saffierblauw; 5,00 x 50 m: wit.

metallic blauw
lichtblauwsaffierblauw

zilver

zwart

wit

bruin

grijs

geel

lichtgroen

donkergroen

rood

oranje
kleuren kunnen afwijken

kleuren kunnen afwijken

kleuren kunnen afwijken
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

mevoleen GaZen bedrUkT/aFdekneT

mevoleen aFdekneT oP maaT
Laat voor uw aanhangwagen een Mevoleen afdeknet op maat maken en voorkom een 
flinke boete (€ 380,- in Nederland). Het afdeknet wordt geleverd met een standaard 
randversterking met omgeslagen randen en met metalen rijgogen om de 50 cm. U kunt het 
vastzetten met zwarte ronde, bevestigingselastieken die het afdeknet op spanning houden 
en de druk verdelen. Ons advies is bij de afmeting van uw aanhanger een meter extra 
te nemen in de lengte en in de breedte, zodat het afdeknet goed over de randen van de 
aanhanger bevestigd kan worden. 
Materiaal : HDPE monofilament
Kleuren : lichtgroen, zwart, lichtblauw en rood
Maaswijdte : ca. 1 x 3 mm      
Kwaliteit : 200 g/m²
UV-garantie : 5-6 jaar op basis van afschrijving   
 
Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e.
1019190 Mevoleen afdeknet op maat vanaf 10 m²
1019196 Elastisch koord 6 mm op maat per meter
1019193 Bevestigingselastiek extra zwaar 25 cm per stuk
1019194 Bevestigingsrubber EPDM 40 cm per stuk

mevoleen 102/103 bedrUkT oP maaT
Naast de vele mogelijkheden van het op maat confectioneren van onze Mevoleen gazen, 
kunnen de types 102 en 103 ook bedrukt worden. Denk aan reclamedoeken zoals bij 
tennisvelden of bij bouwprojecten. Uw logo en tel.nr., of uw bedrijfsnaam in grote letters met 
daaronder uw slogan in kleine letters, het is mogelijk. We kunnen het in meerdere kleuren 
tegelijk voor u laten bedrukken. Gewenste teksten en logo’s digitaal aanleveren. Bedrukte 
gazen worden geleverd met omgeslagen randen en metalen rijgogen, zodat u het makkelijk 
kunt bevestigen met nylondraad, Gripples of Tie Reps. 
Bedrukking is aan slijtage onderhevig. Voorts willen wij u erop wijzen dat de hechting van de 
bedrukking en de verfopname bij digitale druk op gazen niet vergelijkbaar is met bedrukking 
op vlak materiaal danwel gladde oppervlakten, daar het om gedraaide bandjes gaat 
waarop de bedrukking niet 100% hecht. Wij verzoeken u zeer zorgvuldig om te gaan bij het 
op- en afhangen en opslag van bedrukte gazen.

Art.nr. omschrijving afmeting
1019302 Mevoleen 102 bedrukt op maat 
1019303 Mevoleen 103 bedrukt op maat

mevoleen 104 op bestelling
Confectie op elke gewenste maat mogelijk. 
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren en : antraciet 92%, grijs 87%, donkerblauw 87%, rood 86%, 
Schaduwwerking   oranje 85%, donkerbruin 78%, beige73%, ivoor 73%, geel 70%, 
       terracotta 66%, wit 65% en blauw 66%.
Windreductie : 86-88% bij windkracht 6-8 (19-25 m/s)
Kwaliteit : 230 g/m²
UV-garantie : 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. omschrijving breedte lengte
1019005 Mevoleen 104 2,02/3,00/3,05/3,80/4,00 en 4,10 m* 50 m
*Let op: Op aanvraag! Alle breedtes zijn niet altijd in alle kleuren voorradig!
Bij bestelling de gewenste breedte en kleur opgeven.

kleuren kunnen afwijken

hier kan ook 
úw naam of 
logo staan!
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mevoleen GaZen en harmonicadoek oP maaT

mevoleen 101/102/103/104 oP maaT
Confectie op elke gewenste breedte mogelijk, ook aparte ronde en hoekige vormen kunnen 
gemaakt worden. Daarnaast zijn er heel veel confectiemogelijkheden, onder andere een 
standaard randversterking waarbij in de omgeslagen rand een PE versterkingsband wordt 
ingenaaid of een extreem robuuste en duurzame profi randversterking waarbij een gordel 
wordt ingenaaid. Voorts kan er een ronde zoom gemaakt worden met een loden band, 
zodat het gaas altijd mooi valt. Ook kan een kabel ingenaaid worden voor een stabiele 
verbinding of extra zware ogen gemaakt worden. Tot slot kan er een rits- of klittenband 
verbinding gemaakt worden waarmee de stukken snel aan elkaar vastgezet kunnen worden. 
Op de foto’s ziet u de verschillende mogelijkheden. 

Toepassingen onder andere als afscheiding met uw buren, of als zichtbescherming, als 
bescherming tegen de wind en natuurlijk als schaduwgaas.

mevoleen harmonicadoek incl. kaTrolseT
Het uitschuifbare harmonicadoek is de ideale zonwering voor pergola’s, onder een glazen 
afdak op het terras en in de tuin. Het doek wordt direct aan de ogen, of met roestvrijstalen 
karabijnhaken aan de gespannen staaldraad gemonteerd en wordt met de hand bediend. 
Voor de montage zijn houten balken, stalen balken of een muur nodig waaraan de kabels 
kunnen worden gemonteerd. Het Mevoleen harmonicadoek is tot maximaal 4 meter breedte 
en maximaal 10 meter lengte leverbaar en geschikt voor outdoor gebruik. 
LET OP: een uitschuifbaar doek is alleen als zonwering te gebruiken, en niet als bescherming 
tegen regen, het regenwater loopt er niet vanaf. De perfecte outdoor stof is Mevoleen 104, 
deze is waterdoorlatend.

Art.nr. omschrijving afmeting
1019202 Mevoleen 101 op maat 
1019203 Mevoleen 102 op maat
1019204 Mevoleen 103 op maat
1019205 Mevoleen 104 op maat

Art.nr. omschrijving afmeting
1019314 Mevoleen harmonicadoek op maat 

standaard randversterking Profiextra zware ogen
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

WUnderleen schadUWGaZen

Wunderleen schaduwgaas
• Absolute topkwaliteit met 10 jaar UV-garantie  
• Van hoogwaardig polyethyleen 
• Vele tientallen jaren positieve ervaringen     
Wunderleen gaasbreisels voldoen aan de hoogste eisen t.w.:
• het juiste gewicht en héél weinig krimp, max 2-3% 
• 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving (bij gebruik in Noord-West-Europa) 
•  door de speciale weefmethode kunnen de draden die de mazen vormen niet 

verschuiven. Hierdoor behouden de mazen ook onder de meest ongunstige 
omstandigheden hun oorspronkelijke vorm en het gaas daardoor zijn stevigheid en juiste 
schaduwwerking.

Toepassing o.a. als: scherm- schaduwgaas voor binnen en buiten. Kering tegen wind, stof 
en hagel en als afdekking tegen lichte vorst.
confectionering tot andere afmetingen en randversterking is mogelijk, echter bij 
confectie zijn alleen metalen rijgogen mogelijk.

WUnderleen 84-250
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, met rijgogen
Toepassing :  zeer dicht gaas, t.b.v. windkering of zichtscherming bij kwekerijen, 

tuincentra, sportaccommodaties etc. 
Kleur : groen
Schaduwwerking : ca. 84%
Kwaliteit : 250 gram/m²
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
Rollengte : 50 meter

Art.nr. breedte v.p.e.
1010315 1,50 m 75 m²/rol
1010318 2,00 m 100 m²/rol
1010316 3,00 m 150 m²/rol

WUnderleen 50-125 en 63-140 
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, met rijgogen
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving 
Toepassing :  buitenbescherming en windkering o.a. voor boomkwekerijgewassen en 

snijbloementeelt 
  50-125  63-140
Kleur : groen : groen
Schaduwwerking : ca. 50% : ca. 63%
Kwaliteit : 125 gram/m² : 140 gram/m²
Rollengte : 50 meter : 50 meter

50-125 63-140
Art.nr. Art.nr. breedte v.p.e.
1010331 1,00 m 50 m²/rol
1010320 1,50 m 75 m²/rol
1010332 2,00 m 100 m²/rol
1010321 3,00 m 150 m²/rol

1010307 1,50 m 75 m²/rol
1010308 3,00 m 150 m²/rol

WUnderleen 73-160 en 63-117
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, met rijgogen
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
Toepassing :  buitenbescherming en windkering o.a. voor boomkwekerijgewassen en 

snijbloementeelt
  73-160   63-117 
Kleur : groen  : groen
Schaduwwerking : ca. 73%  : ca. 63%
Kwaliteit : 160 gram/m²  : 117 gram/m²
Rollengte : 50 meter  : 50 meter

73-160 63-117
Art.nr. Art.nr. breedte v.p.e.
1010311 1,50 m 75 m²/rol
1010312 3,00 m 150 m²/rol

1010322 1,50 m 75 m²/rol
1010323 2,00 m 100 m²/rol
1010324 3,00 m 150 m²/rol

Wunderleen gazen
MET RIJGOGEN!
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scherm- en schadUWGaZen en Gaasklem

WUnderleen 45-95
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel, met rijgogen
Toepassing :   buitenbescherming en windkering o.a. voor boomkwekerijgewassen en 

snijbloementeelt  
Kleur : groen
Schaduwwerking : ca. 45%
Kwaliteit : 95 gram/m²
UV-garantie : 10 jaar op basis van afschrijving
Rollengte : 50 meter

Art.nr. breedte v.p.e.
1010301 1,50 m  75 m²/rol
1010303 3,00 m 150 m²/rol

Gaas- Folieklem
Zwarte nylon klem voor bevestigen en spannen van allerlei windbreek- en schaduwgazen, 
netten en folies. Adviesafstand tussen de klemmen 30-50 cm. 

Art.nr. type v.p.e. per zak
1090392 ovale klem 100 stuks    

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1018201 50 m 3,00 m 150 m²/rol

Art.nr. omschrijving lengte breedte v.p.e.
1011520 Mevolon anti-hagelnet 200 m 4,20 m 840 m²

mevolon anTi-sneeUWGaas Groen
Dit donkergroene gaas met rijgogen is speciaal ontwikkeld voor gebieden waar relatief veel 
sneeuw kan vallen. Anti-sneeuwgaas bestaat uit lange kantelbare banden welke onder 
belasting omdraaien en de sneeuw laten vallen. Let op, onder bepaalde omstandigheden 
kan de sneeuw toch op het gaas blijven liggen. In dat geval dient u de sneeuw van het gaas 
te halen om te voorkomen dat door opeenhoping het gewicht te groot wordt. 
Op maat confectie veelvoud 3 m breedte is mogelijk tot maximaal 750 m².
Schaduwwerking : ca. 35%
Mazen : ca. 40 x 200 mm
Kwaliteit : 260 gram/m²
UV garantie : 10 jaar op basis van afschrijving

mevolon anTi-haGelneT
Mevolon anti-hagelnet is een transparant net van polyethyleen monofilament met maar liefst 
10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving.
Schaduwwerking : 8%
Windreductie  : 10-15%
Maasopening : 3 mm x 7 mm
Kwaliteit : 60 g/m²
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

Filon alU 40 Gaas op bestelling
Filon ALU 40 is te gebruiken als winterafdekking (anti-vorstmat) over lage tunnels. Daarnaast 
kan het ook bij schermhallen gebruikt worden als schaduwgaas. 
De Filon AlU 40 heeft één rijgrand.  
Schaduwwerking : ca. 45% 
Kwaliteit : 85 gram/m²
UV-garantie : 4 jaar op basis van afschrijving  
Rollengte : 50/100 m 

Omschrijving breedte
Filon ALU 40 gaas 1,40/2,00/2,80/4,20 en 5,70 m

Filon scherm- en schadUWGaZen

Filon schaduwgaas
Filon schaduwgaas is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen bandjesbreisel waarop 
fabrieksgarantie (op basis van afschrijving) gegeven wordt op de UV-stabilisator bij nor-
maal gebruik binnen Nederland. Alle Filon gazen hebben aan één zijde een rijgrand of een 
versterkte  baan waardoor het gaas makkelijk op te hangen is. Toepassingen o.a. als:
• schaduwgaas in kassen en over hallen en tunnels
• winterafdekking over tunnels
• bescherming tegen hagel, slagregens en wind
De meeste vermeldde kwaliteiten zijn ook leverbaar in de breedtes 1,40/ 2,00/ 2,80/ 4,20 
en 5,70 meter. Tevens zijn alle Filon gazen leverbaar op rollengte van 50 en 100 meter.
Breedtes t/m 2,80 m. worden voorgekrompen, overige breedtes kunnen behoorlijk krimpen 
indien het gaas niet goed vastgezet wordt.
Op aanvraag zijn de meeste Filon gazen ook leverbaar in de kleur wit.
confectionering tot andere afmetingen is mogelijk uit bestaande breedtes (max. 12 m).
belangrijke waarschuwing: de rol nooit in de verpakking in de zon leggen.
het gaas kan daardoor sterk gaan krimpen!

Filon 35 & Filon 55 Groen Gaas
Filon 55 is op aanvraag leverbaar als M1 brandwerend, lichtgroen.
Toepassing :  op maat geconfectioneerde schermhallen en tunnels 
   Filon 35 met 1 versterkte rand   Filon 55 met 1 versterkte rand
Schaduwwerking : ca. 45% : ca. 55%
Kwaliteit : 95 gram/m² : 105 gram/m²
UV-garantie* : 4 jaar : 3,5 jaar

Filon 65 & Filon 80 PlUs Groen Gaas
Toepassing :  Filon 65 op maat geconfectioneerde schermhallen en tunnels
   Filon 80 plus wind- en zichtscherming rond kwekerijen, tuincentra,   
   sportaccommodaties en campings
   Filon 65 met 1 rijgrand   Filon 80 plus met 1 rijgrand
Schaduwwerking : ca. 65% : ca. 80%
Kwaliteit : 65 gram/m² : 150 gram/m²
UV-garantie* : 3,5 jaar : 5 jaar

Art.nr. omschrijving breedte lengte v.p.e.
1011038 Filon 35 2,00 m 50 m 100 m²/rol
1011034 Filon 35 2,80 m 100 m 280 m²/rol
1011055 Filon 55 2,00 m 50 m 100 m²/rol
1011056 Filon 55 2,80 m 50 m 140 m²/rol
1011057 Filon 55 4,20 m 50 m 210 m²/rol
*UV-garantie op basis van afschrijving. Overige breedtes op bestelling: Filon 35: 1,40 / 2,00 
/ 4,20 en 5,70 m; Filon 55; 1,40 en 5,70 m
 

Art.nr. omschrijving breedte lengte v.p.e.
1011060 Filon 65 2,80 m 50 m 140 m²/rol
1011099 Filon 80 plus 1,50 m 50 m 75 m²/rol
1011101 Filon 80 plus 2,00 m 50 m 100 m²/rol
1011102 Filon 80 plus 2,80 m 50 m 140 m²/rol
*UV-garantie op basis van afschrijving. Filon 80 plus is niet leverbaar in andere breedtes. 
Filon 65 is op bestelling leverbaar in breedtes van 1,40 / 2,00 / 4,20 en 5,70 m.
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Filon schermGaZen, biJenGaas en Filbio

Filon 50 ZWarT 
Met de introductie van Filon 50 zwart komen wij tegemoet aan de vraag van vele klanten 
naar een zwart schaduwgaas met een schaduwwerking van 50%. Dit gaas is het vertrouwde 
Filon 35 maar dan in de kleur zwart. Een kwaliteitsgaas dat zich in de praktijk al jarenlang 
bewezen heeft. Filon 50 heeft één versterkte rand.
Schaduwwerking : ca. 50%
Kwaliteit : 95 gram/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. omschrijving breedte lengte v.p.e.
1011048 Filon 50 zwart 1,40 m 50 m  70 m²
1011049 Filon 50 zwart 2,00 m 50 m 100 m²
1011050 Filon 50 zwart 2,80 m 50 m 140 m²
1011051 Filon 50 zwart 4,20 m 50 m 210 m²
Filon 50 zwart is op bestelling leverbaar in een breedte van 5,70 m.

mevolon biJenGaas op bestelling
Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 8%
Maasopening : rechthoekig ca. 2 x 7 mm
Kwaliteit : 70 gram/m², UV gestabiliseerd

Filbio GeWasbescherminGsdoek op bestelling
Filbio is een soepel lichtgewicht transparant breisel. Het beschermt groente, snijbloemen, 
boomkwekerijgewassen en fruit tegen virusziekten (o.a. koolvlieg) en meer algemeen 
tegen hagel, wind en vogelvraat. Filbio insecten/gewasbeschermingsdoek remt bovendien 
temperatuursverschillen tussen dag en nacht +2% ‘s nachts/-2% overdag (zon)
Toepassing : buiten: direct over gewassen, binnen: bv. over stektafels 
Materiaal : polyamide
Kleur : transparant (schaduwwerking < 10%!)
Maasopening : 800 mu. (ook geschikt tegen witte vlieg)
Kwaliteit : 16 gram/m²
UV-garantie : 2 jaar op basis van afschrijving

Omschrijving rollengte breedte
Filbio 250 m o.a. 2,20/3,30/4,20/5,20/12,40 tot max. 15,30 m

50 ZWarT

Bijengaas

Art.nr. breedte (op bestelling) lengte
1015210 2,00/2,50/3,00/4,00 en 6,00 m 200 m

Filon 90 ZichTdichT Gaas
Toepassing :  wind- en zichtscherming rond kwekerijen, tuincentra, campings,        
   sportaccommodaties en particuliere tuinen
Materiaal : HDPE-bandjesbreisel met 1 rijgrand   
Schaduwwerking : ca. 90-95% 
Kwaliteit : 220 gram/m² 
UV-garantie : 5-7 jaar op basis van afschrijving 

Art.nr. omschrijving kleur breedte lengte v.p.e.
1011120 Filon 90 donkergroen 1,20 m 50 m 60 m²/rol
1011122 Filon 90 donkergroen 1,50 m 50 m 75 m²/rol
1011124 Filon 90 donkergroen 1,80 m 50 m 90 m²/rol
1011126 Filon 90 donkergroen 2,00 m 50 m 100 m²/rol
1011136 Filon 90 steengrijs 2,00 m 50 m 100 m²/rol
1011138 Filon 90 antraciet 2,00 m 50 m 100 m²/rol
Steengrijs en antraciet zijn op bestelling leverbaar in breedtes van 1,00 / 1,20 / 1,50 en 1,80 m. 
Donkergroen is op bestelling leverbaar in breedte 1,00 m. Overige breedtes zijn er niet.

MOOIE KLEUREN!

steengrijs

antraciet
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

mevocover 138 klimaaTdoek en GaaslaPPen

mevocover 138 klimaaTdoek 
mevocover 138 is een duurzaam klimaatdoek vergelijkbaar met aGrocover en een 
goed alternatief voor vliesdoek. Het kan direct op het gewas worden aangebracht en door 
het ontstane microklimaat is het gewas eerder oogstbaar. Mevocover biedt ook bescherming 
tegen het weer, insecten en kleine velddieren. Rollen worden terug gevouwen.
Materiaal : polyethyleen bandjesbreisel
Kleuren/schaduwwerking : wit/transparant 14%*
Kwaliteit : 38 g/m² 
UV-garantie : 3-4 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. omschrijving breedte lengte v.p.e.
1019145 Mevocover 138 wit/transp. 4,00 m 200 m 800 m²
1019146 Mevocover 138 wit/transp. 6,00 m 200 m 1.200 m²
1019147 Mevocover 138 wit/transp. 8,00 m 200 m 1.600 m²
1019153 Mevocover 138 wit/transp. 10,00 m 100 m 1.000 m²
1019148 Mevocover 138 wit/transp. 12,00 m 100 m 1.200 m²
1019155 Mevocover 138 wit/transp. 14,00 m 100 m 1.400 m²
1019149 Mevocover 138 wit/transp. 16,00 m 100 m 1.600 m²
*Op aanvraag ook leverbaar in 45 g/m² donkergroen met 45% schaduwwerking. 

Alle Plantatex en Mevotex gaaslappen voor de boomkwekerij hebben twee zelfkanten en 
worden verpakt in plastic zakken. Het jute is na ca. 2 maanden sterk verteerd (niet meer 
kluithoudend) en na ca. 5 maanden volledig verteerd. Het acryl is na ca. 3 maanden nog 
volledig intact en vertoont na 6-7 maanden hier en daar zwakke plekken.

PlanTaTex GaaslaPPen (JUte-ACRYl)
Gaaslappen van 60% jute en 40% acryl. Gemaakt in Europa, al 30 jaar dezelfde kwaliteit!

Art.nr. kwaliteit afmeting v.p.e. per zak
1051061* ± 70 g/m² 35 x 35 cm 200 stuks
1051123 ± 70 g/m² 40 x 40 cm 200 stuks
1051125 ± 70 g/m² 50 x 50 cm 200 stuks
1051127 ± 70 g/m² 60 x 60 cm 200 stuks
1051128 ± 70 g/m² 70 x 70 cm 100 stuks
1051112 ± 80 g/m² 80 x 80 cm 100 stuks
1051114 ± 80 g/m² 100 x 100 cm 100 stuks
*Zolang de voorraad strekt, gaat uit het programma.

mevoTex JUTe GaaslaPPen
Fijnmazige kwaliteit van 100% jute, is volledig verteerbaar.

Art.nr. kwaliteit afmeting v.p.e. per zak
1061015 ± 100 g/m² 50 x 50 cm 200 stuks
1061016 ± 100 g/m² 60 x 60 cm 200 stuks
1061017 ± 100 g/m² 70 x 70 cm 100 stuks
1051151 ± 100 g/m² 80 x 80 cm 100 stuks
1051153 ± 100 g/m² 100 x 100 cm 100 stuks
1051154 ± 115 g/m² 120 x 120 cm 50 stuks
1051155 ± 115 g/m² 140 x 140 cm 50 stuks
1051156 ± 115 g/m² 160 x 160 cm 50 stuks
1051162 ± 125 g/m² 200 x 200 cm 25 stuks

Plantatex en mevotex gaaslappen

mevoTex JUTe oP rol ZIE PAG. 7 BIO-VISION
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mevolon insecTen-/kiPPen-/mollenGaas

mevolon insectenwerend gaas
Mevolon insectenwerende gaasweefsels zijn gemaakt van polyethyleen monofilament 
met UV-stabilisator. Confectionering van deze gaasweefsels tot grote lengtes en breedtes 
is mogelijk. Toepassing: als insectenwering bij o.a. groente- en snijbloementeelt. 

mevolon koolvlieGenGaas (op bestelling)
Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 10%
Maaswijdte : ca. 1,35 x 1,35 mm
Kwaliteit : 60 g/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

mevolon lUiZenGaas (op bestelling)
Kleur          : transparant                     
Schaduwwerking : ca. 16% en slechts 20% ventilatiereductie.
Maasopening : ca. 0,39 x 0,88 mm
Kwaliteit : 110 g/m², geschikt voor virusvrije vermeerderingshallen
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1010506 200 m 2,00 m 400 m²/rol
1010507 200 m 3,20 m 640 m²/rol

mevolon mineervlieGenGaas (op bestelling)
Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 18%
Maasopening : vierkant ca. 0,8 mm
Kwaliteit : 130 g/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1010546 100 m 2,00 m 200 m²/rol

mevolon vlieGenGaas (op bestelling)
Kleur : transparant
Schaduwwerking : ca. 15%
Maasopening : vierkant ca. 1,2 mm
Kwaliteit : 95 g/m²
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. lengte breedte v.p.e. 
1010510 100 m 1,55 m 155 m²/rol
1010540 100 m 3,10 m 310 m²/rol

mevolon kiPPen/mollenGaas
Mevolon kippen/mollengaas is een zwart geëxtrudeerd polypropyleen gaas dat UV 
gestabiliseerd is. Het wordt gebruikt tegen mollen en voor het opsluiten van kippen en ander 
gevogelte en als gewasgeleiding bij bol- en snijbloemen. 

Art.nr. maasopening kwaliteit afmeting v.p.e.
1011509 17 x 17 mm 60 g/m² 200 m x 1 m 200 m²
1011510 17 x 17 mm 60 g/m² 200 m x 2 m 400 m²
1011511 17 x 17 mm 60 g/m² 200 m x 4 m 800 m²
bij gebruik tegen mollen 5-10 cm grond over het gaas leggen en het gaas aan de 
zijkanten verticaal ingraven.

Art.nr. maasopening kwaliteit afmeting v.p.e.
1011505 5 x 7 mm 75 g/m² 100 m x 3 m 300 m²
bij gebruik tegen mollen 5-10 cm grond over het gaas leggen en het gaas aan de 
zijkanten verticaal ingraven.

Koolvliegengaas

Luizengaas

Mineervliegengaas Vliegengaas

mevolon anTi-mollenGaas
Mevolon anti-mollengaas is een zeer sterk maar flexibel zwart gaas dat gebruikt wordt tegen 
mollen en als algemeen protectiegaas. Het heeft versterkte randen.
Materiaal : polyethyleen (PE) met 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving
Schaduwwerking : ca. 18%

Art.nr. lengte breedte
1010541 100 m 1,83/2,10/2,60/3,66/4,20/5,60/7,20/10,80/12,60 m
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

arosa/mevoleen voGelneTTen en dUivenneT

WUnderleen arosa voGelneT 25 x 25 mm
Het Arosa net is zo gemaakt dat vogels er niet in verstrikt raken. Het is gemaakt van groen/
zwart PE bandjesbreisel, 19 g/m² met 10 jaar UV-garantie op basis van afschrijving, tegen elk 
type weer bestendig en heeft zich in de praktijk al vele tientallen jaren bewezen. Voor gebruik 
eerst uittrekken in de breedte en daarna in de lengte. Uittrekken tot maaswijdte 25 x 25 mm.

Art.nr. maaswijdte afmeting v.p.e. per doos
1010355 25 x 25 mm 50 x 6 m 300 m²
1010356 25 x 25 mm 100 x 6 m 600 m²
1010357 25 x 25 mm 50 x 12 m 600 m²
1010358 25 x 25 mm 100 x 12 m 1.200 m² 
1010362 25 x 25 mm 100 x 20 m 2.000 m²
In kleinverpakking/op maat (maximale confectiebreedte 40 m):
Art.nr. maaswijdte afmeting v.p.e.
1010370 25 x 25 mm 2 x 5 m per net
1010371 25 x 25 mm 2 x 10 m per net
1010372 25 x 25 mm 4 x 5 m per net
1010373 25 x 25 mm 4 x 10 m per net
1010374 25 x 25 mm 8 x 8 m per net
1010375 25 x 25 mm 10 x 10 m per net
1010376 25x25 mm op maat uit breedtes 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 20 m

WUnderleen arosa voGelneT 20 x 20 mm
Wordt ook als anti-bladernet gebruikt. Het  is gemaakt van PE bandjesbreisel met een UV-
garantie van 10 jaar, op basis van afschrijving. Het heeft een gewicht van 22 g/m² en is 
groen/zwart van kleur. Confectie op maat tot maximaal 32 m breed is op bestelling mogelijk.

Art.nr. maaswijdte afmeting v.p.e.
1010280 20 x 20 mm 2 x 3 m per net
1010281 20 x 20 mm 6 x 3 m per net
1010282 20 x 20 mm 6 x 5 m per net
1010283 20 x 20 mm 6 x 10 m per net
1010286 20 x 20 mm 100 x 8 m per net
1010289 20 x 20 mm 100 x 16 m per net
1010285 20 x 20 mm op maat uit breedtes 2, 4 en 6 m

mevoleen voGelneT 105 
Donkergroen polyethyleen bandjesbreisel, 38 g/m² met 5-6 jaar UV-garantie op basis van 
afschrijving. Maaswijdte 16 x 16 mm.

mevoleen voGelneT lichTblaUW op bestelling
Lichtblauw polyethyleen bandjesbreisel, 25 g/m² met 5-6 jaar UV-garantie op basis van 
afschrijving. Maaswijdte 25 x 25 mm. Confectie niet mogelijk, enkel aflengen.

mevoleen voGelneT ZWarT op bestelling
Zeer sterk zwart vogelnet van polyethyleen monofilament 6-7 jaar UV-garantie op basis van 
afschrijving. Maaswijdte 22 x 22 mm (30 g/m²). confectie met randlijn en tot 20.000 m² 
aan een stuk mogelijk! 

Art.nr. maaswijdte breedte lengte v.p.e.
1019160 16 x 16 mm 4,00 m 100 m 400 m²
1019162 16 x 16 mm 8,00 m 100 m 800 m²
Op bestelling zijn rollen van 100 m x 6 en 12 m leverbaar.

Art.nr. maaswijdte breedte lengte
1019170 25 x 25 mm 4,00/6,00/8,00/12,00 en 16,00 m 100 m

Art.nr. maaswijdte breedte v.p.e.
1019177 22 x 22 mm op maat vanaf 100 m²

mevolon dUivenneT op bestelling
Zwart gaas van UV gestabiliseerd PE monofildraad, 35 g/m², maaswijdte ca. 5 x 7 mm.

Art.nr. maaswijdte breedte lengte v.p.e. per rol
1010272 5 x 7 mm 13 m 135 m 1.755 m²
1010274 5 x 7 mm 16 m 135 m 2.160 m²
1010276 5 x 7 mm 18 m 135 m 2.430 m² Vogelnet 105 Duivennet
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sTeUnneTTen en base Uv vliesdoek

mevoneT kUnsTsToF sTeUnneTTen
Toepassing zowel horizontaal als verticaal in snijbloemenculturen (anjers, chrysanten etc.) 
alsmede groente (augurken, bonen, peulen etc.). Chemicaliën-bestendig en UV stabiel.
Materiaal : geëxtrudeerd polyethyleen
Kleur/dikte : wit / draaddikte  0,7-1 mm m.u.v. de knopen

eigenschappen
• snel en eenvoudig te spannen
• licht
• meerdere malen te gebruiken
• zeer voordelig t.o.v. ijzerdraad
• hoge trekweerstand

mevoneT 125
Maasopening : 12,5 x 12,5 cm

Art.nr. aantal mazen breedte v.p.e. per rol
1010418 8 1,00 m 1.000 m
1010420 10 1,25 m 1.000 m

mevoneT 170
Maasopening : 17 x 15 cm

Art.nr. aantal mazen breedte v.p.e. per rol
1010406 6 1,02 m 1.000 m
1010407 7 1,18 m 1.000 m
1010408 8     Op=Op! 1,36 m 1.000 m
1010409 9 1,52 m 1.000 m
1010412 12 2,03 m 1.000 m

base Uv afdekvlies
Base UV afdekvlies is een licht wit/transparant polyprop vlies op basis van 
continu filament. Afdekvlies wordt gebruikt voor de bescherming van groente, bloemen, 
boomkwekerijgewassen en fruit in het open veld, in kassen en onder tunnels.
De voordelen van Base UV:
• werkt oogstverhogend en oogstverbeterend
• beschermt gewas tegen vorst, insecten, parasieten en kleine dieren
• waterdoorlatend, geen condensatie en een natuurlijke luchting
• nagenoeg transparant (lichtdoorlaatbaarheid Base UV 17 ruim 90%)
• hoge treksterkte (hoogfrequent gesealed) en soepel (volgt de plant in haar groei)
• breedtes t/m 5,00 m. kunnen zonder naad geleverd
• ongevouwen leverbaar tot maximaal 5,00 m. breed 
   (standaard worden de rollen vanaf 2,40 m gevouwen naar ca. 1,80 - 2,40 meter.)

base Uv 17 
Kwaliteit : ca. 18 g/m²  (op basis min. tolerantie wordt 17 g gegarandeerd)
Lichtdoorlaatbaarheid : ca. 83%

Art.nr. breedte lengte v.p.e. per rol
1080594 1,20 m* 250 m 300 m²
1080580 2,40 m 250 m 600 m²
1080581 4,10 m 250 m 1.025 m²
1080598 6,75 m 250 m 1.687,5 m²
1080589 10,50 m 250 m 2.625 m²
1080587 12,75 m 250 m 3.187,5 m²
1080586 16,00 m 250 m 4.000 m²
*Zolang de voorraad strekt, uit productie. 

base Uv 30
Kwaliteit : ca. 30 g/m²
Lichtdoorlaatbaarheid : ca. 75% 

Art.nr. breedte lengte v.p.e. per rol
1080572 6,75 m 250 m 1.687,5 m²
1080573 10,50 m 250 m 2.625 m²

Base UV 17 nu 20% sterker!
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

mevolon Gronddoek ZWarT/WiT

mevolon gronddoek
Mevolon gronddoek is een sterk UV-gestabiliseerd, waterdoorlatend en nagenoeg 
krimpvrij, zwart bandjesweefsel. Mevolon gronddoek heeft, zowel in de professionele 
tuinbouw als in de groenvoorziening, door de goede prijs/kwaliteitverhouding een 
uitstekende positie ingenomen. Mevolon gronddoek is verkrijgbaar in vijf basiskwaliteiten, 
waarvan vier zwarte en één in de kleur wit. Toepassingen zijn o.a. als:
• grondbedekking in folie en glazen kassen, bij containerteelten.
• afdekking op kweektafels en van recirculatievelden.
• onkruidwering in fruit- en boomkwekerijen en tussen kruipende struiken.
• scheidingsmateriaal tussen grindpaden en grond.
• taludbescherming bij waterbassins.

mevolon Gronddoek 1100
Materiaal : polypropyleen
Kwaliteit : ca. 110 gram/m²
Waterdoorlatendheid : minimaal 20 l/m²/sec
UV-garantie : 6 jaar op basis van afschrijving
Markering : groen 15 x 15 cm

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1080510 100 m 0,50 m 50 m²/rol
1080511 100 m 0,75 m 75 m²/rol
1080513 100 m 1,05 m 105 m²/rol
1080515 100 m 1,31 m 131 m²/rol
1080514 100 m 1,65 m 165 m²/rol
1080516 100 m 2,10 m 210 m²/rol
1080517 100 m 3,30 m 330 m²/rol
1080518 100 m 4,20 m 420 m²/rol
1080519 100 m 5,25 m 525 m²/rol
Op bestelling ook leverbaar in breedte 2,62 m.

mevolon Gronddoek 1300
Materiaal : polypropyleen
Kwaliteit : ca. 130 gram/m²
Waterdoorlatendheid : minimaal 20 l/m²/sec
UV-garantie : 6 jaar op basis van afschrijving
Markering : groen 15 x 15 cm

mevolon Gronddoek 1000
Materiaal : polypropyleen
Kwaliteit : ca. 100 gram/m²
Waterdoorlatendheid : minimaal 20 l/m²/sec
UV-garantie : 6 jaar op basis van afschrijving
Markering : groen 15 x 15 cm

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1080550 100 m 3,30 m 330 m²/rol
1080551 100 m 4,20 m 420 m²/rol
1080552 100 m 5,25 m 525 m²/rol

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1087713 100 m 1,05 m 105 m²/rol
1087716 100 m 2,10 m 210 m²/rol
1087718 100 m 4,20 m (dubbelgevouwen) 420 m²/rol

mevolon WiT Gronddoek 
Een sterk UV-gestabiliseerd, waterdoorlatend, wit bandjesweefsel, dat door zijn hoge 
lichtreflectie de kwaliteit en de productie sterk verhoogt (zg. reflectiedoek). Deze kwaliteit is 
voorzien van groen geruite markeringsstrepen van 15 x 15 cm.
Materiaal : polypropyleen
Kwaliteit : ca. 110 gram/m²
Waterdoorlatendheid : minimaal 20 l/m²/sec.
UV-garantie : 5 jaar op basis van afschrijving
Toepassing : o.a. grondbedekking tussen hoge lichtbehoevende gewassen

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1085010 100 m 2,10 m 210 m²/rol
1080525 100 m 3,30 m 330 m²/rol
1085020 100 m 4,20 m 420 m²/rol

bio-Gronddoek Zie pAg. 7 bioVision

Mevolon gronddoek 1000
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Gronddoek oP maaT, Pennen en GeoTexTiel

mevolon Gronddoek aqUaFloW® 2000
AquaFlow® is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kassen en buitenteelt en heeft een zeer 
hoge waterdoorlatendheid (minimaal 40 l/m²/sec). Uit polypropyleen, ca. 200 gram/m², 6 
jaar UV-garantie op basis van afschrijving en markering met groene lijnen 25 cm. Levering 
op bestelling.

mevolon Gronddoek aqUaFloW® GriJs
AquaFlow® grijs is speciaal ontwikkeld zodat het doek koeler blijft (ca. 10%) door een hogere 
lichtreflectie. Het zorgt voor minder verdamping en uitdroging en heeft een zeer hoge 
waterdoorlatendheid (minimaal 40 l/m²/sec). Uit polypropyleen, ca. 200 gram/m², 5 jaar 
UV-garantie op basis van afschrijving en markering met zwarte lijnen 25 cm. Levering op 
bestelling.

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1080560 100 m 3,25 m 325 m²
1080562 100 m 4,20 m 420 m²
1080561 100 m 5,20 m 520 m²

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1080565 400 m 3,25 m 1.300 m²
1080567 400 m 5,20 m 2.080 m²

mevolon ZWarT Gronddoek GeliJnd oP maaT
AMEVO levert zwart gronddoek op maat geconfectioneerd, met kapnaden
De kapnaden die wij leveren zijn de allerbeste kwaliteit naden die er bestaan (zie foto en 
tekening). De voordelen van Mevolon gronddoek op maat met kapnaden zijn:
- Het gronddoek ligt 100% gegarandeerd vlak.
- De naden zijn plat en zeer sterk, zelfs sterker dan het doek.
- De naden worden dubbel gestikt met UV-bestendig garen.
- De confectiemethode is de beste en meest duurzame die er is (zie tekening).
- Elke maat is mogelijk (1.700- 2.800 m²) afhankelijk van het gewicht (hanteerbaarbeid).
Alleen bij afgetekende naden kunnen wij garanderen dat het doek vlak ligt. Daarbij worden 
eventuele spanningsverschillen in het doek voor de confectie eruit gehaald. 

Omschrijving afmeting breedte
Mevolon gronddoek 1100 gelijnd op maat uit 3,30/4,20 en 5,25 m
Mevolon gronddoek 1300 gelijnd op maat uit 3,30/4,20 en 5,25 m
Mevolon AquaFlow 2000 op maat uit 3,25 en 5,20 m

GronddoekPennen GePUnT
Metalen verzinkte en gepunte pennen om gronddoek, vlies en gaasmateriaal in de grond 
vast te zetten. Wij kunnen in meerdere diktes ook op maat gemaakte gronddoekpennen 
leveren, gepunt of ongepunt.

Art.nr. type lengte breedte v.p.e./bundel
1090326 U-draadpen 3 mm 20 cm 3,1 cm 100 stuks
1090300 U-draadpen 4 mm 30 cm 3,3 cm 50 stuks
1090333 U-draadpen 4 mm 30 cm 12 cm 50 stuks

Kapnaad

Gronddoekconfectie kapnaad 
(enkel gelijnd gronddoek)

stikwerk
UV-bestendig stikgaren

Ongeweven geotextiel

onGeWeven ZWarT GeoTexTiel
Ongeweven zwart geotextiel dient altijd gebruikt te worden onder kunstgras, maar wordt 
ook gebruikt als stabilisatie van ondergrond bij sportvelden, parkeerplaatsen, wegen, paden, 
bermen, etc. Tevens als scheiding van materialen en grondlagen en ter beperking van erosie 
bij hellingen, waterscheidingen en nieuwe aanplant plantsoenen.  
door de hogere waterdoorlatendheid en omdat het niet rafelt wordt dit materiaal steeds 
meer als anti-worteldoek gebruikt. 
Materiaal : polyester
Kwaliteit : ca. 120 g/m²

Art.nr. omschrijving lengte breedte v.p.e.
1147010 Ongeweven zwart geotextiel 100 m 1 m 100 m²/rol
1147009 Ongeweven zwart geotextiel 100 m 2 m 200 m²/rol

AquaFlow® grijs
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

bevloeiinGsmaTTen en landboUWFolie

mevolon bevloeiinGsmaT GriJs
Deze bevloeiingsmat wordt gemaakt van recyclingvezels die vernadeld zijn op een vlies-
doek. Hierdoor heeft de mat een hogere treksterkte dan vergelijkbare matten met een 
foliedrager. Makkelijker te verleggen, ook in natte toestand, zonder gevaar van scheuren. 
De vezelstructuur bestaat uit een driedimensionale wirstructuur, waardoor water optimaal 
door de mat opgenomen en verdeeld wordt. Op aanvraag zijn andere breedtes, een 
andere kwaliteit (200 of 400 g/m²), afgepaste lengtes van min. 40 m., en met een anti-alg 
folielaag ook leverbaar. De rollen zijn Ø 45 cm.
Toepassing : voor kweektafels en recirculatievelden
Kleur : grijs/bont
Kwaliteit : ca. 300 g/m²
Watercapaciteit : ca. 3 liter/m²  

Art.nr. lengte breedte v.p.e. per rol
1080603 50 m 1,25 m 62,5 m²
1080605 50 m 1,60 m  80 m²
1080601 50 m 2,00 m 100 m²

Art.nr. lengte breedte (op bestelling)
1080619 op maat 100/125/150/160/165/180/185/200/220/250 cm

GeWeven GeoTexTiel
Geotextiel van geweven UV-bestendig polypropyleen (PP40 is zeer beperkt UV stabiel 
en dient binnen een maand na verwerking bedekt te worden). Zeer geschikt voor de 
Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) door de zanddichtheid, waterdoorlatendheid, grote 
mechanische sterkte en resistentie tegen chemische en biologische aantasting.

mevolon bevloeiinGsmaT incl. Gronddoek
Mevolon bevloeiingsmat grijs 300 g/m² vernadeld op zwart gronddoek 100 g/m². Ideaal voor 
gebruik op kweektafels en kweekvloeren. Dit is ook leverbaar met een 200 g/m² of 400 g/m² 
bevloeiingsmat.

Art.nr. type sterkte* afmeting v.p.e.
1080516 PP15 20/14 kN/m 100 m x 2,10 m** 210 m²
1080519 PP15 20/14 kN/m 100 m x 5,25 m** 525 m²
1080535 PP40 40/40 kN/m 100 m x 5,20 m 520 m²
*sterkte in warp/weft (ketting/inslag). 
**PP15 is ook verkrijgbaar in 100 m x 0,50 / 0,75/ 1,05 / 1,31 / 1,65 / 3,30 en 4,20 m.

Mevolon bevloeiingsmat 
incl.gronddoek

(gronddoek zijde)

landboUWFolie
Diep zwarte polyethyleen folie die wordt gebruikt o.a. onder gronddoek bij containervelden, 
als grondafdekking en voor het inkuilen. Andere diktes o.a. 0,02 / 0,05  en 0,10 mm en 
andere breedtes zijn op aanvraag leverbaar. 

Art.nr.
0,15 mm 

Art.nr.
0,20 mm

afmeting v.p.e.

1080325 1083031 50 m x 8 m 400 m² 
1083026 1080327 50 m x 10 m 500 m²
1083028 1083032 50 m x 12 m 600 m²
1083027 1083033 50 m x 14 m 700 m²
1083029 50 m x 16 m 800 m²

GronddoekTaPe
Dubbelzijdig plakkende tape van butyl (1 mm dik) voor het vastzetten van gronddoek 
op harde materialen als beton en asfalt. Ook voor het verbinden van wortelschermen, 
EPDM rubberfolie viltdoek en gronddoek. Zeer lange levensduur, zeer sterk UV-bestendig, 
hoge kleefkracht, hardt niet uit (blijft elastisch), bevat geen vluchtige bestanddelen of 
oplosmiddelen en is geschikt om water- en luchtdichte afdichtingen mee te maken.

Art.nr. afmeting v.p.e. doosinhoud
1090344 2,5 cm x 15 m 1 rol 48 rollen
1090347 5    cm x 15 m 1 rol 24 rollen
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ThermosTreTch, reParaTieTaPe en redUsol

redUsol en redUclean
ReduSol en ReduClean is het perfecte schermsysteem voor kassen. ReduSol is voor het 
bovenop aanbrengen van een homogene, slijtvaste schermlaag en kan worden aangebracht 
in zowel dunne als dikke lagen. Het schermseizoen kan worden begonnen met een lichte 
schermlaag en door bijspuiten wordt een zwaarder scherm verkregen. ReduSol heeft een 
zeer hoge weerbestendigheid en is na het seizoen op een eenvoudige en milieutechnisch 
verantwoorde manier uitstekend te verwijderen met ReduClean.
de grote voordelen van redusol zijn:
- Het vormt een egale laag en geeft daarom een optimale schermwerking.
-  Het is uitstekend bestand tegen vorst, regen en inwerking van UV-licht. Mits niet te dun 

opgebracht volstaat eenmaal opbrengen per seizoen.
- Er kan licht tot zwaar geschermd worden.
- Bij regen wordt de lichtintensiteit in de kas verhoogd.
- Het is op eenvoudige en veilige wijze te verwijderen met ReduClean.

Art.nr. omschrijving v.p.e
1079000 ReduSol 20 kg
1079002 ReduClean 20 L

niTTo reParaTieTaPe 
Enkelzijdig klevend PE tape welke voorzien is van een hoogwaardige acryl kleeflaag die ook 
na langere tijd schoon verwijderbaar is. Weer-, water-, en UV bestendig. Voor het repareren 
van tunnelfolie, glas en plastics. Voor optimale hechting ondergrond ontvetten en stofvrij 
maken. Tunnelfolie aan beide zijden tapen.

Art.nr. omschrijving afmeting dikte/kleur v.p.e.
1090343 Nitto reparatietape 50 m x 10 cm 0,15 mm/transparant 1 rol

rek/WikkelFolie en PerFo liTe micro
Rek/wikkelfolie en Perfo Lite Micro zijn beide transparante en rekbare verpakkingsfoliën. Het 
verschil is dat de Perfo Lite Micro geperforeerd (25% begating) is en daardoor lucht doorlaat, 
waardoor deze beter geschikt is om planten en bloemen te verpakken.

ThermosTreTch rek/Wikkelvlies
ThermoStretch is speciaal ontwikkeld voor het vervoer van jonge planten op Deense 
karren bij kwekerijen. Ideaal met name voor die gewassen die gevoelig zijn voor grote 
temperatuurschommelingen. Ter vervanging van rek/wikkelfolie. 
De grote voordelen zijn:
Thermo-effect van vliesdoek. Tijdens warmte aanzienlijk lagere temperaturen vergeleken 
met gewone rek/wikkelfolie. Tijdens koude wordt de warmte veel beter vastgehouden. 
Temperatuurschommelingen worden dus beperkt waardoor de uitval van planten door 
warmte- en koude-shock geringer is.
Stretch. Door de véél grotere rek vergeleken met gewoon vliesdoek kan ThermoStretch het 
gewone rek/wikkelfolie vervangen. Het is ook uitstekend geschikt voor wikkelmachines.
Ademt. ThermoStretch heeft een natuurlijke luchting.
Kleeft niet. Bij gebruik van ThermoStretch op Deense karren kleven de karren niet aan elkaar 
vast. ThermoStretch is dus ideaal voor het vervoeren van planten en bloemen!

Art.nr. omschrijving lengte dikte v.p.e. 
1161000 Rek/wikkelfolie 50 cm 300 m 20 µ 6 rol/doos
1161001 Perfo Lite Micro 41 cm 250 m 9 µ 9 rol/doos
*Op aanvraag is ook ondoorzichtig zwart rek/wikkelfolie met een dikte van 23µ leverbaar.

Art.nr. omschrijving lengte breedte v.p.e. 
1161010 ThermoStretch 500 m 50 cm per rol
Palletaantal: 64 rollen.

Vraag naar 
onze speciale 
palletprijzen!
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Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

TUnnel- en noPPenFolie

mevolUx e.v.a. TUnnelFolie oP maaT
Het Mevolux E.V.A. tunnelfolie is een hoogwaardige transparante folie uit 3 lagen met een 
dikte van 0,18 mm en een UV-garantie van 4 jaar. Niet de dikte maar de hoeveelheid UV 
stabilisator is de belangrijkste factor voor de levensduur. Doordat in Mevolux tunnelfolie 
15-30% meer UV stabilisator zit dan in andere folies is de ervaring van onze klanten dat 
het veel langer meegaat dan gegarandeerd wordt. Voorts heeft onze tunnelfolie een anti-
drip werking, waardoor het vocht langs de folie naar beneden glijdt en niet op de planten 
druppelt. Tevens heeft het een thermische werking die; bescherming biedt tegen vorst en 
temperatuur inversie, hogere nachttemperaturen geeft, het energieverbruik vermindert, 
een hogere opbrengst geeft en de oogst vervroegd. Op aanvraag kunnen wij ook dikkere 
tunnelfolie leveren.

Art.nr. omschrijving breedte lengte
1080130 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 2 m op maat
1080129 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 3 m op maat
1080132 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 4 m op maat
1080134 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 6 m op maat
1080135 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 8 m op maat
1080136 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 9 m op maat
1080138 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 10 m op maat
1080140 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 12 m op maat
1080145 Mevolux E.V.A. tunnelfolie 14,5 m op maat
minimumbestelling: 100 m²

TUnnelband Groen
Al vele jaren wordt dit groene tunnelband gebruikt. Het is een goede kwaliteit spanband die 
met name voor het afspannen van tunnelfolie gebruikt wordt. Het is gemaakt van geweven  
polypropyleen, is UV gestabiliseerd, het heeft een lage rek en een breukkracht van ca. 300 
kg.  

mevolUx GeWaPend Folie
Met spijkerrand is het d.m.v. draadnagels probleemloos te bevestigen aan o.a. houtframes.
Materiaal : polyethyleen met polyester wapening
Kleur : lichtgroen, (wit op aanvraag)
Mazen : ca. 12 x 12 mm
Kwaliteit : ca. 250 gram/m²
UV-garantie : 3 jaar op basis van afschrijving
Toepassing : o.a. tunneldeuren, tunnelfolie, rolgevels, houten kassen, hobbykasjes

mevolUx GeWaPend Folie
Met spijkerrand is het d.m.v. draadnagels probleemloos te bevestigen aan o.a. houtframes.
Materiaal : polyethyleen met polyester wapening
Kleur : lichtgroen, (wit op aanvraag)
Mazen : ca. 12 x 12 mm
Kwaliteit : ca. 250 gram/m²
UV-garantie : 3 jaar op basis van afschrijving
Toepassing : o.a. tunneldeuren, tunnelfolie, rolgevels, houten kassen, hobbykasjes

mevolUx noPPenFolie 
Helder UV-bestendig folie, bestaande uit 3 lagen met een afgesloten tussenlaag van noppen 
(Ø 2,5 cm), welke zorgt voor een maximale isolatie.
Materiaal : polyethyleen
Isolatiewaarde : R= 0,2 m² k/w  (K waarde = 2,4)

Art.nr. lengte breedte v.p.e. per rol
1080403 50 m 1,50 m 75 m²
1080405 50 m 2,00 m 100 m²
1080407 50 m 2,40 m 120 m²
1080409 50 m 3,00 m 150 m²
Op aanvraag leverbaar in de breedtes 1,20 m., 3,50 m., 4,00 m., 4,50 m. en 4,80 m.

Art.nr. lengte breedte v.p.e. per rol
1080507 met spijkerrand 50 m 2,00 m* 100 m²
*Op aanvraag leverbaar op rollen van 3 x 25 m. en 4 x 25 m (alleen met spijkerrand)

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e.
1090346 Tunnelband groen 100 m x 25 mm 1 rol

ZandslUrF meT handvaT en slUiTkoord
Zware kwaliteit groene zandslurf van UV gestabiliseerd PE monofildraad. Met handig 
handvat en sluitkoord. Voor vastleggen van folies, gazen en vliesdoek.

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e.
1090342 Zandslurf 120 x 27 cm 50 stuks
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kwekerij wouters KIEST VOOR aqua-easy®

potten en containers

Met ruim 40 hectare glas is Kwekerij Wouters uit Ens één van de grootste en meest toonaangevende 
perkplantenkwekerijen van Nederland. Het bedrijf kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardige 
perkplanten en trendy en innovatieve toegevoegde waarde, zoals bij de zeer succesvolle merken 
‘Festival Colours’ en ‘Aqua Easy’. Binnen de ‘Aqua Easy’ lijn ontwikkelde AMEVO een gepatenteerde 
hangpot voor Kwekerij Wouters. De Aqua-Easy® hangpot kenmerkt zich door de unieke watermeter 
die tevens dienst doet als vulbuis. Door deze slimme 
vinding kan de consument nu van de buitenkant van 
de hangpot aflezen of de plant water nodig heeft en 
deze, zo nodig, ook door de vulbuis water geven.
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ritzi Containers en boomkuiPen

ritzi Containers
Toepassing : boomkwekerij/potplantenkwekerij
Ontwatering : alleen zijsleuven (*met kruisbodem)
Uitvoering :  platte bodem met goede ontstapeling. Het lage model staat zeer stevig.

Het hoge model heeft een stevige bovenrand.
Materiaal : polyethyleen
Kleur : zwart, terracotta alleen op bestelling leverbaar

Laag model
Art.nr. Ø buiten/binnen x hoogte inhoud v.p.e. palletinhoud
1050312 24,6 / 23 x 19,5 cm 7,5 liter 25 stuks 1.920 stuks
1050313 27,5 / 26 x 22 cm 10 liter 25 stuks 1.600 stuks
1050314 29,5 / 27,5 x 23,5 cm 12 liter 25 stuks 1.040 stuks
1050317 32,5 / 30 x 26 cm 15 liter 25 stuks 1.080 stuks
1050316 35,5 / 32 x 27 cm 20 liter 25 stuks 1.020 stuks
1050315 38,5 / 35 x 28 cm 25 liter 25 stuks 810 stuks
1050333 43,5 / 40 x 30,4 cm 35 liter 25 stuks 350 stuks
1050308 46 / 42 x 32 cm 40 liter* 25 stuks 450 stuks
                                                                                                               *Met kruisbodem

Hoog model OP BESTELLING
Art.nr. Ø binnen x hoogte inhoud v.p.e./pallet 
1053002 20 x 20 cm 5 liter 2.500 0stuks
1053003 22 x 22 cm 7 liter 1.800 stuks
1053004 24 x 24 cm 9,5 liter 1.800 stuks
1053005 26 x 26 cm 12 liter 1.600 stuks
1053006 28 x 28 cm 15 liter 1.120 stuks
1053007 30 x 30 cm 18 liter 1.120 stuks
1053008 33 x 33 cm 25 liter 810 stuks

ritzi Containers met Handvatten (oPstaand)
Toepassing : potplantenteelt, hydrocultuur en boomkwekerij
Ontwatering : bodem- en zijgaten
Uitvoering : hoog model
Materiaal/kleur : polyethyleen/zwart

Met stevige handgrepen (rechtopstaand)
Art.nr. Ø buiten/binnen x hoogte inhoud v.p.e. palletinhoud
1050303 40 / 37 x 33 cm 30 liter 5 stuks 630 stuks
1050318 45 / 40 x 37 cm 35 liter 5 stuks 560 stuks
1050319 50 / 45 x 41 cm 50 liter 5 stuks 350 stuks
1050310 55 / 50 x 44 cm 70 liter 5 stuks 250 stuks
1050323 60 / 55 x 48 cm 90 liter 5 stuks 240 stuks
1050334 65 / 60 x 50 cm 110 liter 5 stuks 180 stuks
1050335 70 / 65 x 51 cm 130 liter 5 stuks 150 stuks
1050336 80 / 75 x 51 cm 160 liter 5 stuks 90 stuks

ritzi kuiPen zonder gaten
Toepassing : potplantenteelt, hydrocultuur en boomkwekerij
Uitvoering :  hoog model, de 500 liter (Art. nr. 1050337) is een sterk konisch model 

met hellingshoek van ca. 18°De bovenranden zijn 3-5 cm breed en de 
onderranden ca. 0,5 cm.

Materiaal / Kleur : polyethyleen / zwart. Op=Op, gaat uit het programma! 

Art.nr. Ø boven/beneden x hoogte inhoud v.p.e.
1053158 78 / 67 x 55 cm 210 liter per stuk
1050324 85 / 63 x 55 cm 230 liter per stuk
1050351 94 / 74 x 56 cm 285 liter per stuk
1050325 94 / 72 x 73 cm 350 liter per stuk
1053105 105 / 86 x 80 cm 500 liter per stuk
1050337 117 / 82 x 65 cm 500 liter per stuk
1053106 118 / 104 x 67 cm 600 liter per stuk

avo PLatte kuiPen zonder gaten
Toepassing :  voor plantbakken, waterreservoir voor tuinfonteinen, vijverbak of zandbak. 
Uitvoering : extra laag, stevig model, de 80 en 100 liter hebben handvatten
Materiaal / Kleur : polyethyleen / zwart. Op=Op, gaat uit het programma! 

Art.nr. diameter x hoogte inhoud v.p.e.
1053201 75 / 66 x 33 cm 100 liter per stuk
1050350 110 / 100 x 35 cm 275 liter per stuk

Laag model

Hoog model

25 Liter 40 Liter
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jP Containers en kuiPen / vaCCuüm Potten

jP Containers 
Toepassing : boomkwekerij en potplantenteelt
Ontwatering : bodemgaten en zijsleuven
Uitvoering :  laag model, met handvatten (de 20 liter en 30 liter hebben geen 

handvatten maar een grote brede rand die makkelijk vast te pakken is)
Materiaal : polyethyleen
Kleur : zwart

Art.nr. Ø bov. / ben. x hoogte inhoud v.p.e. palletinhoud
1050516 29,0 / 23 x 21,0 cm 10 liter* 25 stuks/net 1.200 stuks
1050515 32,0 / 26 x 21,0 cm 12 liter* 25 stuks/net 1.100 stuks
1050518 33,5 / 26 x 24,5 cm 15 liter* 20 stuks/net 800 stuks
1050517 37,5 / 30 x 26,0 cm 20 liter* 20 stuks/net 360 stuks
1050340 41,5 / 34 x 31,0 cm 30 liter* 20 stuks/net 360 stuks
1050341 50,5 / 37 x 36,0 cm 50 liter* per stuk 280 stuks
1050355 60,0 / 47 x 33,5 cm 65 liter per stuk 150 stuks
*Met kruisbodem

jP kuiP (zonder bodem- en zijgaten)
Toepassing : boomkwekerij, potplantenteelt, hydrocultuur en kleine vijvers
Ontwatering : geen
Uitvoering : zeer laag model
Materiaal : polyethyleen
Kleur : zwart

Art.nr. diameter x hoogte  inhoud v.p.e. palletinhoud
1050347 70,0 x 36,0  cm 90 liter per stuk 140 stuks

jP Containerbakken
Toepassing : kuip- en waterplanten, tuinafval, etc.
Ontwatering : geen
Uitvoering : rechthoekig, met handgrepen
Materiaal : polyethyleen
Kleur : zwart

Art.nr. l x b x h buitenmaten inhoud v.p.e.
1055000 74  x 39,5 x 30,0 cm  65 liter per stuk
1050395 78,5 x 47  x 31,5  cm  90 liter per stuk

Art.nr. Ø x hoogte inhoud v.p.e./doos v.p.e./pallet
1156030 9 x 7,0 cm 0,30 liter 2.448 stuks 20 dozen
1156032 10,5 x 7,8 cm 0,47 liter 1.550 stuks 20 dozen
1156034 12 x 9,0 cm 0,70 liter 988 stuks 20 dozen
1156036 13 x 9,6 cm 0,84 liter 736 stuks 20 dozen
1156037 14 x 12,3 cm 1,3 liter 19.200 stuks
1156038 15 x 12,2 cm 1,5 liter 14.872 stuks
1156039 17 x 13,2 cm 2 liter 9.840 stuks
1156040 19 x 15 cm 3 liter 5.880 stuks
1156042 21 x 16,6 cm 4 liter 5.250 stuks
1156043 23 x 17,9 cm 5 liter 4.200 stuks

vaCuüm Potten
Deze 5º potten hebben een goede drainage via een kruisbodem met 8 gaten. 
Ze hebben een stevige rand, een goede machinale verwerkbaarheid en zijn gemaakt van 
polypropyleen. Andere potmaten en -modellen zijn op aanvraag leverbaar.



30 Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

P
o

tt
e

n
 e

n
 C

o
n

ta
in

e
rs

rozenPotten en boomkWekerijContainers

Per net
Art.nr. omschrijving inhoud diameter x hoogte v.p.e./net
1050101 CEP boomcontainer 1 liter* 13,3 x 10,5 cm 165 st./net
1050102 CEP boomcontainer 1,3 liter* 14,5 x 11,5 cm 145 st./net
1050100 CEP boomcontainer 1,5 liter Y* 15 x 13 cm 120 st./net
1050103 CEP boomcontainer 2 liter Y* 16,8 x 13,3 cm 140 st./net
1050105 CEP boomcontainer 3 liter Y* 19,2 x 15 cm 130 st./net
1050107 CEP boomcontainer 4 liter Y* 21,3 x 16,7 cm 105 st./net
1050108 CEP boomcontainer 5 liter Y* 22,8 x 18 cm 90 st./net
1050109 CEP boomcontainer 7,5 liter Y* 26,3 x 21,1 cm 90 st./net
1050110 CEP boomcontainer 10 liter Y 29,2 x 23,1 cm 35 st./net
1050120 CEP boomcontainer 12 liter Y 30,7 x 24,5 cm 25 st./net
1050121 CEP boomcontainer 15 liter Y 33 x 26,3 cm 20 st./net
1050122 CEP boomcontainer 20 liter 35,7 x 29,2 cm 20 st./net
Per pallet
Art.nr. omschrijving inhoud diameter x hoogte v.p.e./pallet
1070300 CEP boomcontainer 1 liter* 13,3 x 10,5 cm 10.725 st.
1070305 CEP boomcontainer 1,3 liter* 14,5 x 11,5 cm 7.685 st.
1070310 CEP boomcontainer 1,5 liter Y* 15 x 13 cm 6.480 st.
1070315 CEP boomcontainer 2 liter Y* 16,8 x 13,3 cm 6.000 st.
1070330 CEP boomcontainer 3 liter Y* 19,2 x 15 cm 4.480 st.
1070340 CEP boomcontainer 4 liter Y* 21,3 x 16,7 cm 2.520 st.
1070345 CEP boomcontainer 5 liter Y* 22,8 x 18 cm 1.800 st.
1070350 CEP boomcontainer 7,5 liter Y* 26,3 x 21,1 cm 1.440 st.
1070355 CEP boomcontainer 10 liter Y 29,2 x 23,1 cm 980 st.
1070356 CEP boomcontainer 12 liter Y 30,7 x 24,5 cm 780 st.
1070360 CEP boomcontainer 15 liter Y 33 x 26,3 cm 600 st.
1070358 CEP boomcontainer 20 liter 35,7 x 29,2 cm 400 st.
*Met etikettensleuven. 

amevo Presenteert CeP
AMEVO is bijzonder trots op de exclusieve samenwerking met het bekende kwaliteitsmerk CEP uit Frankrijk. CEP is één van de eerste containerfabrikanten 
en heeft al ruim 30 jaar wereldwijde ervaring in (boom)kwekerijen en in de tuinbouw. Het merk CEP staat voor kwaliteit, service en een goede prijs/
kwaliteitsverhouding. CEP combineert een technisch geavanceerd design, hoogwaardige kunststoffen en constante kwaliteitscontrole met ervaring, kennis en 
de modernste productietechnieken. Dit resulteert in duurzame en vorstbestendige spuit/giet containers die een mooie uitstraling hebben.

rozenPotten
Hoog model, zwarte spuit/giet containers gemaakt van copolymeer polypropyleen. 
Ontwatering rozenpotten via Y-bodem met gaten zonder zijsleuven. De CEP rozenpotten zijn 
op aanvraag ook in andere kleuren leverbaar.

CeP boomkWekerijContainers
Zwarte 7°containers (1,5 L is 5°) gemaakt van hoogwaardig copolymeer polypropyleen.   
Ontwatering via kruis- of Y-bodem met gaten. Zonder zijsleuven, enkel de 1 L heeft zijsleuven. 
Vele kleuren en potten met bedrukking of plaketiketten zijn op aanvraag leverbaar.

Per net of stapel
Art.nr. omschrijving inhoud diameter x hoogte         v.p.e.
1050156 Rozenpot 2 liter Y 14 x 18 cm   66 st./stapel
1154121 CEP rozenpot 3 liter Y 17 x 19,5 cm 80 st./net
1050114 CEP rozenpot 4 liter Y 18,7 x 21,5 cm 80 st./net
1050111 Rozenpot 7 liter Y 22 x 25,6 cm   66 st./stapel
Per pallet
Art.nr. omschrijving inhoud diameter x hoogte v.p.e./pallet
1070434 CEP rozenpot 3 liter Y 17 x 19,5 cm 3.690 st.
1070442 CEP rozenpot 4 liter Y 18,7 x 21,5 cm 2.560 st.
1070111 Rozenpot 7 liter Y 22 x 25,6 cm 1.650 st.

Vraag naar 
onze speciale
aanbieding!

Y-bodem
kruisbodem
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aqua-easy® HangPot en diverse Containers

komet HangPotten OP BESTELLING
De Komet hangpot is een stevige en stijlvolle hangpot met een zeer goede wortelbeluchting. 
Hij is universeel toepasbaar door 4 overloopgaten en wordt geleverd inclusief de bijpassen-
de hanger in de kleuren wit en terracotta. Tegen meerprijs zijn overige kleuren waaronder 
antraciet leverbaar. 

aqua-easy® HangPot
AMEVO is bijzonder trots de Aqua-Easy® hangpot bij u te kunnen introduceren. Deze nieuwe 
gepatenteerde hangpot is slim, zeer stijlvol en het heeft een groot waterreservoir. Via een 
open rooster kunnen de plantwortels naar behoefte water uit het reservoir opnemen. Het 
bijzondere is dat aan de buitenzijde het waterniveau van het reservoir makkelijk is af te lezen 
en bij te vullen via de transparante vulbuis. De standaardkleur is antraciet, overige kleuren 
zijn op aanvraag leverbaaar vanaf een pallet.

Art.nr. afmeting inhoud v.p.e. p/doos dozen/pallet
1114037 18 cm* 2 liter 150 stuks 10 dozen
1114038 20 cm* 2,5 liter 150 stuks 10 dozen
1114039 23 cm* 4,5 liter 100 stuks 8 dozen
1114040 25 cm* 6,2 liter 96 stuks 10 dozen
1114041 30 cm* 9 liter 38 stuks 9 dozen
 *Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.

Art.nr. omschrijving inhoud v.p.e.
1114200 Aqua-Easy® 27 cm* 5 + 2 liter 700 st./pallet
1114201 Aqua-Easy® 27 cm* 5 + 2 liter 50 st./doos
1114210 Aqua-Easy® 32,5 cm*** 9,2 + 3,3 liter nog niet bekend
*Inclusief rooster, vulbuis en verlengde hanger.
Enkel bij palletafname is combinatie mogelijk met de niet verlengde hanger. 
**Via de verlengde hanger is de pot makkelijk aan een rechte wand te hangen en de
hanger heeft een labelhouder. 
***In ontwikkeling.

deCor modeL Container
De Decor container is een container in de kleur terracotta van polypropyleen met een 
goede ontwatering via een kruisbodem met 8 gaten. Het is een zeer stevige en decoratieve 
container met een goede ontstapeling. Op=Op, gaat uit het programma!

Art.nr. Ø buiten/binnen x hoogte Inhoud v.p.e. palletinhoud
1052034 30 / 27 x 27 cm 12,5 liter 25 stuks 1.050 stuks
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vierkante Potten en oudouLmanden

vierkante Potten zWart
Voor vaste plantenteelt en boomkwekerij, hoog model, glad. De 6,5 en 11 liter zijn zéér 
stevige polyethyleen containers waar men zonder problemen over heen kan lopen. Ze 
hebben een kruisbodem met bodemgaten en zijsleuven.
Ontwatering : bodemgaten en/of zijsleuven
Kleur/Materiaal : zwart polypropyleen/polyethyleen, spuit/giet

vierkante Potten tauPe
100% recyclebaar (Cyclos instituut gecertificeerd) doordat de nieuwe samenstelling 
te herkennen is door volautomatische afvalsorteermachines. 500 x circulair zonder 
kwaliteitsvermindering. Past qua kleur bij alle planten en bloemen. 
Ontwatering : kruisbodem met bodemgaten en enkel de 1,5 L met zijsleuven
Kleur/Materiaal : taupe, 100% gerecycled polypropyleen, spuit/giet

CeP vierkant-ronde Potten OP BESTELLING
Deze mooie vierkant-ronde potten hebben 4 etikettensleuven. Ze zijn gemaakt van 
hoogwaardig copolymeer polypropyleen en hebben een kruisbodem. Minimum 2 pallets.
De prijzen gelden voor zwart, voor groen geldt + 10% en andere kleuren zijn op aanvraag.

oudouLmanden OP BESTELLING
Toepassing : boomkwekerij, waterplanten en snijbloementeelt op steenwol
Materiaal/kleur : zeer soepel zwart polyethyleen

Art.nr. afmeting v.p.e./pallet v.p.e.
1056940 7 x 7 x 8 cm, 0,27 L 32.000 st. 2.000 stuks/doos
1056944* 9 x 9 x 9,5 cm, 0,46 L** 17.664 st. 1.104 stuks/doos
1050631 18 x 18 x 23 cm, 6,5 L 3.300 st. 100 stuks
1050632 22 x 22 x 26 cm, 11 L 2.400 st. 60 stuks
*Met etikettensleuf. **Op bestelling.

Art.nr. afmeting v.p.e./pallet v.p.e.
1056941 7 x 7 x 8 cm, 0,27 L 32.000 st. 2.000 stuks/doos
1056945 9 x 9 x 9,5 cm, 0,46 L* 17.664 st. 1.104 stuks/doos
1056949 11 x 11 x 12 cm, 1,06 L* 8.880 st. 555 stuks/doos
1056953 13 x 13 x 13 cm, 1,5 L* 6.912 st. 432 stuks/doos
*Met etikettensleuf.

Art.nr. afmeting inhoud v.p.e./pallet
1056900 14 x 14 x 14 cm 2 liter 4.320 st.
1056901 16 x 16 x 16 cm 3 liter 3.150 st.
1056903 18 x 18 x 18,5 cm 4 liter 1.920 st.

Art.nr. diameter x hoogte inhoud v.p.e. per pallet
1050431 14 / 9 x 14  cm 1,4 liter 3.000 st.
1050432 16,5 / 10 x 15,5  cm 2 liter 3.000 st.
1050433 19 / 12 x 17  cm 3 liter 3.000 st.
1050434 23 / 15 x 20  cm 5 liter 2.000 st.
1050435 30 / 19 x 25  cm 12 liter 1.200 st.
1050436 40 / 25 x 33  cm 26 liter 600 st.
1050437 50 / 25 x 34  cm 46 liter 250 st.

7 cm

18 en 22 cm

9 cm
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Art.nr. omschrijving cupvolume / l x b x h v.p.e.
1057000 Stektray 40 gaats 190 cc/55 x 61 x 65 mm 45 st./bundel
1057002 Stektray 66 gaats 90 cc/44 x 46 x 70 mm 45 st./bundel
1057004 Stektray 84 gaats 65 cc/40 x 41 x 70 mm 45 st./bundel
1057006 Stektray 104 gaats 45 cc/37 x 34 x 60 mm 45 st./bundel
1057008 Stektray 144 gaats 30 cc/30 x 30 x 60 mm 45 st./bundel

stektrays
AMEVO heeft een serie stektrays die geschikt is voor boomkwekerijgewassen, vaste 
planten en perkgoed. Deze stektrays hebben een goede ontstapeling, een voetje en door 
de groeiribbels in de zijkant van de cup wordt het roteren van de wortels tot een minimum 
beperkt. Afmeting 30,5 x 52,5 cm. Andere modellen zijn op aanvraag ook leverbaar.

kWeekzakken, trays en CC rijPLaten

Art.nr. foliedikte diameter x hoogte inhoud v.p.e. p/doos
1050923 0,10 mm 23 x 23 cm 8,00 liter 250 st.
1050954 0,10 mm 50 x 75 cm 95,00 liter 125 st.

Art.nr. omschrijving afmeting dikte v.p.e.
1152050 CC rijplaat 120x51/54,5 cm 12-29 mm 56 stuks/pallet
1152051 Op-/afrijstrook 54,5 x 11 cm 25 mm 2 stuks/set

PoLiPots kWeekzakken
Deze worden toegepast in de boomkwekerij en hebben een ontwatering via bodem- en 
zijgaten. Ze zijn er in een hoog en laag model, zijn zwart van kleur, worden gemaakt van UV 
gestabiliseerd antistatisch polyethyleen en zij geschikt voor verwerking op de potmachine.
De opgegeven maten en liter inhouden zijn bij benadering. Op=Op, gaat uit het 
programma!

FLoWerbags en giettreCHter
De Flowerbag is een groene kweekzak van polypropyleen bandjesweefsel met aan de 
buitenzijde een PE coating. De zware kwaliteit Flowerbag is UV gestabiliseerd. Hij heeft een 
stevige nylon ophangriem en aan de voorzijde zitten kruisvormige inkepingen. Ideaal voor 
perkgoedplanten, kruiden en kleine vruchten. 

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e
1060054 Flowerbag 6 gaats 23 x 34 cm 50 st./pak
1060055 Flowerbag 8 gaats 23 x 53 cm 50 st./pak
1060049 Giettrechter Ø5 x 15 cm 50 st./zak

CC rijPLaten/ u-Wegen OP BESTELLING
De CC rijplaten (ook U-wegen genoemd) van gerecycled kunststof worden al vele jaren 
succesvol toegepast in kwekerijen in het buitenland. Voordelen ten opzichte van betonplaten 
zijn; snel en eenvoudig te plaatsen, gering gewicht, voor permanent en tijdelijk gebruik, 
gemakkelijk verplaatsbaar, loopvlak is uitgevoerd met anti-slip noppen, zeer stabiele ligging 
door de flexibiliteit, weerbestendig, duurzaam en geluiddempend. De platen met 2-3 mm 
tussenruimte leggen, af- en oprijstukken verkrijgbaar.

Op-/afrijstrook
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Deze zijde naar boven

Deze zijde tegen de aarde

tHermodisC en tHermodisC Ln

tHermodisC®

De Thermodisc® voorkomt groei van onkruid en (lever)mos. Het is een kwalitatief goed 
product en is véél voordeliger dan kokos afdekschijven.
Het is een bruine biologisch afbreekbare schijf met een gewicht van 375 g/m² en een dikte 
van ongeveer 3 mm. De steriele Thermodisc® bestaat voor 90% uit gerecyclede plantaardige 
vezels en voor 10% uit gesmolten synthetische vezels die de verbinding van het geheel 
waarborgen en een barrière vormen tegen onkruid. De Thermodisc® kan tot 18 maanden 
lang gebruikt worden, beperkt het gebruik van bestrijdingsmiddelen, is waterdoorlatend 
en vermindert de verdamping en dus het waterverbruik. Bij plaatsing dient de schijf binnen 
de container te vallen. Voor het beste resultaat dient de schijf eerst bevochtigd te worden 
door deze in water te dompelen waaraan een “wetting agent” (bijv. Agral) is toegevoegd. 
Daardoor wordt de waterverdeling geoptimaliseerd, wordt de schijf soepeler en zwaarder 
zodat deze beter aansluit. Ø9/13/15,5/20/22/24/25/28 en 36 cm en vierkante maten zijn op 
bestelling leverbaar.

tHermodisC® Ln OP BESTELLING
Deze 400 g/m² schijf met een dikte van 3-5 mm is ook biologisch afbreekbaar. Hij bestaat 
voor de helft uit schapenwol en heeft de volgende voordelen: gaat langer mee, wordt 
zelfs in droge tijden niet waterwerend waardoor de verdeling van water en meststoffen 
beter is, biedt een thermische bescherming, wordt niet hard en behoud z’n beschermende 
capaciteiten. Ø9/13/15,5/20/22/25/28 en 36 cm en vierkante afdekschijven zijn op aanvraag 
leverbaar. Minimumbestelling voor alle Thermodisc® LN is 1 pallet (6-8 dozen gemixed).

Art.nr. omschrijving diameter v.p.e./doos palletinhoud
1062046 Thermodisc 10 cm 3.500 stuks 21.000 stuks
1062048 Thermodisc 12 cm 3.000 stuks 24.000 stuks
1062050 Thermodisc 14 cm 2.500 stuks 20.000 stuks
1062052 Thermodisc 16 cm 2.500 stuks 20.000 stuks
1062053 Thermodisc 18 cm 2.400 stuks 14.400 stuks
1062054 Thermodisc 19 cm 2.400 stuks 14.400 stuks
1062056 Thermodisc 21 cm 1.350 stuks 10.800 stuks
1062057 Thermodisc 23 cm 1.400 stuks 8.400 stuks
1062060 Thermodisc 26 cm 1.200 stuks 7.200 stuks
1062062 Thermodisc 30 cm 800 stuks 4.800 stuks
1062064 Thermodisc 34 cm 700 stuks 4.200 stuks
1062066 Thermodisc 40 cm 400 stuks 2.400 stuks
1062068 Thermodisc 46 cm 400 stuks 3.200 stuks
1062070 Thermodisc 56 cm 300 stuks 1.800 stuks

Art.nr. omschrijving diameter v.p.e./doos palletinhoud
1062102 Thermodisc LN 10 cm 3.500 stuks 28.000 stuks
1062104 Thermodisc LN 12 cm 3.000 stuks 24.000 stuks
1062106 Thermodisc LN 14 cm 2.350 stuks 18.800 stuks
1062108 Thermodisc LN 16 cm 2.200 stuks 17.600 stuks
1062110 Thermodisc LN 18 cm 2.100 stuks 12.600 stuks
1062112 Thermodisc LN 19 cm 2.000 stuks 12.000 stuks
1062114 Thermodisc LN 21 cm 1.200 stuks 9.600 stuks
1062116 Thermodisc LN 23 cm 1.250 stuks 7.500 stuks
1062118 Thermodisc LN 24 cm 1.200 stuks 7.200 stuks
1062120 Thermodisc LN 26 cm 1.000 stuks 6.000 stuks
1062122 Thermodisc LN 30 cm 600 stuks 3.600 stuks
1062124 Thermodisc LN 34 cm 600 stuks 3.600 stuks
1062126 Thermodisc LN 40 cm 300 stuks 1.800 stuks
1062128 Thermodisc LN 46 cm 250 stuks 1.500 stuks
1062130 Thermodisc LN 56 cm 175 stuks 1.050 stuks
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etiketten en etiketHOUDeRS
 
R2 Flowers BV is een bemiddelingsbureau uit het Overijsselse Lemelerveld. Zij hebben een Peony 
Showgarden van ruim 1 ha met inmiddels een 3500 rassen. Op de Showgarden staat zowel het 
gangbare materiaal tot het nieuwste zaailingen materiaal van veredelaars vanuit de hele wereld. R2 
Flowers BV begeleid de vele kopers uit binnen en buitenland. Op hun Peony Showgarden worden met 
name B2B klanten uit de gehele wereld ontvangen. De stalen etikethouders met daarin de namen van 
de verschillende rassen helpen de klanten van R2 
Flowers bij hun keuze naar de juiste rassen.

R2 Flowers BV KIEST VOOR AMEVO
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stEEkstripEtikEttEn rt En tt stEEkEtikEttEn

stEEkstripEtikEttEn
Polystyreen etiket 0,6 mm met ronde, versterkte randen. Doos à 1.000 stuks.
Kleuren : wit, geel, blauw, groen, oranje, roze, rood, bruin, paars, grijs en creme 

stEEkstripEtikEttEn rt
Uitermate voordelig en duurzaam polypropyleen steeketiket. Het is een zeer stevig en 
sterk steeketiket met een afgeronde bovenkant. Gemaakt van gerecycled plastic uit 
consumentenafval en is UV-gestabiliseerd. Het materiaal is ook detecteerbaar en dus 
makkelijk te recyclen door plastic afvalverwerkers.

Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1040220 wit 6 x 1 cm 1.000 st.
1040221* overige kleuren 6 x 1 cm 1.000 st.
1040216 wit 20 x 1,7 cm 1.000 st.
1040217** overige kleuren 20 x 1,7 cm 1.000 st.
*Voorradig in alle kleuren. **Voorradig in rood, geel, paars, blauw en groen (andere 
kleuren minimale afname 10.000 stuks). Bij bestelling de gewenste kleur opgeven. 

Art.nr. dikte/kleur formaat v.p.e./doos
1040410 0,9 mm wit 10 x 1,3 cm 1.000 st.
1040411* 0,9 mm gekleurd 10 x 1,3 cm 1.000 st.
11 kleuren: geel, blauw, groen, oranje, roze, rood, bruin, paars, grijs, beige en zwart.
1040412 1,2 mm wit 12 x 1,4 cm 1.000 st.
1040413* 1,2 mm gekleurd 12 x 1,4 cm 1.000 st.
8 kleuren: geel, blauw, groen, oranje, roze, rood, paars en zwart.
1040414 1,4 mm wit** 15 x 1,7 cm 1.000 st.
*Voorradig in alle kleuren, bij bestelling de gewenste kleur opgeven. 
**Op aanvraag leverbaar in geel, groen en zwart.

pvc tt stEEkEtikEttEn 0,3 mm/0,35 mm
PVC thermo-transfer steeketiketten. Op aanvraag vanaf 10.000 stuks ook leverbaar in de 
kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en roze. Op aanvraag is de 0,30 mm vanaf 
30.000 stuks ook eenzijdig bedrukt leverbaar en de 0,35 mm vanaf 10.000 stuks ook bedrukt 
leverbaar. 

Art.nr. dikte/kleur formaat v.p.e./rol
1047611 0,3 mm wit 10 x 1,7 cm 2.500 st.
1047615 0,3 mm wit 10 x 2,5 cm 2.500 st.
1047617 0,3 mm wit 12 x 2,5 cm 2.500 st.
1047624 0,3 mm wit 12 x 3,4 cm 2.000 st.
1047711 0,35 mm wit 10 x 1,7 cm 2.500 st.
1047715 0,35 mm wit 10 x 2,5 cm 2.000 st.
1047717 0,35 mm wit 12 x 2,5 cm 2.000 st.
1047724 0,35 mm wit 12 x 3,3 cm 1.500 st.

hdpE tt stEEkEtikEttEn 0,45 mm
Materiaal        : HDPE 0,45 mm (± 10% tolerantie)
Uitvoering       : 1.250 stuks/rol.
Kleuren           : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.
Kern rol           : 76 mm
Bedrukking     : op aanvraag  eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.

Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1047513 wit 10 x 2 cm 1.250 st.
1047514** gekleurd 10 x 2 cm 1.250 st.
1047517 wit 12 x 2,5 cm 1.250 st.
1047518* gekleurd 12 x 2,5 cm 1.250 st.
1047533 wit 15 x 2,5 cm 10.000 st.
1047535 wit 10,9 x 3 cm 10.000 st.
*Voorradig in alle kleuren. **Voorradig in rood, roze, geel, groen, oranje, mokka, paars en 
blauw.

Speciale prijzen
vanaf

100.000 stuks

Milieu-
vriendelijkste

 keuze!

EkostEkErs En houtEn EtikEttEn,
ook bEdrukt zie pag. 5 en 8
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tyvEk En tt slEufEtikEttEn

tyvEk slEufEtikEttEn 
Materiaal : tyvek, weersbestendig, sterk, scheurt niet
Uitvoering :  voorgestanst met sleufgaten, met pinfeedgaten.  
Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, oranje en paars (art. 1041511 niet in paars).
Bedrukking :  op aanvraag  eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.

op rol (rol à 1.000 stuks)
Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1041501 wit 14 x 1,27 cm 1.000 st.
1041511** overige kleuren 14 x 1,27 cm 1.000 st.
1041521 wit 18 x 1,27 cm 1.000 st.
1041531 wit 18 x 1,91 cm 1.000 st.
1041550 wit 22 x 2,55 cm 1.000 st.
1041555** overige kleuren 22 x 2,55 cm 1.000 st.
**Voorradig in alle kleuren op rollen van 1.000 stuks.

Zigzag gevouwen (2.500 stuks/pak)
Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1040725* wit 22 x 1,90 cm 10.000 st.
1040736* overige kleuren 22 x 1,90 cm 10.000 st.
1040541 wit 22 x 2,55 cm 2.500 st.
1040761* overige kleuren 22 x 2,55 cm 10.000 st.
*Op bestelling leverbaar.

tt slEufEtikEttEn op bestelling
De AMEVO thermo-transfer etiketten zijn geschikt voor alle gangbare typen
thermo-transferprinters en worden op rol geleverd.
De wikkeling wordt aangegeven d.m.v. wikkelingsformulieren.
Materiaal : HDPE 0,15 mm. Rollen van 2.000 of 3.750 stuks afhankelijk van de   
   gewenste roldiameter.
Kleuren : wit, rood, oranje, roze, geel, groen, blauw, mint, paars. 
Bedrukking :  op aanvraag  eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.
Kern rol : 40, 50 en 76 mm
Afscheurstrook :  Alle labels kunnen met afscheurstrook van 3 cm of 5 cm geleverd worden.

type A 4-baans Op aanvraag ook leverbaar als veiligheidssleufetiket (safety tag).
Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1046250 wit 20 x 2,5 cm 10.000 st.
1046260 gekleurd* 20 x 2,5 cm 10.000 st.
1046255 wit 24 x 2,5 cm 10.000 st.
1046269 gekleurd* 24 x 2,5 cm 10.000 st.
1047045** wit 25 x 2,5 cm 2.000 st.
1046276 gekleurd* 25 x 2,5 cm 10.000 st.

type A 6-baans
Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1046650 wit 20 x 1,7 cm 10.000 st.
1046658 gekleurd* 20 x 1,7 cm 10.000 st.
*Bij bestelling juiste kleur opgeven. **Voorradig met sleutel achter.

Speciale prijzen
vanaf

100.000 stuks
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tt cross lAbEls, rinGot EtikEttEn/bundEllAbEls

tt rinGot EtikEttEn
Deze etiketten zijn uitgevoerd met een rond gat Ø 9 mm, passend op de kruis-piket.
Materiaal : HDPE 0,45 mm, met verstevigingstape
Toepassing : o.a. zaadselectiebedrijven
Bedrukking : op aanvraag leverbaar vanaf 10.000 stuks, bedrukking met cijferreeks mogelijk.
Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

kruis-pikEttEn voor rinGot EtikEt zie pag. 44

Art.nr. omschrijving maat v.p.e. /rol
1040520 Ringotetiket wit 6,5 x 2,5 cm 1.250 st.
1040521** Ringotetiket gekleurd 6,5 x 2,5 cm 10.000 st.
1040060* Ringotetiket wit 6,5 x 2,5 cm 1.250 st.
*Zonder verstevigingstape. **Voorradig in geel.

tt cross lAbEls ZondEr stormGAt
Materiaal : HDPE 0,45 mm
Bedrukking :  op aanvraag  eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.
Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

tt cross lAbEls mEt stormGAt
Door het stormgat van 9 mm is het etiket goed vast te zetten op de Kruis-piket (zie foto) en 
waait het niet weg bij harde wind.
Materiaal : HDPE 0,45 mm
Bedrukking :  op aanvraag  eenzijdig bedrukt leverbaar vanaf 10.000 stuks.
Kleuren : wit, geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en mokka.

Art.nr. stormgat kleur formaat v.p.e./rol
1040107 zonder gat wit 11 x 2,5 cm 1.250 st.
1040108 zonder gat wit 11 x 5,0 cm 1.000 st.

Art.nr. stormgat kleur formaat v.p.e./rol
1040005 met gat wit 11 x 2,5 cm 1.250 st.
1040006 met gat wit 11 x 5,0 cm 1.000 st.

tyvEk vEldlAbEl mEt schEurpErforAtiE
Materiaal : tyvek 105 g, weerbestendig, scheurt niet
Uitvoering : zigzag gevouwen, met pinfeedgaten en labeloog. Doos à 2.500 stuks.

Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1040559 wit 2x 6,75 x 5,08 cm 2.500 st.

Speciale prijzen
vanaf

100.000 stuks

tyvEk computEr bundEllAbEls
Materiaal : tyvek 105 g, weerbestendig, scheurt niet
Uitvoering : op rol, met pinfeedgaten en labeloog.

Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1040763 wit 12 x 5,08 cm 1.000 st.

pvc bundEllAbEls (mEt drAAd)
Zeer sterke 0,18 mm PVC etiketten met messingoog en koperdraad die beide niet roesten. 
Op aanvraag leverbaar met minimumafname van 5.000 stuks assorti in de kleuren groen, 
geel, rood, roze, lila, blauw en oranje. Bedrukking eenzijdig in zwart is op aanvraag mogelijk 
vanaf 5.000 stuks.

Art.nr. kleur formaat v.p.e.
1040261 wit 10 x 3 cm 250 st.
1040262 wit 12 x 5 cm 100 st.
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mErkrinGEn, mErkvlAGGEtjEs En fibrEx

mErkvlAGGEtjEs
Beschrijfbare en goed zichtbare merkvlaggetjes die door de flexibele krulstaart eenvoudig 
aan te brengen zijn. Ideaal om de vruchtontwikkeling te volgen bij de teelt van glasgroenten, 
met name bij paprika’s. Voorts ook in de veredeling en zaadproductie te gebruiken. 

GrotE En klEinE mErkrinGEn
Merkringen worden gebruikt voor het merken van gemaakte kruisingen ten behoeve van de 
productie van zaad, waarbij per periode een andere kleur wordt aangebracht.
Bij een juiste toepassing en registratie kan men op basis van de kleur-codering fase-gewijs 
overgaan tot het oogsten van de rijpe zaden/zaaddozen uit dezelfde kruisingsperiode.
Wordt gebruikt in de groentenzadenteelt bij de zaadproductie van tomaat, komkommer, 
paprika, aubergine etc. Voorts ook in de perkgoed-zaadteelt als markering van gecastreerde 
bloemen. Er zijn twee versies, grote merkringen en kleine merkringen.
De grootste voordelen van de merkringen van AMEVO: 
-ze zijn heel soepel
-ze zijn makkelijk vast te pakken 
-ze zijn snel om de stengel te plaatsen
 Kleuren: zwart, wit, rood, oranje, geel, roze, paars, lichtblauw, donkerblauw en koperbruin.

Art.nr. kleur v.p.e. per zak
1090451 wit 1.000 stuks
1090452 rood 1.000 stuks
1090453 blauw 1.000 stuks
1090454 geel 1.000 stuks
1090456 zilver 1.000 stuks
1090457 oranje 1.000 stuks
1090458 roze 1.000 stuks
1090459 paars 1.000 stuks

Art.nr. Omschrijving Ø binnen v.p.e. per zak
1090461* Merkring groot 10 mm 1.000 stuks
1090462* Merkring klein 4 mm 1.000 stuks
*Voorradig in alle kleuren, bij bestelling de gewenste kleur opgeven.

fibrEx mArkEErsystEEm
De zeer duurzame Fibrex piket is gemaakt van 6 mm dik glasfiber en polyester. Het is zeer 
stevig en zó flexibel dat deze direct weer terugbuigt in de originele stand nadat deze (door 
landbouwmachines) omgebogen is geweest. De Delta vlag kan met een klemstuk eenvoudig 
op de Fibrex piket bevestigd worden. 

Art.nr. omschrijving kleur afmeting v.p.e.
1048100 Fibrex piket wit 1,50 m 100 st./zak
1048102 Fibrex piket geel 1,50 m 100 st./zak
1048104 Delta vlag oranje 30 x 20 cm 100 st./rol
1048106 Delta vlag wit 30 x 20 cm 100 st./rol
1048108 Delta klem oranje 21 cm 100 st./zak
1048110 Delta klem wit 21 cm 100 st./zak
1048098 Fibrex piket 4 mm wit 1,20 m 100 st./zak
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lAsErEtikEttEn En stEEkEtikEttEn

lAsErEtikEttEn
Witte kunststof laseretiketten, eenvoudig met de eigen laserprinter te bedrukken. Ze zijn zeer 
duurzaam en in zeer hoge mate scheurvast, water- en weerbestendig. De dikte is 0,175 mm. 
250 vellen per pak. De plantenlabels hebben 1 ponsgat van 5 mm. 

Art.nr. omschrijving formaat stuks/vel v.p.e.
1065000 Sleufetiket 21 x 1,91 cm 16 4.000 st./pak
1065002 Sleufetiket 21 x 2,54 cm 10 2.500 st./pak
1065004 Sleufetiket 25 x 3,5 cm 6 1.500 st./pak
1065005 Sleufetiket 25 x 2,5 cm 8 2.000 st./pak
1065010 Plantenkaart A4 (21 x 29,7 cm) 1 250 st./pak
1065012 Plantenkaart A5 (21 x 14,8 cm) 1 500 st./pak
1065013 Plantenlabel 10,5 x 7,5 cm 8 2.000 st./pak
1065014 Steeketiket 13,5 x 3,5 cm 12 3.000 st./pak
1065015 Steeketiket 13,5 x 1,75 cm 24 6.000 st./pak

pvc stEEkEtikEttEn
PVC steeketiketten met een dikte van 0,35 mm. Beschikbare kleuren: wit, geel, oranje, roze, 
rood, groen, blauw en lila. Bedrukking op aanvraag, minimum afname mix 10.000 stuks en 
1.000 stuks per soort.

Art.nr. kleur formaat   v.p.e.
1065030 wit 6 x 1,3 cm 500 st./zak
1065032 gekleurd 6 x 1,3 cm 500 st./zak
1065034* wit 8 x 1,3 cm 10.000 st.
1065036* gekleurd 8 x 1,3 cm 10.000 st.
1065038* wit 10 x 1,6 cm 10.000 st.
1065040* gekleurd 10 x 1,6 cm 10.000 st.
1065042 wit 12 x 2 cm 500 st./zak
1065044 gekleurd 12 x 2 cm 500 st./zak
1065046* wit 14 x 2 cm 10.000 st.
1065048* gekleurd 14 x 2 cm 10.000 st.
1065050* wit 17 x 2 cm 10.000 st.
1065052* gekleurd 17 x 2 cm 10.000 st.
1065054 wit 20 x 2 cm 500 st./zak
1065056 gekleurd 20 x 2 cm 500 st./zak
1065058* wit 20 x 3 cm 10.000 st.
1065060* gekleurd 20 x 3 cm 10.000 st.
*Op bestelling leverbaar.

computEr stEEkEtikEt
PVC 0,3 mm steeketiket op rol voorgestanst, gemakkelijk los te halen, met pinfeedgaten.
Bedrukking niet mogelijk, wel door u zelf te bedrukken.

Art.nr. kleur formaat v.p.e. per rol
1040255 wit   op=op! 16,0 x 1,27 cm 1.000 st.

lAnGE stEEkEtikEttEn
Witte steeketiketten met een sleuf waaraan sleufetiketten vastgezet kunnen worden. Ze zijn 
makkelijk te beschrijven doordat het materiaal iets poreus is.
Materiaal : polystyreen, is niet UV gestabiliseerd en hardt dus uit door UV-licht.
Formaat : 3,2 mm dik, 32 mm breed

lAnGE stEEkEtikEttEn vErbEtErdE vErsiE
AMEVO biedt nu verbeterde steeketiketten aan met en zonder sleuf waaraan sleufetiketten 
vastgezet kunnen worden. Ze zijn makkelijk te beschrijven doordat het materiaal iets poreus 
is. Door andere productiemethode altijd zonder krassen en met een vaste lengte!
Materiaal : High Impact polystyreen, duurzamer en sterker!
Kleur : wit
Formaat : 3,2 mm dik, 32 mm breed

Art.nr. lengte v .p.e.
1040241 40 cm 50 st./doos
1040242 50 cm 50 st./doos
1040243 60 cm 50 st./doos

Art.nr. lengte type v .p.e.
1040240 30 cm M/300 met sleuf 50 st./doos
1040340 30 cm M/300 zonder sleuf 50 st./doos
in de toekomst zullen ook de lengtes 40, 50 en 60 cm beschikbaar zijn.

EkostEkErs & houtEn EtikEttEn zie pag. 5/8

PVC steeketiketten

Verbeterd!
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 mErkstiftEn En plAAtEtikEttEn rond/flExo

WAtErvAstE mErkstiftEn
Alle merkstiften zijn prima te gebruiken op onze houten etiketten, lange steeketiketten, 
plaatetiketten en op al onze overige etiketten. 

WAtErvAstE EddinG mErkstiftEn
Alle Edding merkstiften zijn water- en wrijfvast, met reukarme inkt zonder toevoeging 
van tolueen/xyleen. Prima te gebruiken op onze houten etiketten, lange steeketiketten, 
plaatetiketten en op al onze overige etiketten. 

Art.nr. type kleur schrijfdikte v.p.e./doos
1 1040601 Onyx/BIC zwart 1,1 mm 12 stuks
2 1040602 Pentel NM 10 zwart 1 mm 12 stuks
3 1040603 Pentel NLF50-A Maxiflo zwart 1,5-3 mm 12 stuks
4 1040604 Staedtler Lumocolor M zwart 1 mm 10 stuks

Art.nr. type kleur schrijfdikte v.p.e./doos
1 1040616 Edding retract 11 zwart 1,5-3 mm 10 stuks
2 1040618 Edding 30 zwart 1-5 mm 10 stuks
3 1040621 Edding 143B zwart 1-3 mm 10 stuks
4 1040611 Edding 300 zwart 1,5-3 mm 10 stuks
5 1040609 Edding 400 zwart 1 mm 10 stuks
6 1040612 Edding 500 zwart 2-7 mnm 10 stuks
7 1040613 Edding 750 zwart 2-4 mm 10 stuks
8 1040615 Edding 751 zwart 1-2 mm 10 stuks
9 1040614 Edding 780 zwart 0,8 mm 10 stuks

10 1040624 Edding 4000 zwart 2-4 mm 10 stuks
11 1040626 Edding 8300 zwart 1,5-3 mm 10 stuks
12 1040628 Edding 8404 zwart 0,75 mm 10 stuks

De vetgedrukte merkstiften komen als beste uit onze eigen 
leesbaarheidtest bij langdurig buitengebruik!

plAAtEtikEt flExo
De Flexo plaatetiket is gemaakt van polypropyleen en is zó flexibel dat deze direct weer 
terugbuigt in de originele stand nadat deze omgebogen is geweest. Ideaal dus waar 
landbouwmachines plaatetiketten omver rijden. De Flexo heeft een ruitvormige plaat van 
13,2 x 13,2 cm en een totale lengte van 72 cm. 

Art.nr. omschrijving totale lengte v.p.e.
1045280 Flexo wit 72 cm 200 st./doos
1045281 Flexo geel 72 cm 200 st./doos
1045282 Flexo oranje (fluor.)* 72 cm 200 st./doos
*Let op: verliest snel de pigmentatie! Voor kort buitengebruik.

plAAtEtikEttEn rond (bEdrukt) 
Multifunctioneel, type 0/40 cm is voorzien van sleuven om een kaart tussen te schuiven.
Materiaal : polypropyleen
Kleur : geel, wit (W), oranje (O), rood (R), blauw (B) en groen (G)
Bedrukking : is op aanvraag mogelijk vanaf 1.500 stuks

Art.nr. type formaat   kleur totale v.p.e. per
plaat lengte bundel

1040540 O/40 cm Ø 10 cm geel 40 cm 100 st.
1040506 O/75 cm Ø 15 cm geel 74 cm 100 st.
1040514 O/75 cm Ø 15 cm W,O,R,B,G* 74 cm 500 st.
bedrukt O/75 cm Ø 15 cm W,O,R,B,G* 74 cm min. 1.500 st.

*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven. Op bestelling.

rond (bedrukt)
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GEklEurdE (AfGErondE) plAAtEtikEttEn rEcht

AfGErondE plAAtEtikEttEn rEcht
AMEVO biedt nu een ongekend voordelige serie rechte plaatetiketten aan met platen die 
afgerond zijn aan de zijkanten. De afgeronde plaatetiketten zijn gemaakt van polypropyleen 
en zijn UV gestabiliseerd.

Art.nr.  type/totale lengte formaat plaat v.p.e./doos v.p.e.
1045528 M/28,5 cm 6,5 x 4,5 cm 2.000 stuks 100 stuks
5 kleuren*: geel, wit, rood, blauw en groen
1045531 M/30,7 cm 10 x 7 cm 1.000 stuks 100 stuks
2 kleuren*: geel en wit
*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven, zie onder (kleuren kunnen afwijken).

geel rood blauw groen wit 

Type “T/..“ plaatetiketten zijn op bestelling 
leverbaar in andere kleuren

 T/15
kleuren kunnen afwijken

 T/30 
kleuren kunnen afwijken

 T/24 
kleuren kunnen afwijken

Art.nr. type formaat kleur totale materiaal v.p.e.
plaat lengte

1040532 T/74 20 x 12,5 cm geel 74 cm polyprop 25 st./ds
1040588 T/55 15 x 10 cm geel 55 cm polyprop 50 st./ds
1040589 T/45 12 x 8 cm geel 44 cm polyprop 50 st./ds
1040503 S/45 12 x 8 cm ivoor 45 cm polystyreen 50 st./zak
1040502 S/34 9 x 6 cm ivoor 34 cm polystyreen 100 st./zak
1040508 T/30 8 x 5 cm geel 30 cm polyprop 100 st./ds
1040507 T/30 8 x 5 cm 8 kl.* 30 cm polyprop 100 st./ds
8 kleuren: paars, oranje, groen, rood, wit, zwart, blauw en roze (zie foto).
1040535 T/24 10 x 6 cm 7 kl.* 24 cm polyprop 100 st./ds
7 kleuren: groen, rood, beige, wit, zwart, blauw en geel (zie foto). 
1040518 T/20 8 x 5 cm geel 20 cm polyprop 100 st./ds
1040509 C/15 5,5 x 3,5 cm geel 15 cm polyprop 100 st./zak
1040500 C/15 5,5 x 3,5 cm geel 15 cm polyprop 3.000 st./ds
1040505 T/15 5,5 x 3,5 cm 11 kl.* 15 cm polyprop 500 st./ds
11 kleuren: wit, oranje, bruin, zwart, grijs, blauw, rood, groen, roze, paars en beige (zie foto).
1040501 S/13,5 5 x 3 cm ivoor 13,5 cm polystyreen 250 st./zak
*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.

rEchtE plAAtEtikEttEn (rEchthoEkiG)
AMEVO heeft een breed assortiment rechte plaatetiketten in diverse soorten, kwaliteiten, 
kleuren en afmetingen.

Allerslimste koop!

Allerslimste koop!
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schuinE plAAtEtikEttEn (rEchthoEkiG)
AMEVO heeft een breed assortiment schuine plaatetiketten in diverse soorten, kwaliteiten, 
kleuren en afmetingen. De zwarte plaatetiketten (krijt type) zijn makkelijk te krijten doordat de 
plaat speciaal opgeruwd is.

Art.nr. type formaat kleur totale materiaal v.p.e.
plaat lengte

1040581 T/71 20 x 12 cm geel 72 cm polyprop 25 st./ds
1040513 T/53 16 x 10 cm geel 51 cm polyprop 25 st./ds
1040583 T/53 Krijt 16 x 10 cm zwart 52 cm polyprop 25 st./ds
1040484 C/45 16 x 10 cm geel 52 cm polyprop 160 st./ds.
1040519 S/45 14 x 9 cm ivoor 45 cm polystyreen 50 st./zak
1040584 T/44 Krijt 12 x 8 cm zwart 43 cm polyprop 50 st./ds
1040512 T/44  12 x 8 cm geel 43 cm polyprop 50 st./ds
1040510 T/38 10 x 6 cm geel 40 cm polyprop 50 st./ds
1040511 T/38 10 x 6 cm 6 kl.* 40 cm polyprop 50 st./ds
6 kleuren: blauw, rood, beige, groen, zwart en wit (zie foto). 
1040555 C/35 9,5 x 6,5 cm geel 39 cm polyprop 220 st./ds.
1040516 C/35 9,5 x 6,5 cm groen 39 cm polyprop 220 st./ds.
1045256 T/27 13 x 8 cm geel** 27 cm polyprop 50 st./ds
1045254 T/19 8 x 5 cm geel 19 cm polyprop 50 st./ds
*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven. **Op bestelling ook leverbaar in zwart. 

AfGErondE plAAtEtikEttEn schuin
AMEVO biedt nu een ongekend voordelige serie schuine plaatetiketten aan met platen die 
afgerond zijn aan de zijkanten. De afgeronde plaatetiketten zijn gemaakt van polypropyleen 
en zijn UV gestabiliseerd.

Art.nr.  type/totale lengte formaat plaat v.p.e./doos v.p.e.
1045541 M/41 cm 10 x 7 cm 800 stuks 100 stuks
5 kleuren*: geel, wit, rood, groen en zwart
1045551 M/51,5 cm 16 x 10 cm 140 stuks 140 stuks
3 kleuren*: geel, wit en zwart
*Bij bestelling de gewenste kleur opgeven, zie onder (kleuren kunnen afwijken).

geel rood groen zwartwit 

GEklEurdE (AfGErondE) plAAtEtikEttEn schuin

Type “T/..“ plaatetiketten zijn op bestelling 
leverbaar in andere kleuren

Allerslimste koop!

Allerslimste koop!

 T/38 
kleuren kunnen afwijken

 C/35 
kleuren kunnen afwijken
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kruispikEttEn En EtikEthoudErs

kruispikEttEn
Topkwaliteit etikethouders met diverse mogelijkheden. De piketten passen in de houders en 
vormen zo een verlengstuk. 
Vanaf 10.000 stuks is de Kruispiket leverbaar in elke gewenste kleur!
Materiaal : piket en houder: polypropyleen, 5 jaar UV-garantie
Toepassing : o.a. zaadselectiebedrijven, verdelingsbedrijven, tuincentra en kwekerijen

Art.nr. omschrijving kleur formaat v.p.e.
1048552 Kruispiket blauw 40 cm 1.000 st./ds
1048553 Kruispiket groen 40 cm 1.000 st./ds
1048556 Kruispiket roze (fluor.)* 40 cm 1.000 st./ds
1048557 Kruispiket oranje (fluor.)* 40 cm 1.000 st./ds
1048550 Kruispiket oranje 40 cm 1.000 st./ds
1048551 Kruispiket zwart 40 cm 1.000 st./ds
1048554 Kruispiket wit 40 cm 1.000 st./ds
1048549 Kruispiket geel 40 cm 1.000 st./ds
1048555 Kruispiket rood 40 cm 1.000 st./ds
1048564 Kruispiket wit 60 cm 1.000 st./ds
1048565 Kruispiket rood 60 cm 1.000 st./ds
1048566 Kruispiket blauw 60 cm 1.000 st./ds
1048567 Kruispiket geel 60 cm 1.000 st./ds
1048568 Kruispiket oranje 60 cm 1.000 st./ds
1040531 houder/verlengstuk blauw** 35 cm 500 st./ds
* Let op: verliest snel de pigmentatie! Voor kort buitengebruik.
** Op aanvraag leverbaar in groen, wit en oranje (fluorescerend).

spirAl pluZ EtikEthoudErs
Met de Spiral PluZ etikethouder kunt u eenvoudig allerlei soorten etiketten klemmen tussen 
twee spiraalringen. Ze zijn gemaakt van 2 mm roestvrij staal en hebben een Zig Zag vorm 
onderaan waardoor het etiket niet zal draaien door de wind. Op aanvraag leverbaar in 
andere maten en vormen vanaf 1.000 stuks.

Art.nr. omschrijving Ø spiraal v.p.e./bundel
1048032 Spiral PluZ etikethouder 32 cm 2 cm 100 stuks
1048042 Spiral PluZ etikethouder 42 cm 2 cm 100 stuks
1048052 Spiral PluZ etikethouder 52 cm 2 cm 100 stuks

mArkus mEdiA EtikEthoudErs En sokkEl
De Markus Media etikethouders zijn 40 cm lang met twee klemmen waartussen de 
Media etiketten worden ingespannen. Ze zijn gemaakt van polypropyleen. Vanwege de 
hellingshoek van 45º zijn de etiketten gemakkelijk af te lezen. In de bijbehorende sokkel 
passen ook alle Kruis-piketten. 
Vanaf 5.000 stuks zijn de etikethouders ook leverbaar in elke gewenste kleur!

Art.nr. omschrijving kleur afmeting v.p.e.
1040550 MM etikethouder wit 40 cm 250 st./doos
1040551 MM etikethouder zwart 40 cm 250 st./doos
1040552 MM etikethouder groen 40 cm 250 st./doos
1040575 MM Sokkel zwart Ø 14 cm 50 st./doos

Art.nr. omschrijving kleur afmeting v.p.e.
1040560 MM etiket 0,35 mm wit 10 x 8,2 cm 1.000 st./doos
1040561 MM TT etiket 0,45 mm wit 10 x 8,2 cm 750 st./rol
1040565 MM TT etiket 0,45 mm gekleurd* 10 x 8,2 cm 7.500 st.
*op aanvraag ook leverbaar in geel, roze, rood, blauw, groen, mint, oranje, paars, grijs en 
mokka. Minimumaantal is 7.500 stuks per kleur.

mArkus mEdiA EtikEttEn
Speciale PVC etiketten die op de Markus Media etikethouders passen. Vanwege de 
hellingshoek van 45º zijn de etiketten gemakkelijk af te lezen. De standaard etiketten 
(0,35/0,4 mm) gaan een seizoen mee. Voorts is er nog een thermo-transfer etiket van HDPE 
(0,45 mm).

EtikEttEnklEm 
Eenvoudig systeem dat etiketten tot ansichtkaartformaat snel vastklemt.

Art.nr. omschrijving kleur lengte v.p.e.
1048090 Etikettenklem zwart 35 cm 100 st./doos

Nu zonder ronde uitstulpsels!

NIEUW!
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GEGAlvAnisEErdE stAlEn EtikEthoudErs

Deze speciaal voor AMEVO gemaakte duurzame stalen etikethouders zijn dé uitkomst voor 
product-, actie- of prijsaanduidingen daar waar kunststof etikethouders
en plakkaatstandaards te snel omvallen. Ideaal voor buiten gebruik. De plaat is te buigen 
in de gewenste stand. Alle stalen etikethouders zijn zo gemaakt dat een gelamineerd 
vel erin past. De meeste etikethouders hebben een bovenrand, zodat uw etiket er niet 
gemakkelijk uit gehaald kan worden. Anderen hebben een open bovenzijde, zodat u snel 
de etiketten kunt wisselen. De stalen etikethouders worden in steeds meer kwekerijen en 
tuincentra gebruikt. Alleen onze 100 μ lamineerhoezen passen in de standaard stalen 
etikethouders.

Gegalvaniseerde stalen etikethouders

stAlEn EtikEthoudErs
Gegalvaniseerde stalen etikethouder met aan één zijde een licht schuinstaande plaat die in 
de gewenste stand te buigen is.

Art.nr. omschrijving maat lengte stok v.p.e.
1136500 A6 liggend met bovenrand 11,1 x 15,4 cm 46 cm 25 st./ds
1136501 A6 liggend met bovenrand 11,1 x 15,4 cm 76 cm 25 st./ds
1136502 A5 liggend met bovenrand 15,4 x 21,6 cm 46 cm 25 st./ds
1136503 A5 liggend met bovenrand 15,4 x 21,6 cm 76 cm 25 st./ds
1136504 A4 liggend met bovenrand 21,6 x 30,3 cm 46 cm 25 st./ds
1136505 A4 liggend met bovenrand 21,6 x 30,3 cm 76 cm 25 st./ds
1136516 A5 staand met bovenrand 15,4 x 21,6 cm 46 cm 25 st./ds
1136517 A5 staand met bovenrand 15,4 x 21,6 cm 76 cm 25 st./ds
1136506 A4 staand met bovenrand 21,6 x 30,3 cm 46 cm 25 st./ds
1136507 A4 staand met bovenrand 21,6 x 30,3 cm 76 cm 25 st./ds
1136508 A6 liggend/open bovenzijde 11,1 x 15,4 cm 46 cm 25 st./ds
1136509 A6 liggend/open bovenzijde 11,1 x 15,4 cm 76 cm 25 st./ds
1136510 A5 liggend/open bovenzijde 15,4 x 21,6 cm 46 cm 25 st./ds
1136511 A5 liggend/open bovenzijde 15,4 x 21,6 cm 76 cm 25 st./ds
1136512 A4 staand/open bovenzijde 21,6 x 30,3 cm 46 cm 25 st./ds
1136513 A4 staand/open bovenzijde 21,6 x 30,3 cm 76 cm 25 st./ds

stAlEn EtikEthoudErs GroEn
Gegalvaniseerd, groen poedergecoat stalen etikethouder met aan één zijde een licht 
schuinstaande plaat die in de gewenste stand te buigen is.

Art.nr. omschrijving maat lengte stok v.p.e.
1136529 A6 liggend met bovenrand (groen) 11,1 x 15,4 cm 46 cm 25 st./ds
1136532 A5 liggend met bovenrand (groen) 15,4 x 21,6 cm 76 cm 25 st./ds
1136533 A4 staand met bovenrand (groen) 21,6 x 30,3 cm 46 cm 25 st./ds
1136534 A4 staand met bovenrand (groen) 21,6 x 30,3 cm 76 cm 25 st./ds
1136541 A5 staand met bovenrand (groen) 15,4 x 21,6 cm 46 cm 25 st./ds
1136542 A5 staand met bovenrand (groen) 15,4 x 21,6 cm 76 cm 25 st./ds

stAlEn EtikEthoudEr mEt vAstE voEtplAAt
Gegalvaniseerde stalen etikethouder met aan één zijde een plaat en een vaste voetplaat  
(18 x 18 cm) die te buigen is in de gewenste stand.

Art.nr. omschrijving maat lengte stok v.p.e.
1136571 A5 liggend /open bovenzijde 15,4 x 21,6 cm 30,5 cm 25 st./ds

voEtplAtEn voor stAlEn EtikEthoudErs
Gegalv. stalen voetplaten waarin de etikethouders makkelijk ingestoken kunnen worden.

open bovenzijde

met bovenrand

Art.nr. omschrijving maat v.p.e.
1136538 middenpositionering 25,4 x 25,4 cm 25 st./ds
1136539 middenpositionering (groen) 25,4 x 25,4 cm 25 st./ds
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stAlEn EtikEthoudErs (op mAAt)

stAlEn EtikEthoudErs mEt vEErclips
Met de krachtige veerclips kunt u de etikethouder bijna overal aan vastklemmen. De Top-
bottom etikethouder kan overal aan gehangen worden of zelfstandig op de grond staan. Ze 
werken allemaal snel en eenvoudig.

Art.nr. omschrijving maat v.p.e.
1136587 A5 met 2x veer-clip van 1 tot ca. 5 cm 15,4 x 21,6 cm 25 st./ds
1136588 A4 met 2x veer-clip van 1 tot ca. 5 cm 21,6 x 30,3 cm 25 st./ds
1136578 A5 Top-bottom liggend met bovenrand 15,4 x 21,6 cm 25 st./ds
1136579 A4 Top-bottom liggend met bovenrand 21,6 x 30,3 cm 25 st./ds

EtikEthoudErs voor fotokAArtEn
Etikethouders met een netto A4/A5 formaat voor fotokaarten, past dus zonder lamineren. 
Met aan één zijde een licht schuinstaande plaat die in de gewenste stand te buigen is.

stAlEn vEEnmAnkist clip
Deze gegalvaniseerde stalen etikethouders kunnen makkelijk op elke veenmankist geklikt 
worden. Ze kunnen zowel aan de lange zijde als aan de korte zijde, eventueel over het 
handvat, geplaatst worden. De plaat is eenvoudig te buigen in elke gewenste hoek. De 
veenmankist clip is gemaakt voor gelamineerde A5 en A6 vellen. Mooie en robuuste 
presentatiemogelijkheid voor uw vaste planten.

stAlEn EtikEthoudErs op mAAt
Wij kunnen voor u stalen etikethouders geheel op maat laten maken vanaf 500 stuks. 
U kunt  kiezen uit ongecoat of gepoedercoat in de kleuren groen, bruin, zwart, rood, wit en 
blauw. Laat ons weten hoe uw eigen etikethouder eruit moet zien en waaraan deze moet 
voldoen. Wij ontwikkelen uw eigen etikethouder graag samen met u!

Art.nr. omschrijving maat lengte stok v.p.e.
1138703 A5 liggend met bovenrand 14,8 x 21 cm 76 cm 25 st./ds
1138713 A5 staand met bovenrand 14,8 x 21 cm 76 cm 25 st./ds
1138705 A4 liggend met bovenrand 21 x 29,7 cm 76 cm 25 st./ds
1138715 A4 staand met bovenrand 21 x 29,7 cm 76 cm 25 st./ds

Art.nr. omschrijving maat v.p.e.
1136597 A6 liggend met bovenrand 11,1 x 15,4 cm 25 st./ds
1136598 A5 liggend met bovenrand 15,4 x 21,6 cm 25 st./ds

Art.nr. omschrijving maat v.p.e.
1136550 Etikethouder op maat naar wens 25 st./ds
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plAkkAAtrAmEn En toEbEhorEn

plakkaatramen en toebehoren
Aansluitend op het brede etiketten assortiment heeft AMEVO een uitgebreid programma 
plakkaatramen en toebehoren. Een goede presentatie en informatievoorziening is 
essentieel als het gaat om het stimuleren van de verkoop. Met onze plakkaatramen kunt 
u productomschrijvingen, prijsaanduidingen, acties, en andere reclame-uitingen laten 
opvallen in uw bedrijf. Door de gemakkelijke wisselmogelijkheid van de plakkaatramen 
en de verschillende combinaties van bevestigingselementen zijn er ongekend veel 
mogelijkheden.
Het gebruik in kassen met hoge luchtvochtigheid stelt extra eisen aan het materiaal. 
Daarom zijn alle plakkaatramen, T-stukken en voetplaten gemaakt van hoogwaardig 
Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) kunststof, breukvast en met een hoge 
UV-bestendigheid. Creëer zelf uw eigen plakkaatstandaard door een plakkaatraam met 
T-stuk, standbuis en voetplaat te combineren!

plAkkAAtrAmEn stAndAArd
Deze zijn gemaakt van hoogwaardig onbreekbaar ABS-kunststof. De inschuif-opening zit 
standaard aan de smalle zijde. Standaard in de kleuren smaragdgroen, groen en zwart 
leverbaar en in de formaten DIN A5, DIN A4 en DIN A3.
bijbehorende lamineerhoezen die zonder snijden erin passen: 80 / 125 µ.

Art.nr. omschrijving formaat plakkaat v.p.e.
1131270* Plakkaatraam smaragdgroen A5 (210 x 148 mm) per st.
1131271* Plakkaatraam smaragdgroen A4 (297 x 210 mm) per st.
1131205 Plakkaatraam groen A5 (210 x 148 mm) per st.
1131204 Plakkaatraam groen A4 (297 x 210 mm) per st.
1131224 Plakkaatraam zwart A4 (297 x 210 mm) per st.
1131223* Plakkaatraam zwart A3 (420 x 297 mm) per st.
Deze plakkaatramen hebben afgeronde hoeken. *Op=Op, gaat uit het programma!

plAkkAAtrAmEn plus-formAAt
Door de hoge luchtvochtigheden in kassen en andere ruimtes worden steeds meer 
plakkaten gelamineerd, d.w.z. van een plastic lamineerhoes voorzien.
bijbehorende lamineerhoezen: 100 µ.

Art.nr. omschrijving formaat plakkaat v.p.e.
1131235 Plakkaatraam plus, groen A5 (216 x 154 mm) per st.
1131234 Plakkaatraam plus, groen A4 (303 x 216 mm) per st.
1131264 Plakkaatraam plus, zwart A4 (303 x 216 mm) per st.
1131263* Plakkaatraam plus, zwart A3 (426 x 303 mm) per st.
Deze plakkaatramen hebben rechte hoeken. *Op=Op, gaat uit het programma!

voEtplAtEn En stAndbuiZEn
Alle types standbuizen passen in alle types voetplaten.

Art.nr. omschrijving lengte/formaat v.p.e.
1131415* Voetplaat K smaragdgroen, kunststof 15 x 20 cm 25
1131400 Voetplaat type K, groen, kunststof 15 x 20 cm 25
1131404 Voetplaat type SK zwart, metaal 18,5 x 16 cm 10
1131402 Standbuis type K vast, verchroomd 32 cm 25
1131403 Standbuis type K uitschuifbaar verchroomd** 32 - 62 cm 10
1131405 Standbuis type SK (uitschuifbaar), zwart*** 32 - 62 cm 10
*Op=Op, gaat uit het programma! 
**Kan niet in een vochtige omgeving gebruikt worden.
***Verbeterd, nu met schroefklem adapter (zie foto).

t-stukkEn
Kunststof verbinding tussen plakkaatraam en standbuis. 

Art.nr. omschrijving kleur maat v.p.e.
1131407 T-stuk t.b.v. raam groen 90 mm 25 st./zak
1131408 T-stuk t.b.v. raam zwart 90 mm 25 st./zak
1131413* T-stuk t.b.v. raam smaragdgroen 90 mm 25 st./zak
*Op=Op, gaat uit het programma!

groen

smaragdgroen

K ‘vast’

K ‘uitschuifbaar’

groen

smaragdgroen
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toEbEhorEn plAkkAAtrAmEn

u-bEschErmhoEZEn
Extra stevige hoezen (ontspiegeld) voor te vervangen informatie in plakkaatramen.
De hoezen passen in al onze plakkaatramen.

Art.nr. omschrijving formaat v.p.e.
1133302 U- beschermhoes A4 2-zijdig 10 stuks
1133304 U- beschermhoes A3 2-zijdig 10 stuks

dEEnsE kAr-houdEr voor plAkkAAtrAmEn
Deze houder is geschikt voor het ophangen van een plakkaatraam aan een plaat op een 
zgn. deense kar. Op=Op, gaat uit het programma!

Art.nr. omschrijving v.p.e.
1131121 Deense kar houder enkel, metaal per stuk

bEvEstiGinGsElEmEntEn voor plAkkAAtrAmEn
Art.nr. omschrijving kleur v.p.e./zak
1131102 Ophanghaak kort t.b.v. bovenzijde (foto 1) (transp.) 10 stuks
1131222 Ophanghaak lang, beweegbaar (foto 2) (transp.) 5 paar
1131125 Buisklem Ø 18 mm (foto 3) (transp.) 10 stuks
1131127* Buisklem Ø 28 mm (foto 4) (transp.) 10 stuks
1131103 Ophangoog t.b.v. draad, beweegbaar (foto 5) (transp.) 10 stuks
*Op=Op, gaat uit het programma!

lAminEErhoEZEn
hoezen met lamineerrand zonder snijden te gebruiken in ‘plus’ ramen en in de stalen 
etikethouders.
Art.nr. omschrijving kleur maat v.p.e.
1134200 lamineerhoes 100 µ transparant A6 100 stuks
1134201 lamineerhoes 100 µ transparant A5 100 stuks
1134202 lamineerhoes 100 µ transparant A4 100 stuks
1134204* lamineerhoes 100 µ transparant A3 100 stuks

hoezen zonder extra lamineerrand zonder snijden te gebruiken in ‘standaard’ ramen
Art.nr. omschrijving kleur maat v.p.e.
1134352 lamineerhoes 80 µ transparant A4 100 stuks
1134354* lamineerhoes 80 µ transparant A3 100 stuks
1134356 lamineerhoes 125 µ transparant A5 100 stuks
1134358 lamineerhoes 125 µ transparant A4 100 stuks
1134360* lamineerhoes 125 µ transparant A3 100 stuks
*Op=Op, gaat uit het programma!

lEifoliEplAtEn 
Zwarte platen van 1 mm dik leifolie die passen in de standaard plakkaatramen en die 
beschreven kunnen worden met krijtstiften of gewoon krijt. De hoeken van de leifolieplaten 
zijn afgerond.

Art.nr. A5 omschrijving formaat v.p.e.
1131245 Leifolieplaat A5 (210 x 148 mm) per stuk
1131244 Leifolieplaat A4 (297 x 210 mm) per stuk
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plantstokken en bindmaterialen

HZPC uit het Friese Joure is internationaal marktleider op het gebied van aardappelveredeling. Met 
ongeveer 400 medewerkers in 15 verschillende landen, exporteert HZPC pootaardappelen naar 
meer dan 95 landen. De specialisten van HZPC Research ontwikkelen met behulp van innovatieve 
veredelingstechnieken rassen die geschikt zijn voor verschillende markten en teeltomstandigheden. 
Elk jaar worden vele nieuwe oudercombinaties gemaakt. De AMEVO kunststof plantstokken en 
plantensteunringen zijn praktische hulpmiddelen om 
opgroeiende aardappelplanten tegen omvallen te 
beschermen.

Hzpc KIEST voor kunststof plantstokken
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TonkinsTokken en sPliTBamBoe

TonkinsTokken naTurel 
Een kwaliteits natuurproduct, herkenbaar aan de gele kleur en de rechte buigzame kwaliteit, 
zonder bladresten of zijscheuten. De balen zijn samengesteld uit meerdere bundels van 
50/100/250 stuks, afhankelijk van het aantal stuks per baal en per bundel gesorteerd naar 
boven- en onderdiameter. De bovendiameter varieert tussen de 20 en 40% ten opzichte van 
de aangegeven onderdiameter, afhankelijk van de lengte van de tonkinstokken. De balen 
zijn verpakt in stevig geweven kunststof, en op aanvraag zijn ze ook onverpakt leverbaar.

Art.nr. lengte onder- v.p.e. ± balen per
diameter per baal  europallet

1020100  60 cm / 2 vt 6/8 mm 1.000 stuks 20
1020104  75 cm / 2,5 vt 8/10 mm 1.000 stuks 18
1020110  90 cm / 3 vt 6/8 mm 1.000 stuks 18
1020111  90 cm / 3 vt 8/10 mm 500 stuks 36
1020112  90 cm / 3 vt 10/12 mm 500 stuks 18
1020114 105 cm / 3,5 vt 8/10 mm 500 stuks 18
1020116 120 cm / 4 vt 8/10 mm 500 stuks 18
1020117 120 cm / 4 vt 10/12 mm 250 stuks 36
1020118 120 cm / 4 vt 12/14 mm 250 stuks 24
1020120 150 cm / 5 vt 10/12 mm 250 stuks 24
1020121 150 cm / 5 vt 12/14 mm 250 stuks 24
1020122 150 cm / 5 vt 14/16 mm 100 stuks 30
1020124 150 cm / 5 vt 16/18 mm 100 stuks 30
1020127 180 cm / 6 vt 12/14 mm 100 stuks 45
1020128 180 cm / 6 vt 14/16 mm 100 stuks 12
1020129 180 cm / 6 vt 16/18 mm 100 stuks 24
1020130 180 cm / 6 vt 20/22 mm 100 stuks 18
1020133 210 cm / 7 vt 14/16 mm 100 stuks 24
1020135 210 cm / 7 vt 16/18 mm 100 stuks 24
1020136 210 cm / 7 vt 18/20 mm 50 stuks 36
1020131 210 cm / 7 vt 20/22 mm 50 stuks 36
1020140 240 cm / 8 vt 16/18 mm 50 stuks 48
1020138 240 cm / 8 vt 18/20 mm 50 stuks 48
1020139 240 cm / 8 vt 20/22 mm 50 stuks 48
1020141 240 cm / 8 vt 22/24 mm 50 stuks 36
1020144 270 cm / 9 vt 18/20 mm 50 stuks 42
1020145 270 cm / 9 vt 20/22 mm 50 stuks 42
1020146 270 cm / 9 vt 22/24 mm 50 stuks 42
1020150 300 cm / 10 vt 20/22 mm 50 stuks 42
1020151 300 cm / 10 vt 22/24 mm 25 stuks 84
1020152 300 cm / 10 vt 24/26 mm 25 stuks 56
1020159 420 cm / 14 vt 28/30 mm 25 stuks 56
op aanvraag zijn andere maten leverbaar.

kWaliTeiT
Dankzij de jarenlange ervaring van AMEVO als importeur van tonkinstokken en 
splitbamboe, wordt een constante kwaliteit geleverd.
De dikte van de bovendiameter wordt apart op de baal vermeld (zie foto). Voor zover 
bekend zijn wij de enige die dit door de fabriek laat controleren. Voor u betekent dit 
de zekerheid dat onze stokken altijd sterk genoeg zijn.

sPliTBamBoe naTurel (gePunT)
Eerste kwaliteit eigen import uit China. In stevige geweven kunststof verpakking. Nu met 
uiterst effectieve antischimmel behandeling!

Art.nr. lengte diameter v.p.e. per baal
1020205 25 cm 3 mm 10.000 stuks
1023216 27,5 cm 3,5 mm 5.000 stuks
1023220 30 cm 3,5 mm 5.000 stuks
1020207 35 cm 3,5 mm 5.000 stuks
1023227 40 cm 4 mm 5.000 stuks
1020209 45 cm 4 mm 5.000 stuks
1020211 50 cm 5 mm 2.500 stuks
1020212 60 cm 5 mm 2.500 stuks
1020214 70 cm 5,5 mm 2.500 stuks
1020216 80 cm 6,5 mm 1.250 stuks
1020218 90 cm 7 mm 1.250 stuks

 met uiterst effectieve
antischimmel behandeling!

Dikte bovendiameter 
staat op de baal!



51Alle catalogusprijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Bel 0321-38 7788 of mail info@amevo.nl. Ga naar www.amevo.nl voor snelle levering

P
la

n
tsto

k
k

e
n

 e
n

 B
in

d
m

a
te

ria
le

n

kunsTsTof PlanTsTokken en fiBersTicks

fiBersTicks (gePunT)
Zwarte Fibersticks als ideale vervanging van splitbamboe. Sterk, duurzaam en schimmelvrij! 
Op=Op, gaat uit het programma!

Art.nr. lengte/type diameter v.p.e. per doos
1027324 70 cm hol 5 mm 700 stuks

kunsTsTof PlanTsTokken
Kunststof plantstokken zijn gemaakt van stalen buizen, ommanteld met een kunststof 
coating. De coating beschermt het staal tegen roestvorming en zorgt voor een fraaie 
afwerking. Kunststof plantstokken kunnen niet aangetast worden door insecten en 
schimmels. 

Art.nr. lengte diameter v.p.e. per baal
1122510  90 cm / 3 vt 8 mm 100 stuks
1122515  90 cm / 3 vt 11 mm 100 stuks
1122516 120 cm / 4 vt 11 mm 100 stuks
1122517 150 cm / 5 vt 11 mm 100 stuks
1122526 180 cm / 6 vt 16 mm 50 stuks
1122528* 210 cm / 7 vt 11 mm 100 stuks
1122527 210 cm / 7 vt 16 mm 50 stuks
*Voor zaadveredelingsbedrijven meestal in combinatie met plantensteunringen. 

Kunststof coating
Stalen pijp
Plastic dop

kenmerken ameVo kunststof plantstokken:
• zeer sterk • lange levensduur • decoratief

• zeer geschikt voor hydrocultuur • verrotten niet

AMEVO levert enkel de allerbeste en meest duurzame kwaliteit. De buisdiameter, de 
dikte van het staal en van de coating zijn al tientallen jaren hetzelfde. 
De coating is gemaakt van virgin materiaal en voldoet daardoor aan de hoogste eisen.
Duurtest doorstaan van meer dan 6 maanden bij 50°C UV-licht. Bestand tegen verhitting 
van 70°C gedurende 2 uur en daardoor geschikt voor reiniging in een stoomcontainer.
Voor zover wij weten, zijn wij in Europa nog de enige die deze kwaliteit levert.
Voor u betekent dit dat onze kunststof plantstokken véél langer meegaan!
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BamBoehoedjes en PlanTen/TonkincliPs

BamBoehoedje
Kunststof hoedjes te plaatsen op tonkin stokjes ter bescherming van de ogen en om 
vliesdoek of andere gewasbeschermingsdoeken omhoog boven het gewas te houden.
Geschikt voor tonkin van Ø 6 tot Ø 10 mm.

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1033150 bamboehoedje boven Ø 3 cm 1.000 stuks

BamBoehoedje driehoek
Dit flexibele groene kunststof hoedje is geschikt voor tonkin stokjes tot ca. 17 mm dik.
Het zachte materiaal beschermt de ogen bij een mogelijke steek in het gezicht.

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1033152 bamboehoedje driehoek 1.000 stuks

BamBoe 3 sTokklemmen
De stokklem pyramide is geschikt om 3 tonkinstokken tot Ø 12 mm vast te klemmen en aan 
elkaar te verbinden, waarbij de stokken naar elkaar toelopen tot één punt bovenin. 
De driehoekklemmen zijn om 3 tonkinstokken tot Ø 6-7 mm vast te klemmen, waarbij de 
stokken parallel aan elkaar lopen. Door ze in warm water te weken worden de openingen
rekbaarder.

Art.nr. formaat v.p.e. per doos
1033101 Bamboe stokklem pyramide  1.000 stuks
1033100 Bamboe driehoekklem 9 cm  500 stuks
1033102 Bamboe driehoekklem 16 cm  500 stuks

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1030185 Etiketclip 4,5-6 mm 60.000 stuks
1030186 Etiketclip 6-7,5 mm 50.000 stuks

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1030385 Opduw-plantenclip, Ø 25 mm 35.000 stuks

PlanTencliPs (groen)
Voor vastzetten van planten aan plantstokken. Deze handige knijpringen (gemaakt van 
polypropyleen) zijn eenvoudig te openen en te bevestigen om de plantenstengels en stokken.
Kleine maten met smalle grip; grote maten met brede grip.

Art.nr. grip diameter* v.p.e. per zak omverpakking**
1030379 smal 13 mm ca. 1.000 stuks 60 zakken
1030380 breed 16 mm ca. 1.000 stuks 35 zakken
1030381 breed 20 mm ca. 1.000 stuks 20 zakken
1030382 breed 25 mm ca. 1.000 stuks 15 zakken
1030383 breed 32 mm ca. 500 stuks 20 zakken
*Binnendiameter. **Op aanvraag ook leverbaar in bulkverpakkingsdoos.

TonkincliPs
Voor het maken van stevige tonkinverbindingen voor bamboe klimrekken voor bv. 
kuipplanten. Wijze van binden: ring om ”staande” stok brengen, ”horizontale” stok op 
”staande” stok leggen en clip vastzetten achter de ”staande” stok. Vergeleken met in 
bulkdozen losgestorte clips werken onze tonkinclips véél sneller en makkelijker doordat ze 
verpakt zijn op rollen van gerecycled kartonpapier. Daarnaast is het staal beter verzinkt en is 
ook inwendig sterker. Het staal is gecoat met een speciaal verzinkte aluminium verbinding 
die beschermd tegen corrosie, chemicaliën en meststoffen waardoor ze driemaal langer 
meegaan dan de traditioneel verzinkte clips. *Zolang de voorraad strekt. Op=Op! 

Art.nr. t.b.v. Tonkin Ø v.p.e. 
1030602* 10 / 12 mm 500 stuks/pak
1030605* 12 / 14 mm 1.000 stuks/pak
1030610 14 / 16 mm 8.000 stuks/doos
1030620* 22 / 24 mm 500 stuks/pak
1030625* 24 / 25 mm 500 stuks/pak

Driehoekklem

eTikeTcliPjes
De groene etiketclipjes zijn handige clipjes die u snel op een splitbamboe stokje kunt drukken 
en waaraan u een etiket kunt bevestigen. De maataanduiding geeft de dikte van de stok aan 
waarvoor de etiketclip geschikt is.

oPduW-PlanTencliP
Handige groene opduw-plantenclip voor het vastzetten van planten aan plantstokken. 
Met één beweging duwt u de clip om de plant en om de stok.
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PlanTensTeunringen

PlanTensTeungolfring oPen
De golven van groene plantensteungolfring open zorgen voor een betere spreiding van 
de plantstelen dan bij een cirkelvormige ring. Tevens is de ring door deze golven minder 
zichtbaar. De 27 cm plantensteungolfring kan opengemaakt worden en versteld worden 
naar 24 cm. Meestal wordt de golfring los gebruikt voor o.a. Hortensia’s, maar hij kan ook 
aan twee 5 mm stokjes bevestigd worden. 

Art.nr. omschrijving v.p.e./doos
1028108 Plantensteungolfring open 24-27 cm 250 stuks

PlanTensTeunringen
Plantensteunringen zijn praktische hulpmiddelen om opgroeiende planten tegen omvallen 
door wind en regen te beschermen. Vooral bloeiende planten zijn gauw topzwaar en 
vallen zonder steun meestal om. De plantensteunringen met “spaken” behoren in een 
vroeg stadium bij de planten gezet te worden; als de planten ca. 20 - 25 cm. hoog zijn. 
Voor planten en bloemen die al in een vergevorderd groei/bloei stadium zijn kunnen de 
verstelbare plantensteunring Ø 35-50 cm en de plantensteungolfring open gebruikt worden. 
Deze kunnen namelijk om de plant gelegd kan worden. Andere diameters o.a. 12 cm, 12,5 
cm en 13,5 cm zijn op aanvraag leverbaar.

Art.nr. omschrijving passend stokje v.p.e./doos
1028106 Plantensteunring Ø 8 cm  3-6 mm 2.000 stuks
1028004 Plantensteunring Ø 10 cm  8-10 mm 1.250 stuks
1028107 Plantensteunring Ø 15 cm 3,5-7 mm 1.000 stuks
1028105 Plantensteunring Ø 18 cm  7-8 mm 300 stuks
1028003 Plantensteunring Ø 19-20 cm  8-10 mm 200 stuks
1028100 Plantensteunring Ø 25 cm 5-6 mm 170 stuks
1028101* Plantensteunring Ø 30 cm 10-12 mm 75 stuks
1028102* Plantensteunring Ø 40 cm 10-12 mm 75 stuks
1028103* Plantensteunring Ø 35-50 cm 10-12/18 mm 75 stuks
*Voor zaadverdelingsbedrijven meestal in combinatie met kunststof plantstok 210 cm en 
11 mm dikte. 
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Bja BindnieTTangen, nieTjes en mesjes

Bja BindnieTTang TB-s Paars
de paarse ameVo tang is zeer ergonomisch en is uitermate prettig in gebruik o.a. 
doordat er nog maar héél weinig knijpkracht nodig is. Kwekers zijn vaak nog niet gewend 
zachtjes te knijpen en knijpen daardoor véél te hard. Zo profiteren ze onvoldoende van de 
ergonomie van de tang en slijt deze sneller. Volledig probleemloos “scrap free” binden 
door een slim design met een beweegbare steunplaat. Geen kleine stukjes tape meer die 
achterblijven in het milieu of de tang verstoppen. Het ene kopuiteinde is versterkt. Door twee 
metalen puntjes, die boven het mes geplaatst zijn, wordt de tape op spanning gehouden 
tijdens het snijden. De tape wordt hierdoor altijd perfect afgesneden. De draadhouder is 
een metalen plaatje die over het nietjesmagazijn geplaatst kan worden. Met deze apart te 
bestellen draadhouder kunt u de tape vastnieten aan een gevlochten draad. Voorts is het 
mogelijk de tang in gesloten stand vast te zetten, zodat deze beter beschermd bewaard kan 
worden.

Art.nr. type kleur tangopening v.p.e.
1030107 BJA TB-S scrap free paars 50 mm per stuk
1030197 BJA draadhouder bij TB-S per stuk
20 tangen per overdoos. Gebruikstip: Als u af en toe een druppeltje WD-40 op de 
bewegende delen doet blijft de tang lang soepel werken.

Art.nr. omschrijving geschikt voor tang v.p.e.
1033010 Drukveer nietjes (nr. 10) paars, blauw per stuk
1033013 Spanningsveer (nr. 13) paars, blauw per stuk
1033015 Steunplaat (nr. 15) paars, blauw per stuk
1033016 Huis A (nr. 16) paars per stuk
1033017 Borgpen (nr. 17) paars, blauw per stuk
1033018 Drukplaat (nr. 18) paars, blauw per stuk
1033019 Wisselplaat (nr. 19) paars, blauw per stuk
1033020 Tapepikker (nr. 20) paars, blauw per stuk
1033021 Torsieveer (nr. 21) paars, blauw per stuk
1033022 Huis B (nr. 22) paars per stuk
1033028 Handvat (nr. 28) paars, blauw per stuk

onderdelen Bja BindnieTTangen
De nummers corresponderen met de nummers op de tekening die met de paarse tang 
geleverd wordt. Overige onderdelen nummers die leverbaar zijn: nr. 2, 3, 4, 5, 14, 23 en 27.

Bja nieTjes en mesjes
Geschikt voor de bindniettangen BJA TB-SI, BJA TB-S, BJA TB-B, BJA TB-F, HT-A(N) en HT-B(N). 
BJA nietjes zijn van uitstekende kwaliteit en zijn véél voordeliger! Bevatten bovendien 
ruim 4% meer nietjes per doos vergeleken met Max nietjes.

Art.nr. omschrijving omverpakking v.p.e.
1030200 BJA nietjes type 604-L 12 binnendozen/doos 50.000 st./doos
1030199 BJA mesje getand 50 sets per doos 3 mesjes per set
Tip: controleer en vervang het mesje regelmatig en voorkom dat u ongemerkt onnodig 
hard gaat knijpen! met een scherp mesje is het veel prettiger werken!

BJA TB-S Wél probleemloos scrap free!

BJA TB-SI LICHTGEWICHT en DUURZAAM scrap free! Bja BindnieTTang TB-si BlauW lichTgeWichT
Eindelijk is hij er, de lichtgewicht blauwe BJA TB-SI tang! Gemaakt van duurzaam aluminium, 
plastic en staal. Vergeleken met de paarse tang heeft deze blauwe tang de volgende extra's:
25% lichter! In de tang zit een handige lange stalen pin met een haakje waarmee je 
vastgelopen nietjes eruit kunt peuteren. De tapehouder heeft scharnieren waardoor deze 
beter bevestigd is. Er zit een "stopper" op de tang, die voorkomt bij het ophalen van de 
tape dat je per ongeluk doorknijpt en een nietje platdrukt voordat je de binding gemaakt 
hebt. Verder is de blauwe tang scrap free, is er natuurlijk maar héél weinig knijpkracht 
nodig, wordt de tape altijd perfect afgesneden en dit alles zonder problemen.

Art.nr. type kleur tangopening v.p.e.
1030106 BJA TB-SI lichtgewicht blauw 50 mm per stuk
Totaalgewicht slechts 421 g, incl. alle extra's zoals, reservemesje, twee reserveveertjes en 
een lange stalen pin.
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euroTaPe en aVo suPerflex BindBuis 

a-Plus / max TaPe / meVoTaPe 
A-plus tape en Max tape zijn PVC bindbanden van een soepele kwaliteit, anti-statisch en 
UV-gestabiliseerd. 30 doosjes per overdoos. Mevotape is een PE tape die veel taaier is, meer 
trekkracht heeft en milieuvriendelijker is dan PVC tape. Met rolkern die nooit vervormd. 40 
zakjes per overdoos. Op=Op, gaat uit het programma!

euroTaPe
De nieuwe standaard! Exclusief bij AMEVO. Mooie kwaliteit PVC bindband, soepel, anti-
statisch en UV-gestabiliseerd. 30 doosjes per overdoos.

Art.nr. type dikte kleur rollengte v.p.e.
- A-plus tape 0,10 mm divers* 40 m 10 rollen/doosje
*voorradig in wit, geel, rood, paars en oranje. OP=OP!
1030128 A-plus tape 0,25 mm rood 16 m 10 rollen/doosje
1030126 Max tape 0,25 mm rood 16 m 10 rollen/doosje
1030265 Mevotape 0,10 mm donkergroen 40 m 10 rollen/zak
1030262 Mevotape 0,25 mm rood 16 m 10 rollen/zak

Art.nr. type dikte kleur rollengte v.p.e.
1030275 BJA Biotape 0,15 mm wit 30 m 10 rollen/doosje

Art.nr. type dikte kleur rollengte v.p.e. 
1030160 Eurotape 0,10 mm groen 40 m 10 rollen/doosje
1030161 Eurotape 0,15 mm groen 26 m 10 rollen/doosje

Bio-BindBuis ZiE pAg. 8 BioVision

Bja BioTaPe ZiE pAg. 8 BioVision

aVo suPerflex BindBuis zWarT
Art.nr. diameter v.p.e. omverpakking
1030483 3 mm ca. 190 meter / netje 12 netjes
1030484 4 mm ca. 135 meter / netje 12 netjes
1030485 5 mm ca. 111 meter / netje 12 netjes
1030486 6 mm ca. 85 meter / netje 12 netjes

aVo suPerflex BindBuis groen

aVo suPerflex BindBuis groen oP hasPel

Art.nr. diameter v.p.e. omverpakking
1030443 3,0 mm ca. 200 meter / netje 12 netjes
1030444 4,0 mm ca. 135 meter / netje 12 netjes
1030445 5,0 mm ca. 111 meter / netje 12 netjes

Art.nr. omschrijving diameter v.p.e. per haspel
1030422 AVO SuperFlex groen 2,0 mm ca. 1.550 meter 
1030423 AVO SuperFlex groen 3,0 mm ca. 1.000 meter
1030424 AVO SuperFlex groen 4,0 mm ca. 770 meter
1030425 AVO SuperFlex groen 5,0 mm ca. 555 meter

aVo suPerflex BindBuis
AMEVO is zeer verheugd u een exclusieve topkwaliteit bindbuis aan te kunnen bieden. 
AVO SuperFlex bindbuis is supersterk, superelastisch en tegelijk zacht! 
Gemaakt van enkel virgin PVC en UV-gestabiliseerd. AVO SuperFlex bindbuis laat zich 
uitstekend knopen, ook bij lagere temperaturen. In netje met handige draagclip of op 
haspel.

Bio-bindbuis
Art.nr. omschrijving diameter kleur v.p.e. omverpakking
1030403 BIO-bindbuis 3 mm wit 100 m/netje 18 netjes

3-4-5-6 mm FORS
in prijs verlaagd!



56 Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

P
la

n
ts

to
k

k
e

n
 e

n
 B

in
d

m
a

te
ri

a
le

n

schakelBanden en BoomBand

ajd schakelBand
Multitoepasbare snelbinder.
Toepassing : aanbinden en vastzetten van heesters, klimplanten en jonge boompjes
Materiaal : UV-bestendig polyethyleen
Binden : d.m.v. een z.g.n. doorvoer-kettingsluiting
Kleur : zwart

Art.nr. type lengte breedte trekkracht v.p.e./bundel
1030311 struikband ”zwaar” 53 cm 10 mm 22 kg 100 stuks

ajd schakelBoomBand
Toepassing : voor het vastzetten van laan- en fruitbomen
Materiaal : UV-bestendig polyethyleen
Binden : d.m.v. een z.g.n. doorvoer-kettingsluiting
Kleur : zwart

Art.nr. lengte breedte trekkracht v.p.e. per zak
1030337 63 cm 28 mm 22 kg 100 stuks

schakelBand oP rol
Toepassing :  voor het aanbinden en vastzetten van heesters, jonge bomen en 

fruitbomen
Materiaal : UV-bestendig LDPE (11 mm) /PVC (25 mm)
Binden : d.m.v. een z.g.n. doorvoer-kettingsluiting

Art.nr. lengte breedte v.p.e. v.p.e. per doos
1030340 25 meter 11 mm 1 rol 20 rollen
1030338 25 meter 25 mm 1 rol 10 rollen

ad-BoomBand
Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : gerecycled rubber met geweven canvas tussenlaag
Binden : m.b.v. boombandspijkers, boomgespen of evt. blokringen.
Kleur/dikte : zwart/dikte verschilt behoorlijk waardoor de blokringen niet altijd passen.

Art.nr. lengte x breedte kleur v.p.e. per bundel
1030228 15 m x 25 mm zwart 5 rollen
1030238 15 m x 30 mm zwart 5 rollen
1030227 15 m x 40 mm zwart 5 rollen
1030240 15 m x 50 mm zwart 5 rollen
1030226 60 cm x 40 mm zwart 100 stuks

BoomgesPen
Zwarte afstandhouder tussen boompaal en stam bij AD-Boomband en gordelboomband. 
Van gerecycled rubber met 2 openingen en een dikte van ca. 0,5 cm.

Art.nr. formaat doorvoer v.p.e. per zak
1032100 ca. 8 x 8 cm 2 x 5 cm 250 stuks
1032101 ca. 8 x 8 cm 2 x 6 cm 250 stuks

BoomBandsPijkers
Toepassing : voor het vastzetten van boombanden
Materiaal : verzinkt staal, 3,1 mm dik, platte kop Ø 2cm

Art.nr. lengte inhoud v.p.e.
1030233 40 mm (ca. 400 spijkers) 2,5 kg/doos

Boomgespen
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BoomBanden

(auTo)gordelBoomBand
Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : polypropyleen
Binden : m.b.v. boombandspijkers
Kleur : zwart

Art.nr. lengte breedte v.p.e.
1030216 100 m 50 mm 1 rol
1030218 50 m 50 mm 1 rol

ad-Boomhouder
Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : rubber met geweven canvas tussenlaag
Binden : m.b.v. boombandspijkers en meegeleverde boomgesp
Kleur : zwart

Art.nr. lengte breedte v.p.e. per bundel
1030230 75 cm 2,5 cm 50 stuks
De canvashouder is 7 x 30 cm.

meVolon BoomBand
Donkergroen polyethyleen band voor het aanbinden en vastzetten van bomen en heesters.
Eenvoudig te knopen, UV gestabiliseerd en op een koker gerold.

Art.nr. lengte breedte v.p.e. 
1030312 50 meter 28 mm 1 rol       

sPijkerBoomBand
Toepassing : aanbinden en vastzetten van bomen
Materiaal : PVC
Binden :  met boombandspijkers door de spijkergaten en meegeleverde blokringen

Art.nr. lengte breedte v.p.e. v.p.e. per doos
1030205 25 meter 38 mm 1 rol 5 rollen

kokos BoomBand
Aanbinden op natuurlijke wijze met gevlochten kokosdraden. 

Art.nr. omschrijving kwaliteit v.p.e.
1039523 Kokos boomband 7 draads 40 g/m 100 m/rol

meVoTex juTe BoomBand
Aanbinden op natuurlijke wijze met sterk jute boomband van hoge kwaliteit. 
Let op: het uiteinde dubbelvouwen voor het vastspijkeren!

Art.nr. omschrijving kwaliteit v.p.e.
1061037 Jute boomband 7 cm ± 52 g/m 25 m/rol
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BoomcliPs, geWasdraad en BoomsPiralen

ameVo mini-cliP
Toepassing : voor het vastzetten/geleiden van jong fruit en wijnranken aan teeltdraden
Materiaal : polypropyleen
Binden : teeltdraden van 2,5 en 3 mm klemmen vast in uitsparingen van de clip
Kleur : zwart

Art.nr. lengte draaddikte v.p.e. 
1036310 8,5 cm 2,5 en 3 mm ca. 1.000 stuks/zak
1036312 8,5 cm 2,5 en 3 mm ca. 18.000 stuks/doos

ameVo mulTicliPs
Toepassing : voor het vastzetten/geleiden van bomen, stammen en struiken
Materiaal : polypropyleen
Binden :  teeltdraden van 1,2/ 1,6/ 2/ 3 en 4 mm klemmen vast in de uitsparingen
Kleur : zwart

Art.nr. lengte draaddikte v.p.e. per doos
1036330 12 cm 1,2 / 1,6 en 2 mm ca. 2.000 stuks
1030325 20 cm 3 en 4 mm  ca. 500 stuks

ameVo rozen-fruiT-BoomcliPs
Sterke en UV bestendige AMEVO clips. Op de clip staat de lengte vermeld en de draaddikte 
waarvoor die clip te gebruiken is.
Toepassing :  voor het vastzetten/geleiden van stammen, struiken en bomen aan 

teeltdraden of clipkoord
Materiaal/kleur : copolymeer polypropyleen/zwart
Binden : teeltdraden van 2, 3 en 4 mm klemmen vast in de uitsparingen 

Art.nr. soort lengte draaddikte v.p.e. per doos
1030320 Rozenclip 10 cm 2 mm  ca. 500 stuks
1030322 Fruitclip 10 cm 3 mm  ca. 500 stuks
1030321 Fruitclip 12 cm 3 mm  ca. 500 stuks
1030323 Boomclip 12 cm 4 mm  ca. 500 stuks

meVonYl rond geWasdraad
Deze ronde polyester draad heeft een zeer lage rek en krimp. Heeft een UV garantie van 5 
jaar op basis van afschrijving en een levensduur van ca. 10 jaar. Het is sterker dan ijzerdraad! 
Toepassing in fruit- en boomkwekerijen zowel buiten als in kassen.

Art.nr. kleur dikte lengte breukbelasting v.p.e.
1091250* zwart 1,8 mm 2.750 m 120 kg 1 haspel
1091252 zwart 2,2 mm 1.800 m 190 kg 1 haspel
1091255 zwart 2,6 mm 1.300 m 240 kg 1 haspel
1091258 zwart 3 mm 1.000 m 350 kg 1 haspel
1091260 zwart 4 mm 500 m 550 kg 1 bundel
*Op=Op, gaat uit het programma!

BoomsPiralen
Boomspiralen beschermen tegen wildvraat en andere stambeschadigingen. Ze zijn makkelijk 
uit te buigen en aan de stam te bevestigen. Klemmen niet af maar buigen verder uit 
naarmate de stam groeit. Bruin PVC met gaten voor de ventilatie.

Boomhouders aan draad
Boomhouders zijn gemaakt van zacht synthetisch rubber en beschermen en ondersteunen 
de boom. Eenmaal vastgezet kan de draad de bast niet beschadigen en kan de 
boomhouder nimmer langs de draad glijden. 

Art.nr. omschrijving diameter v.p.e. per doos
1030250 Boomspiraal 60 cm 3,8 cm 250 stuks     
1030252 Boomspiraal 100 cm 3,8 cm 250 stuks     

Art.nr. omschrijving Ø draad v.p.e. per doos
1032202 Boomhouder aan draad 20 cm 2,5-4 mm 100 stuks
1032203 Boomhouder aan draad 30 cm 3-4 mm  50 stuks
1032204 Boomhouder aan draad 40 cm 3-4 mm  50 stuks
1032206 Boomhouder aan draad 60 cm 4-7 mm  50 stuks

Boomspiraal

Boomhouder
20 cmm 

Boomhouder
30-60 cm
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nYlondraad, griPPles, sPankoord en Tie reP

nYlondraad
Toepassing : als teeltdraden en t.b.v. schermdoekinstallaties
Materiaal : nylon monofilament
Kleur : wit/ transparant
V.p.e. : handzaam verpakt in dozen en blisters en makkelijk uit te rollen. Ook    
    handig voor semi-professioneel gebruik.

Art.nr. draaddikte lengte v.p.e.
1090111 2,5 mm ca. 88 meter per blister
1090107 2,5 mm ca. 1.925 meter per doos
1090110 3,0 mm ca. 60 meter per blister
1090108 3,0 mm ca. 1.320 meter per doos
1090112 4,0 mm ca. 35 meter per blister
1090109 4,0 mm ca. 770 meter per doos

griPPles
De Gripples combineren 3 functies in één product! Ze verbinden allerlei soorten draden, 
spannen ze op en ankeren ze vast! Het principe is dat de draden maar in één richting door 
de Gripples geduwd kunnen worden en de andere kant uit geblokkeerd worden. 
De Gripples zijn van metaal.  
de Voordelen: 4 keer sneller dan conventionele methoden; bespaart veel tijd en dus geld; 
Ongekend gebruiksgemak…zien is geloven; Nooit meer lastig buigen, twisten en knopen 
van draden; Eenvoudig opspannen en heropspannen; Geen scherpe randen, roest niet en 
een lange levensduur.

Art.nr. omschijving draaddikte maximum v.p.e
belasting

1099066 Medium Gripple 2 t/m 3.25 mm  400 kg 20 st./zak
1099067 Large Gripple 3,25 t/m 4,20 mm  600 kg 10 st./zak

draadklem
Toepassing : multifunctioneel, t.b.v. hekwerken, schermhallen, foliekassen etc.
Materiaal : verzinkt metaal

Art.nr. omschrijving v.p.e.
1090310 draadklem 25 st./zak

nYlon sPankoord
Een ijzersterk gevlochten wit PP koord (Gripolon) voor het afspannen van tunnelfolie.

Art.nr. diameter v.p.e.
1090301 Ø 3 mm 100 meter/spoel

Tie reP kaBelBinders
Hoogwaardige zwarte Nylon Tie Reps voor het vastzetten van allerlei zaken o.a. stangen aan 
buizen en gazen op hekwerken. De Tie Reps zijn UV-bestendig (alleen de kleur zwart) en 
resistent tegen olie, vetten, zout en verdunde zuren. Temperatuur –35º C tot +85º C. 
Op aanvraag ook leverbaar in andere maten en kleuren (o.a. naturel/transparant).

Art.nr. lengte x breedte Ø** trekkracht* v.p.e./zak
1099110 100 mm x 2,5 mm*** 20 mm 8,1 kg. 100 stuks
1099112 140 mm x 3,6 mm 33 mm 18,2 kg. 100 stuks
1099114 300 mm x 3,6 mm 77 mm 18,2 kg. 100 stuks
1099118 300 mm x 4,8 mm 77 mm 22,2 kg. 100 stuks
1099122 300 mm x 7,6 mm 77 mm 54,4 kg. 100 stuks
*Gegarandeerde trekkracht. **Doorsnee van de bundel die men kan omvatten. 
***Op=Op, gaat uit het programma!



60 Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

P
la

n
ts

to
k

k
e

n
 e

n
 B

in
d

m
a

te
ri

a
le

n

TunnelsTaVen en Buis-/Veredelingsklemmen

ameVo VerensTalen TunnelsTaVen
Stel zelf uw lage tunnel als volgt samen:
Plaats de staven op ca. 1 à 2 meter van elkaar. Span het folie hier overheen. 
Aan de voor- en achterkant van de tunnel wordt het folie samengebonden en d.m.v. koorden 
aan paaltjes vastgezet. Om het folie goed af te spannen, worden over het folie tussen de 
staven nogmaals staven geplaatst.
Gegalvaniseerde verenstaven laten zich gemakkelijk buigen op de aangegeven bedbreedte 
en kunnen na gebruik gemakkelijk in de oorspronkelijke rechte vorm worden opgeborgen.

Art.nr. type diam. x lengte bedbreedte gaas-/folie v.p.e.
 breedte per bundel

1163010 VT3 6 mm x 3,25 m 1,40 - 1,60 m 3 meter 50 stuks
1163011 VT4 7 mm x 4 m 1,60 - 1,80 m 3,6 meter 25 stuks

Veredelingsklemmen
Hele kleine polystyrene klemmen (25 mm) t.b.v. kleurcodering bij zaadselectiebedrijven. 
Op=Op, gaat uit het programma!

Veredelingsklemmen meTallic
Hele kleine polystyrene klemmen (25 mm) t.b.v. kleurcodering bij zaadselectiebedrijven. 
Diverse andere klemmen (waaronder transparante) zijn op aanvraag leverbaar.
Op=Op, gaat uit het programma!

Art.nr. kleur v.p.e. per zakje  per overdoos
1090401 wit 100 stuks 30 zakjes
1090403 blauw 100 stuks 30 zakjes
1090404 geel 100 stuks 30 zakjes
1090406 zwart 100 stuks 30 zakjes
1090407 oranje 100 stuks 30 zakjes
1090408 roze 100 stuks 30 zakjes
1090410 groen 100 stuks 30 zakjes

Art.nr. kleur v.p.e. per zakje  per overdoos
1090430 groen metallic 100 stuks 30 zakjes
1090431 zilver metallic 100 stuks 30 zakjes
1090432 rood metallic 100 stuks 30 zakjes
1090433 blauw metallic 100 stuks 30 zakjes
1090434 goud metallic 100 stuks 30 zakjes
1090439 paars metallic 100 stuks 30 zakjes

metallic kleuren

Buisklemmen kunsTsTof
Om folie en schermgaas vast te klemmen. Sterke witte klemmen van PVC,  Ø 50 mm is op 
aanvraag leverbaar.

Buisklemmen sTaal
Sterke stalen buisklemmen om folie en schermgaas vast te klemmen. 

Art.nr. diameter (binnen) v.p.e. per zak
1090309 15 mm 100 stuks
1090313 20 mm 100 stuks
1090311 25 mm 100 stuks
1090312 30 mm 100 stuks
1090315 40 mm 100 stuks

Art.nr. diameter (binnen) v.p.e. per zak
1090306 25 mm 100 stuks
1090305 30 mm 100 stuks
1090335 35 mm 100 stuks



mevoline RAnDBeGRenZinGen
 
Satter Hoveniersbedrijf uit Nijkerkerveen is een dynamische onderneming die werkt door heel 
Nederland. Al meer dan 20 jaar creëert zij mooie, levende tuinen. Ze zijn gespecialiseerd in onderhoud, 
tuinaanleg en renovatie van tuinen. Voor een project in Naarden heeft Satter Hoveniersbedrijf 
gekozen voor Mevoline cortenstalen randbegrenzing. De plantvakken zijn afgebakend met deze 
randbegrenzing en dat heeft ervoor gezorgd dat het stijlvolle, strakke vakken zijn geworden. Door de 
Mevoline randbegrenzing blijven grind en border 
perfect gescheiden.

Satter hoveniersbedrijf KIEST VOOR mevoline
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1 2 3

verzinkt

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

M
e

vo
li

n
e

 R
a

n
d

b
e

g
re

n
zi

n
g

e
n

STALEN rANdbEgrENziNgEN

EverEdge is de meest exclusieve metalen randbegrenzing. Het is een uniek ontwerp 
in al zijn eenvoud met een ongekend simpel koppelingssysteem. Het is zeer flexibel, 
ontzettend makkelijk en snel aan te leggen, volledig weersbestendig en onderhoudsvrij. 

EverEdge is gemaakt van hoogwaardig 1,6 of 2,5 mm dik verzinkt staal en de gekleurde 
types hebben een prachtige natuurlijk ogende matte corrosiebestendige coating. Hierdoor 
biedt het een zo goed als permanente oplossing voor een eeuwenoud probleem om de 
scheiding tussen gazon, border, pad of weg netjes en recht te houden. EverEdge blijft er 
mooi en strak uitzien. Zie ook: www.randbegrenzingen.nl

De drie hoogtes 7,5 cm, 10 cm en 12,5 cm zijn aan elkaar te koppelen!

Sinds onze oprichting hebben wij als AMEVO veel ervaring met vele randbegrenzingen. Wij weten daardoor als geen ander wat de kenmerken zijn van de betere randbegrenzingen. Om 
dit ook voor u en uw klanten duidelijk te maken introduceren we Mevoline randbegrenzingen. Een nieuwe begrip dat staat voor kwalitatief hoogwaardige randbegrenzingen. Makkelijk in 
aanleg, met lange levensduur en goed doordachte systemen die zich vaak al tientallen jaren bewezen hebben. Met Mevoline randbegrenzingen kiezen wij voor een herkenbare kwaliteit.  

Mevoline randbegrenzingen ziet u ook in de aparte brochure die we hebben uitgebracht. Wij hopen hiermee ons enthousiasme op u en uw klanten over te brengen. Voorts is er ook 
een aparte website www.randbegrenzingen.nl voor meer informatie. Tevens kunnen we door de grote verscheidenheid aan Mevoline randbegrenzingen voor elk project een passende 
randbegrenzing bieden. Tot slot is het goed te weten dat we door de ruime voorraad alle Mevoline randbegrenzingen direct uit kunnnen leveren. 

EvEr EdgE CLASSiC 1,6 mm 
dit type EverEdge is zeer goed te buigen! Logo's, kleine rondjes en andere speciale 
vormen zijn makkelijk te maken. Elk stuk van 100 cm heeft een effectieve lengte van 95 cm 
en heeft 6 vaste verankeringspennen van 9,4 cm. Een diepere verankering kan gemaakt 
worden via de losse pen met clip, deze kan ook bij de ProEdge gebruikt worden.

Art. nr. omschrijving dikte lengte x hoogte v.p.e./pak
1142100 EverEdge A bruin 1,6 mm 100 x 7,5 cm 5 m
1142102 EverEdge B bruin 1,6 mm 100 x 10 cm 5 m
1142104 EverEdge C bruin 1,6 mm 100 x 12,5 cm 5 m
1142106 EverEdge A verzinkt 1,6 mm 100 x 7,5 cm 5 m
1142107 EverEdge B verzinkt 1,6 mm 100 x 10 cm 5 m Op=Op!
1142103 EverEdge B antraciet 1,6 mm 100 x 10 cm 5 m
1142999 EverEdge verankeringspen + clip Ø 1 cm x 30 cm 10 stuks
Palletaantal EverEdge A 1.000 m, EverEdge B 800 m en EverEdge C 650 m.

EvEr EdgE rANdbEgrENziNgEN

 www.rANdbEgrENziNgEN.NL  mEvoLiNE rANdbEgrENziNgEN          www.rANdbEgrENziNgEN.NL

antraciet

 bruin
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STALEN rANdbEgrENziNgEN

EvEr EdgE Pro EdgE 2,5 mm
De ProEdge is speciaal gemaakt voor professioneel gebruik bij grote projecten. Elk stuk is  
2,5 meter lang met een effectieve lengte van 245 cm en heeft 15 vaste verankeringpennen 
van 10 cm.

Art. nr. omschrijving dikte lengte x hoogte v.p.e./pak
1142120 ProEdge A bruin 2,5 mm 250 x 7,5 cm 12,5 m
1142122 ProEdge B bruin 2,5 mm 250 x 10 cm 12,5 m
1142124 ProEdge C bruin 2,5 mm 250 x 12,5 cm 12,5 m Op=Op!
1142129 ProEdge D bruin 2,5 mm 250 x 15 cm 12,5 m
1142123 ProEdge B verzinkt 2,5 mm 250 x 10 cm 12,5 m
1142127 ProEdge B antraciet 2,5 mm 250 x 10 cm 12,5 m

 ervoor  erna
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Mevosteel garden ring corten

Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!
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STALEN rANdbEgrENziNgEN

EvEr EdgE gArdEN riNg
De Garden Ring is een voorgebogen 1,6 mm EverEdge 7,5 cm x 1 m stuk die met 
meegeleverde slotbouten vastgezet worden. Garden Ring is verzinkt en daarna van een 
matbruine corrosiebestendige coating voorzien. Drie stukken worden zo makkelijk tot een 
ring in elkaar gezet. OP=OP, gaat uit het programma!

Art. nr. omschrijving diameter hoogte v.p.e./pak
1142006 EverEdge Garden Ring 90 cm 7,5 cm 1 stuk (3 delen)

Art. nr. omschrijving dikte lengte x hoogte v.p.e./pak
1142000 EverEdge Atlas 1,6 mm 100 x 7,5 cm 10 m

De EverEdge Atlas is een verzinkte randbegrenzing die specifiek ontworpen is voor 
kunstgras toepassingen. Het is een variatie van de EverEdge Classic en is 1,6 mm dik 
met dezelfde prachtige natuurlijk ogende matte corrosiebestendige bruine coating. Het 
kunstgras kan gewoon op het 2 cm brede horizontale deel vastgelijmd worden. Het 
horizontale deel begint op 1 cm vanaf de bovenzijde.

EvEr EdgE ATLAS 
De bruine EverEdge Atlas is de ideale randbegrenzing bij kunstgras. Elk stuk van 100 cm heeft 
een effectieve lengte van 95 cm en heeft 6 vaste verankeringspennen van 9,4 cm.
OP=OP, gaat uit het programma!

EvEr EdgE ATLAS

mEvoSTEEL gArdEN riNgS
Mevosteel Garden Rings zijn voorgebogen stukken van 2 mm x 10,2 cm van corten staal. Ze 
worden geleverd inclusief verankeringspennen van 30,5 cm. Op aanvraag ook leverbaar 
bruin gepoedercoat of tegen meerprijs in ongecoat verzinkt staal. 

Art. nr. omschrijving Ø hoogte v.p.e.
1142020 Mevosteel Garden Ring corten ca. 76 cm 10,2 cm 1 stuk (1 deel)
1142022 Mevosteel Garden Ring corten ca. 91 cm 10,2 cm 1 stuk (1 deel)
1142024 Mevosteel Garden Ring corten ca. 122 cm 10,2 cm 1 stuk (2 delen)
1142026 Mevosteel Garden Ring corten ca. 152 cm 10,2 cm 1 stuk (2 delen)
1142028 Mevosteel Garden Ring corten ca. 183 cm 10,2 cm 1 stuk (2 delen)
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1242186

1142188
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STALEN rANdbEgrENziNgEN

Mevosteel is een corten stalen randbegrenzing met een uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding. Kenmerkend voor corten staal is dat het niet doorroest. Het ontwerp is 
eenvoudig en makkelijk te koppelen. Het is flexibel, duurzaam en snel aan te leggen.

Mevosteel is verkrijgbaar in 4 soorten, nl. corten staal ongecoat, RVS, verzinkt ongecoat en 
bruin gepoedercoat. Mevosteel heeft losse verankeringspennen die meegeleverd worden. 
mevosteel is zéér geschikt als bestratingsrand in plaats van betonbandjes.

Het materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig 
te maken na licht inslijpen van de binnenzijde. Indien u perfect strakke hoeken wenst 
dan kunt u twee typen hoekstukken gebruiken. Tevens zijn er eindverbindingsclippennen 
waarmee u extra stevigheid kunt geven op plaatsen waar u dit nodig acht. Het zijn 
beugels van 5 cm breed die over de strip heen in de grond verankerd worden. De 
eindverbindingsclippennen kunt u ook gebruiken als verankering op die plekken waar 
u de strip heeft afgezaagd. Tot slot kunt u ook twee afgezaagde stukken met een 
eindverbindingsclippen verbinden en verankeren.
Zie ook: www.randbegrenzingen.nl

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 5 mm x 10,2 Cm
Mevosteel corten staal 5 mm ongecoat met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een zéér trendy 
randbegrenzing. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is 
de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. de roestlaag beschermd 
het corten staal tegen doorroesten. deze extra zware mevosteel wordt het meest 
verkocht om een een robuuste uitstraling te creëren.

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 3 mm x 10,2 Cm
Mevosteel corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een zéér trendy 
randbegrenzing. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is 
de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. de roestlaag beschermd 
het corten staal tegen doorroesten. 

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 2 mm x 10,2 Cm
Mevosteel corten staal 2 mm ongecoat met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een zéér trendy 
randbegrenzing. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is 
de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. de roestlaag beschermd 
het corten staal tegen doorroesten. 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242183 Mevosteel ongecoat 5 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
1142188 Hoekstuk 90º ongecoat 8 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242182 Mevosteel ongecoat 3 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
1142188 Hoekstuk 90º ongecoat 8 x 10,2 cm per stuk
1242189 Hoekstuk met 2 pennen in/outside 36,5 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 562,5 meter (250 stuks) per pallet.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142180 Mevosteel ongecoat 2 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
1142188 Hoekstuk 90º ongecoat 8 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.

mEvoSTEEL rANdbEgrENziNgEN

Véél mooier dan betonbanden!

mEvoSTEEL gArdEN riNgS CorTEN zie pag. 64

 3 mm buitenhoek  3 mm binnenhoek



66 Informeer naar speciale korting bij grotere hoeveelheden!

M
e

vo
li

n
e

 R
a

n
d

b
e

g
re

n
zi

n
g

e
n

STALEN rANdbEgrENziNgEN

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 5 mm x 15,2 Cm
Mevosteel corten staal 5 mm ongecoat met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een zéér trendy 
randbegrenzing. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is 
de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. de roestlaag beschermd 
het corten staal tegen doorroesten. Het hoge mevosteel model is bij uitstek geschikt 
voor het creëren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen. deze extra zware 
mevosteel wordt het meest verkocht om een een robuuste uitstraling te creëren.

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 3 mm x 15,2 Cm
Mevosteel corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een zéér trendy 
randbegrenzing. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is 
de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. de roestlaag beschermd 
het corten staal tegen doorroesten. Het hoge mevosteel model is bij uitstek geschikt voor 
het creëren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 2 mm x 15,2 Cm
Mevosteel corten staal 2 mm ongecoat met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Dit ongecoate corten staal is een zéér trendy 
randbegrenzing. Het past zowel bij moderne tuinen als bij klassieke tuinen. Kenmerkend is 
de natuurlijke roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. de roestlaag beschermd 
het corten staal tegen doorroesten. Het hoge mevosteel model is bij uitstek geschikt voor 
het creëren van hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242143 Mevosteel ongecoat 5 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 225 meter (100 stuks) per pallet.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242142 Mevosteel ongecoat 3 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142140 Mevosteel ongecoat 2 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.
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Basic Edge
30,5 cm & 40,6 cm!
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STALEN rANdbEgrENziNgEN

        Op BeSTeLLiNg
mEvoSTEEL CorTEN STAAL 5 mm x 20,3 Cm 
Mevosteel corten staal 5 mm ongecoat met lengte 225 cm en 20,3 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur 
die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermd het corten staal 
tegen doorroesten. Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het creëren van 
hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen. Deze extra zware Mevosteel wordt het meest 
verkocht om een een robuuste uitstraling te creëren.

mEvoSTEEL CorTEN STAAL 3 mm x 20,3 Cm
Mevosteel corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 20,3 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Kenmerkend is de natuurlijke roestkleur 
die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermd het corten staal 
tegen doorroesten. Het hoge Mevosteel model is bij uitstek geschikt voor het creëren van 
hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

mEvoSTEEL bASiC EdgE CorTEN STAAL 3 mm x 40,6 Cm
Mevosteel Basic Edge corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 40,6 cm hoogte. 
Eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar last. Met twee laselectrodes 
kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. Kenmerkend is de natuurlijke 
roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermd het corten 
staal tegen doorroesten. Het hoge Basic Edge model is bij uitstek geschikt voor het creëren 
van grote hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

mEvoSTEEL bASiC EdgE CorTEN STAAL 3 mm x 30,5 Cm
Mevosteel Basic Edge corten staal 3 mm ongecoat met lengte 225 cm en 30,5 cm hoogte. 
Eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar last. Met twee laselectrodes 
kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. Kenmerkend is de natuurlijke 
roestkleur die het corten staal uiteindelijk zal krijgen. De roestlaag beschermd het corten 
staal tegen doorroesten. Het hoge Basic Edge model is bij uitstek geschikt voor het creëren 
van grote hoogteverschillen in groenprojecten of tuinen.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142147 Mevosteel ongecoat 5 mm 225 x 20,3 cm 168,75 m*

(incl. 225 pennen à 40,6 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
*Minimumbestelling 1 pallet (75 stuks) met 168,75 meter (153,75 m effectief). 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142146 Mevosteel ongecoat 3 mm 225 x 20,3 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242186 Eindverbindingsclippen ongecoat 30,5 cm per stuk
*5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142342 Mevosteel Basic Edge ongecoat 3 mm 225 x 40,6 cm 2,25 m*
1142998 Laselectrode corten Ø 2,5 mm** 30 cm 110 stuks
*Losse strip. 168,75 meter (75 stuks) per pallet. **In blik van 2 kg. 
Op aanvraag leverbaar in 5 mm dikte bij afname van minimaal 1 pallet (112,5 meter). 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142332 Mevosteel Basic Edge ongecoat 3 mm 225 x 30,5 cm 2,25 m*
1142998 Laselectrode corten Ø 2,5 mm** 30 cm 110 stuks
*Losse strip. 168,75 meter (75 stuks) per pallet. **In blik van 2 kg.
Op aanvraag leverbaar in 5 mm dikte bij afname van minimaal 1 pallet (112,5 meter). 

Mevosteel Basic Edge is een eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar 
last. Met twee laselectrodes kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. 
Mevosteel Basic Edge is van corten staal en wordt zonder verankeringspennen geleverd. 
Kenmerkend voor corten staal is dat het niet doorroest. Het materiaal is goed te buigen 
in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig te maken na licht inslijpen van de 
binnenzijde. Mevosteel Basic Edge heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en is 
bij uitstek geschikt voor het creëren van grote hoogteverschillen. 

mEvoSTEEL bASiC EdgE rANdbEgrENziNgEN

Ook in 20,3 cm!
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mEvoSTEEL vErziNkT STAAL 2 mm x 10,2 Cm
Mevosteel verzinkt staal 2 mm met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de 
verbinding is de werkende lengte 205 cm. verzinkt mevosteel is zeer duurzaam en door 
zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look". 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242170 Mevosteel verzinkt 2 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242176 Eindverbindingsclippen verzinkt 30,5 cm per stuk
1142178 Hoekstuk 90º verzinkt 8 x 10,2 cm per stuk
1242178 Hoekstuk met 2 pennen in/outside 36,5 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.

mEvoSTEEL vErziNkT STAAL 3 mm x 10,2 Cm
Mevosteel verzinkt staal 3 mm met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege de 
verbinding is de werkende lengte 205 cm. verzinkt mevosteel is zeer duurzaam en door 
zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look". 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242172 Mevosteel verzinkt 3 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242176 Eindverbindingsclippen verzinkt 30,5 cm per stuk
1142178 Hoekstuk 90º verzinkt 8 x 10,2 cm per stuk
1242179 Hoekstuk met 2 pennen in/outside 36,5 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 562,5 meter (250 stuks) per pallet.

mEvoSTEEL vErziNkT STAAL 3 mm x 15,2 Cm
Mevosteel verzinkt staal 3 mm met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de 
verbinding is de werkende lengte 205 cm. verzinkt mevosteel is zeer duurzaam en door 
zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look". 
Het hoge mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van hoogteverschillen in 
tuinen en parken. 

mEvoSTEEL vErziNkT STAAL 2 mm x 15,2 Cm
Mevosteel verzinkt staal 2 mm met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege de 
verbinding is de werkende lengte 205 cm. verzinkt mevosteel is zeer duurzaam en door 
zijn uitstraling bijzonder geschikt voor groenprojecten en tuinen met een moderne "look". 
Het hoge mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van hoogteverschillen in 
tuinen en parken. 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242132 Mevosteel verzinkt 3 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242176 Eindverbindingsclippen verzinkt 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242130 Mevosteel verzinkt 2 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242176 Eindverbindingsclippen verzinkt 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

 buitenhoek  binnenhoek
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mEvoSTEEL brUiN 2 mm x 15,2 Cm 
Mevosteel 2 mm bruin gepoedercoat met lengte van 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. De bruine coating zorgt voor een mooie 
natuurlijke uitstraling. Mocht de coating beschadigd raken dan zal het staal niet doorroesten 
daar het gemaakt is van corten staal. Het hoge mevosteel model wordt veel gebruikt voor 
het creëren van hoogteverschillen in tuinen en parken. 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242160 Mevosteel bruin 2 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1242156 Eindverbindingsclippen bruin 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.

STALEN rANdbEgrENziNgEN

mEvoSTEEL brUiN 2 mm x 10,2 Cm 
Mevosteel 2 mm bruin gepoedercoat met lengte van 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. De bruine coating zorgt voor een mooie 
natuurlijke uitstraling. Mocht de coating beschadigd raken dan zal het staal niet doorroesten 
daar het gemaakt is van corten staal. dit type mevosteel wordt het meest verkocht als 
alternatief voor een standaard betonband van 5x15 cm. 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242150 Mevosteel bruin 2 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242156 Eindverbindingsclippen bruin 30,5 cm per stuk
1142158 Hoekstuk 90º bruin 8 x 10,2 cm per stuk
1242158 Hoekstuk met 2 pennen in/outside 36,5 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.

mEvoSTEEL brUiN 3 mm x 10,2 Cm
Mevosteel 3 mm bruin gepoedercoat met lengte van 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. De bruine coating zorgt voor een mooie 
natuurlijke uitstraling. Mocht de coating beschadigd raken dan zal het staal niet doorroesten 
daar het gemaakt is van corten staal. dit type mevosteel wordt het meest verkocht als 
alternatief voor een standaard betonband van 6x20 cm.  

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1242152 Mevosteel bruin 3 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1242156 Eindverbindingsclippen bruin 30,5 cm per stuk
1142158 Hoekstuk 90º bruin 8 x 10,2 cm per stuk
1242159 Hoekstuk met 2 pennen in/outside 36,5 x 10,2 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 562,5 meter (250 stuks) per pallet.

Nu prachtig matbruin!

Nu prachtig matbruin!

Nu prachtig matbruin!

 buitenhoek  binnenhoek
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STALEN rANdbEgrENziNgEN

Wij zijn zéér verheugd u eindelijk ook fantastisch mooie roestvaststalen randbegrenzingen 
aan te kunnen bieden! Mevosteel RVS (AISI 304) is een hoogwaardig austenitisch type 
RVS staal, welke uitstekend te buigen is en een schitterende uitstraling heeft.

De Mevosteel RVS (AISI 304) strips hebben afgeronde randen, wat een belangrijk 
aspect voor de veiligheid is. Let u wel op dat u handschoenen draagt bij het plaatsen 
daar de losse pennen aan één zijde wel scherp zijn.

Mevosteel RVS (AISI 304) heeft losse verankeringspennen die meegeleverd worden. 
mevosteel is zéér geschikt als bestratingsrand in plaats van betonbandjes. Het 
materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig te 
maken na licht inslijpen van de binnenzijde. RVS hoekstukken zijn er niet. 

Wel zijn er eindverbindingsclippennen waarmee u extra stevigheid kunt geven op plaatsen 
waar u dit nodig acht. Het zijn beugels van 5 cm breed die over de strip heen in de grond 
verankerd worden. De eindverbindingsclippennen kunt u ook gebruiken als verankering op 
die plekken waar u de strip heeft afgezaagd. Tot slot kunt u ook twee afgezaagde stukken 
met een eindverbindingsclippen verbinden en verankeren.
Zie ook: www.randbegrenzingen.nl

mEvoSTEEL rvS rANdbEgrENziNgEN

mEvoSTEEL rvS (AiSi 304) STAAL 2 mm x 10,2 Cm
Mevosteel RVS (AISI 304) staal 2 mm met lengte 225 cm en 10,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Mevosteel RVS  is zeer duurzaam en door 
zijn schitterende uitstraling uitermate geschikt voor groenprojecten en tuinen met een 
moderne "look". 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142400 Mevosteel RVS (AISI 304) 2 mm 225 x 10,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 30,5 cm)
1142406 Eindverbindingsclippen RVS 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 675 meter (300 stuks) per pallet.
OP=OP, gaat uit het programma!

mEvoSTEEL rvS (AiSi 304) STAAL 2 mm x 15,2 Cm
Mevosteel RVS (AISI 304) staal 2 mm met lengte 225 cm en 15,2 cm hoogte. Vanwege 
de verbinding is de werkende lengte 205 cm. Mevosteel RVS  is zeer duurzaam en door 
zijn schitterende uitstraling uitermate geschikt voor groenprojecten en tuinen met een 
moderne "look". Het hoge mevosteel model wordt veel gebruikt voor het creëren van 
hoogteverschillen in tuinen en parken. 

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142410 Mevosteel RVS (AISI 304) 2 mm 225 x 15,2 cm 11,25 m*

(incl. 15 pennen à 40,6 cm)
1142406 Eindverbindingsclippen RVS 30,5 cm per stuk
*Verpakt per bundel van 5 stuks (10,25 m effectief). 337,5 meter (150 stuks) per pallet.
OP=OP, gaat uit het programma!
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ALUmiNiUm rANdbEgrENziNgEN

ALU mEvo L-fLEx rANdbEgrENziNgEN
De Alu Mevo L-Flex randbegrenzingen zijn zeer flexibel en sterk. Ze zijn van 4,8 mm dik 
naturel aluminium (hoogte 1,9 cm is 3,2 mm dik) en door de brede basis zeer stabiel. Alu 
Mevo L-Flex randbegrenzingen hebben een zilveren kleur en kunnen zowel voor rechte 
lijnen als voor rondingen gebruikt worden. Na plaatsing zijn ze haast onzichtbaar en zullen 
niet door warmte vervormen of door kou breken. 

ALU mEvo L-fLEx vErANkEriNgSPENNEN
Alu Mevo L-Flex verankeringspennen zijn sterke stalen onverzinkte pennen met extra grip en 
kracht door de spiraalvorm. Het advies is om 3 pennen per meter te gebruiken.

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e./doos
1142604 Alu Mevo L-Flex verankeringspen Ø 8 mm x 26 cm 70 stuks
1142614 Alu Mevo L-Flex verankeringspen Ø 8 mm x 26 cm 140 stuks

Art.nr. omschrijving l x b x hoogte v.p.e.
1142600 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 5,9 x 1,9 cm min. 200 m*

(incl. 3 pennen per meter en verbindingsclips)

1142610 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 5,7 x 2,5 cm min. 200 m*
(incl. 3 pennen per meter en verbindingsclips)

1142620 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 5,7 x 3,8 cm 48,3 m/doos
(incl. 140 pennen en 21 verbindingsclips)                     21 stuks/doos

1142630 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 5,7 x 5,1 cm 43,7 m/doos
(incl. 140 pennen en 19 verbindingsclips)                     19 stuks/doos   

1142640 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 5,7 x 6,4 cm min. 200 m*
(incl. 3 pennen per meter en verbindingsclips)

1142650 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 7,5 x 7,5 cm 29,9  m/doos  
(incl. 70 pennen en 13 verbindingsclips)                       13 stuks/doos

1142660 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 7,6 x 10,2 cm 23 m/doos
(incl. 70 pennen en 10 verbindingsclips)                       10 stuks/doos

1142670 Alu Mevo L-Flex zilver 230 x 7,6 x 15 cm 18,4 m/doos
(incl. 70 pennen en 16 verbindingsclips)                       8 stuks/doos

*op bestelling leverbaar.

ALU mEvo L-fLEx rANdbEgrENziNgEN
De Alu Mevo L-Flex zijn de ideale bestratingsranden, doordat ze eenvoudig tegen de 
bestrating te plaatsen zijn en het materiaal uitermate sterk en stabiel is. Daarnaast zijn 
ze zeer geschikt als randbegrenzing op harde ondergronden. Het materiaal buigt zeer 
mooi en elke gewenste hoek kan makkelijk gemaakt worden. 
Tot slot heeft de Alu Mevo L-Flex een zeer hoge verwerkingssnelheid.
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ALUmiNiUm rANdbEgrENziNgEN

ALU mEvo EdgE Pro rANdbEgrENziNgEN
De Alu Mevo Edge Pro is al jaren een daverend succes. Deze randbegrenzing wordt breed 
toegepast door hoveniers en grootgroenvoorzieners in particuliere tuinen en openbare 
groenprojecten. door het professionele design is de aluminium randbegrenzing heel 
makkelijk en mooi te buigen. De perfecte wijze van verbinden en verankeren is 
hetzelfde als bij onze Mevosteel randbegrenzingen. Hierdoor krijgt u van bovenaf gezien 
een vloeiende zichtlijn zonder verspringing bij de verbinding. Alu Mevo Edge PRO is 
licht en roestvrij, het heeft een afgeronde bovenkant en de verwachte levensduur is 27 
jaar. door het karakter van de aluminium randbegrenzing is deze zéér geschikt als 
bestratingsrand.

Alu Mevo Edge Pro is er in profieldiktes 3,2 mm en 4,8 mm en twee hoogtes 10,2 
cm en 14 cm. Alu Mevo Edge Pro wordt geleverd in een doos met alle benodigde 
verankeringspennen, 4 eindverbindingsclips en een montage instructie. Indien u het 
nodig vindt om extra verankering aan te brengen bijv. bij scherpe bochten, dan kunt u 
extra eindverbindingsclips en verankeringspennen bijbestellen. Daarnaast kunt u de 
eindverbindingsclips als eindstuk gebruiken of om afgezaagde stukken aan elkaar te 
verbinden. Elke strip heeft aan één zijde onderin een opening waar u desgewenst een 
verankeringspen horizontaal kunt inslaan. Zie ook: www.randbegrenzingen.nl

ALU mEvo EdgE Pro ziLvEr 3,2 mm x 10,2 Cm
Deze randbegrenzing is van naturel aluminium en heeft daarom de kenmerkende zilveren 
kleur. de profieldikte van 3,2 mm is bij uitstek geschikt voor het maken van cirkels en 
zeer scherpe bochten. Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht 
inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 
229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142070 Alu Mevo Edge PRO zilver 229 x 10,2 cm 34,35 m*

(incl. 45 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)
1142074 Extra verankeringspen zilver 29,3 x 3,85 cm per stuk
1142077 Extra eindverbindingsclip zilver 10,2 cm per stuk
*Elke doos bevat 15 stuks met een totale effectieve lengte van 31,2 m.

ALU mEvo EdgE Pro brUiN 3,2 mm x 10,2 Cm
Deze randbegrenzing is van bruin geanodiseerd aluminium en biedt daardoor extra 
bescherming. de profieldikte van 3,2 mm is bij uitstek geschikt voor het maken 
van cirkels en zeer scherpe bochten. Voor het maken van strakke hoeken kunt u de 
randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek 
maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142071 Alu Mevo Edge PRO bruin 229 x 10,2 cm 34,35 m*

(incl. 45 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)
1142075 Extra verankeringspen bruin 29,3 x 3,85 cm per stuk
1142078 Extra eindverbindingsclip bruin 10,2 cm per stuk
*Elke doos bevat 15 stuks met een totale effectieve lengte van 31,2 m.

ALU mEvo EdgE Pro zwArT 3,2 mm x 10,2 Cm
Deze randbegrenzing is van zwart geanodiseerd aluminium en biedt daardoor extra 
bescherming. de profieldikte van 3,2 mm is bij uitstek geschikt voor het maken 
van cirkels en zeer scherpe bochten. Voor het maken van strakke hoeken kunt u de 
randbegrenzing licht inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek 
maken. Elk stuk van 229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142072 Alu Mevo Edge PRO zwart 229 x 10,2 cm 34,35 m*

(incl. 45 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)
1142076 Extra verankeringspen zwart 29,3 x 3,85 cm per stuk 
1142079 Extra eindverbindingsclip zwart 10,2 cm per stuk
*Elke doos bevat 15 stuks met een totale effectieve lengte van 31,2 m.
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ALUmiNiUm rANdbEgrENziNgEN

ALU mEvo EdgE Pro ziLvEr 4,8 mm x 10,2 Cm
Deze randbegrenzing is van naturel aluminium en heeft daarom de kenmerkende zilveren 
kleur. De profieldikte van 4,8 mm is nog steeds goed te buigen, echter door de zware 
uitvoering kunt u met deze randbegrenzing zeer mooie strakke rechte lijnen maken. 
Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht inslijpen aan de 
binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 229 cm heeft 
vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142080 Alu Mevo Edge PRO zilver 229 x 10,2 cm 22,9 m*

(incl. 30 pennen + 4 eindverbindingsclips 10,2 cm)
1142074 Extra verankeringspen zilver 29,3 x 3,85 cm per stuk
1142077 Extra eindverbindingsclip zilver 10,2 cm per stuk
*Elke doos bevat 10 stuks met een totale effectieve lengte van 20,8 m.

ALU mEvo EdgE Pro ziLvEr 4,8 mm x 14 Cm
Deze randbegrenzing is van naturel aluminium en heeft daarom de kenmerkende zilveren 
kleur. De profieldikte van 4,8 mm is nog steeds goed te buigen, echter door de zware 
uitvoering kunt u met deze randbegrenzing zeer mooie strakke rechte lijnen maken. Het 
hoge Alu Mevo Edge PRO model is zeer geschikt voor het creëren van hoogteverschillen in 
groenprojecten of tuinen. Voor het maken van strakke hoeken kunt u de randbegrenzing licht 
inslijpen aan de binnenzijde. Op deze wijze kunt u elke gewenste hoek maken. Elk stuk van 
229 cm heeft vanwege de verbinding een effectieve lengte van 208 cm.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142084 Alu Mevo Edge PRO zilver 229 x 14 cm 22,9 m*

(incl. 30 pennen + 4 eindverbindingsclips 14 cm)
1142074 Extra verankeringspen zilver 29,3 x 3,85 cm per stuk
1142087 Extra eindverbindingsclip zilver 14 cm per stuk
*Elke doos bevat 10 stuks met een totale effectieve lengte van 20,8 m.
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kUNSTSTof rANdbEgrENziNgEN

gArdENLiNEr kUNSTSTof rANdbEgrENziNgEN
Het grote voordeel van de Gardenliners is dat ze niet kunnen roesten en geen scherpe 
randen hebben. Het zijn de veiligste randbegrenzingen die er bestaan en daarom ideaal 
voor het gebruik in de omgeving van kinderen en dieren. Alle gardenliners zijn zeer goed 
Uv gestabiliseerd door de unieke samenstelling van het materiaal. daardoor is er een 
garantie van maar liefst 20 jaar op scheuren of afbrokkelen van het materiaal door 
welke weersomstandigheid dan ook! functionaliteit, kwaliteit en veiligheid zijn de 
belangrijkste kenmerken van de gardenliners: Orlando Bric-Edg, Edg-King, Los Angeles 
Trimline, Denver en Chicago. Er is dan ook al ruim 30 jaar uitstekende ervaring met de 
Gardenliners. Zie ook: www.randbegrenzingen.nl

orLANdo briC-Edg
De 3 mm dikke L-vormige Orlando is ideaal voor het gebruik als bestratingsrand en is te 
verkrijgen als een recht onbuigzaam profiel en als flexibele rand. Tevens is de Orlando zeer 
geschikt als lage randbegrenzing op plaatsen waar het moeilijk is om een geul af te steken 
doordat de grond erg hard is of door ondiepe boomwortels. De Orlando kan zowel onder de 
bestrating als ook aan de buitenzijde van de bestrating gebruikt worden. Bij gebruik eronder 
werkt het beter als wat er zand op het 7,6 cm brede horizontale deel gelegd wordt. Dit helpt 
bij het uitlijnen van de stenen op de verankeringspennen die in de ovale gaten gestoken zijn. 
De Orlando is gemaakt van 100% gerecycled PVC. Een paar druppels gewone PVC lijm op 
de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen voor een nog sterkere 
verbinding.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e. 
1142200 Orlando Bric-Edg flexibel 229 x 5,1 cm 27,48 m/ds*

( incl. 36 pennen en 12 H-clips)
1142202 Orlando Bric-Edg recht 229 x 5,1 cm 27,48 m/ds*

( incl. 36 pennen en 12 H-clips)
1142210 Losse verankeringspen 23 cm per stuk
*Elke doos bevat 12 stuks.
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kUNSTSTof rANdbEgrENziNgEN

Edg-kiNg
De Edg-King heeft een grote ronde kraalrand van Ø 28 mm en vier groeven. de groeven 
zorgen ervoor dat de randbegrenzing bij vorst niet omhoog komt. door de kraalrand is 
het zeer geschikt voor gebruik in o.a. kinderspeeltuinen en kan het materiaal niet knikken. 
Het is gemaakt van 3 mm dik polyethyleen. De verankeringspennen moeten net boven de 
tweede groef (van onderen) onder een hoek van 45º door het materiaal gestoken worden 
om de maximale grip te verkrijgen. De Edg-King is de beste Gardenliner en is jarenlang al 
één van de meest verkochte in de USA.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e. 
1142216 Edg-King 229 x 12,7 cm 11,45 m/bundel*

incl. 15 pennen en 5 kruisverbindingsplugs)
1142210 Losse verankeringspen 23 cm per stuk
1142218 Hoekstuk 90° 13 x 13 x 10 cm per stuk
*Elke bundel bevat 5 stuks.

1.  Gebruik een kruisverbindingsplug en overlap de onderste delen van de twee stukken.
2.  Boor onder een hoek van 45º een pen net boven de tweede groef van onderen.

LoS ANgELES TrimLiNE
De Los Angeles is door de grote lengtes snel te verwerken. De V-vormige onderkant voorkomt 
dat het profiel naar boven wordt gedrukt bij vorst. Het is gemaakt van 2 mm dik polyethyleen 
en heeft aan de bovenzijde een ronde kraalrand van Ø 14 mm. daardoor zeer geschikt 
voor gebruik in o.a. kinderspeeltuinen, tevens voorkomt de kraalrand het knikken van het 
materiaal. De verankeringspennen moeten net boven de V-lip onder een hoek van 45º door 
het materiaal gestoken worden om de maximale grip te verkrijgen.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e. 
1142206 LA Trimline met kraalrand 229 x 12,1 cm 11,45 m/bundel*

(incl. 15 pennen en 5 verbindingsplugs)
1142210 Losse verankeringspen 23 cm per stuk
*Elke bundel bevat 5 stuks.

de kraalrand half onder het grind plaatsen

de verankeringspen altijd onder een 45° hoek 
door het profiel boren. Laat ca. 5 cm over 
zodat de pen aan beide kanten uitsteekt. dit 
voorkomt het omhoogkomen bij vorst.
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kUNSTSTof rANdbEgrENziNgEN

CHiCAgo viJvErrANd
de Chicago vijverrand is ideaal voor het gebruik bij vijvers omdat het zeer gemakkelijk 
in ronde vormen te buigen is. Voorts is er geen risico dat de folie scheurt doordat het geen 
scherpe randen heeft. De Chicago vijverrand kan niet roesten doordat het van kunststof 
is. Het is zeer goed UV gestabiliseerd door de unieke samenstelling van het materiaal. 
Daardoor is er een garantie van maar liefst 20 jaar op scheuren of afbrokkelen van 
het materiaal door welke weersomstandigheid dan ook! functionaliteit, kwaliteit en 
veiligheid zijn de belangrijkste kenmerken van de Chicago vijverrand.

CHiCAgo viJvErrANd
De Chicago vijverrand is 3 mm dik en heeft aan de onder- en bovenkant een ronde kraalrand 
van Ø 5 mm. Het is gemaakt van 100% gerecycled PVC en H-vormige verbindingsclips 
worden meegeleverd. Een paar druppels gewone PVC lijm op de meegeleverde H-vormige 
verbindingsclips en de rand zelf zorgen voor een nog sterkere verbinding. Voor het maken 
van hoeken kan het materiaal verhit worden met een kleine gasbrander en daarna gebogen 
worden. In principe is de Chicago hetzelfde als de Denver, maar dan zonder sleuven en 
verankeringspennen. De rand wordt vastgezet aan vijverpalen d.m.v. schroeven of parkers. 
Deze recyclingpaal is los verkrijgbaar.

Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e.
1142203 Chicago Vijverrand 25 m x 15,2 cm 25 m/rol

(incl. 2 H-clips)
1142205 Recyclingpaal bij Chicago 4 x 4 x 45 cm per stuk

dENvEr rANdbEgrENziNg
de denver is uitstekend geschikt als randbegrenzing voor bochtige paden en ronde 
vormen. Het is gemaakt van 100% gerecycled PVC, is 3 mm dik en heeft aan de onder- en 
bovenkant een ronde kraalrand van Ø 5 mm. Voorts bevat het sleuven voor de 35,5 cm 
lange verankeringspennen en worden H-vormige verbindingsclips meegeleverd. Een paar 
druppels gewone PVC lijm op de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf 
zorgen voor een nog sterkere verbinding. Voor het maken van hoeken kan het materiaal 
verhit worden met een kleine gasbrander en daarna gebogen worden. De grote voordelen 
zijn de grote lengte aan één stuk en dat het materiaal in de grond bijna onzichtbaar is.

dENvEr rANdbEgrENziNg
Art.nr. omschrijving lengte x hoogte v.p.e./doos
1142204 Denver platte rand 30,5 m x 15,2 cm 30,5 m/rol

(incl. 25 pennen en 2 H-clips)
1142174 Extra verankeringspen 30,5 cm 15 stuks

50 sleuven en 25 pennen
Extra pennen op bestelling leverbaar
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gereedschap en handschoenen

Door stek-knipbedrijf Theo Wenting uit Lage Mierde worden jaarlijks ruim 10 miljoen onbewortelde 
coniferenstekken geleverd. Met een assortiment van 130 verschillende soorten en meer dan 20 jaar 
ervaring zijn zij bij de stekbedrijven een belangrijke speler.
Voor het knippen van de stekken kiest stek-knipbedrijf Theo Wenting voor de BigStar P-170. Een zeer 
gebruiksvriendelijke schaar met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Belangrijk is bovendien dat 
de schaar solide is en er vrijwel geen vuil aan blijft 
plakken.

Stek-knipbedrijf theo wenting KIEST VOOR amevo
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fruitscHaren 

AMEVO is bijzonder trots een nieuwe en exclusieve samenwerking te kunnen presenteren met Hwashin, de meest gerenommeerde producent van snoeigereedschap in Korea. Onder 
hun merknaam BigStar introduceren we een serie professioneel snoeigereedschap van topkwaliteit tegen een concurrerende prijs. Sinds 1983, dus al bijna 40 jaar doet Hwashin er 
alles aan om de beste kwaliteit te maken. Met ambachtslieden die al tientallen jaren ervaring hebben, met ultramoderne productiefaciliteiten, rigide kwaliteitscontroles, continu onderzoek 
en ontwikkeling om in de behoeften van klanten te voorzien met creatieve innovaties. Wij hebben gemerkt sinds 2005 dat het bijzonder prettig is samen te werken met Koraanse bedrijven. 
Zij zijn bereid aanpassingen te doen om producten voor onze klanten te verbeteren. Indien u bepaalde wensen heeft, laat ons dit weten, wellicht kunnen we samen met u tot een beter of 
nieuw product komen.

by HwasHin snOeiGereedscHap

biGstar p-170 fruitscHaar rOOd
De BigStar P-170 is een fruitschaartje met lange rechte snijbek. Voorzien van antislip 
handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Zeer populair bij fruittelers.

biGstar p-170 fruitscHaar blauw
De BigStar P-170 is een fruitschaartje met lange rechte snijbek. Voorzien van antislip 
handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Zeer populair bij fruittelers. Kleur 
blauw conform de HACCP-normering.

biGstar p-170c fruitscHaar rOOd vernikkeld
De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een korte gebogen snijbek. De bladen zijn 
vernikkeld tegen roestvorming en slijtage en zijn daardoor ook makkelijker schoon te 
maken. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand.  
Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen.

biGstar p-170c fruitscHaar rOOd
De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een korte gebogen snijbek. Voorzien van antislip 
handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, 
groenten en bloemen.

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160320 (48 mm) 190 mm 110 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160321 (48 mm) 190 mm 110 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160322 (30 mm) 170 mm 107 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160324 (30 mm) 170 mm 107 gr. per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

biGstar p-170c fruitscHaar blauw vernikkeld
De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een korte gebogen snijbek. De bladen zijn 
vernikkeld tegen roestvorming en slijtage en zijn daardoor ook makkelijker schoon te 
maken. Voorzien van antislip handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand.  
Ideaal voor het oogsten van fruit, groenten en bloemen. Kleur blauw conform de HACCP-
normering.

biGstar p-170c fruitscHaar blauw
De BigStar P-170C is een fruitschaartje met een korte gebogen snijbek. Voorzien van antislip 
handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, 
groenten en bloemen. Kleur blauw conform de HACCP-normering.

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160323 (30 mm) 170 mm 107 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160325 (30 mm) 170 mm 107 gr. per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos



79Alle catalogusprijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Bel 0321-38 7788 of mail info@amevo.nl. Ga naar www.amevo.nl voor snelle levering

G
e

re
e

d
sch

a
p

 e
n

 H
a

n
d

sch
o

e
n

e
n

biGstar p-170s fruitscHaar rOOd
De BigStar P-170S is een fruitschaartje met korte rechte snijbek. Voorzien van antislip 
handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, 
groenten en bloemen.

biGstar p-170s fruitscHaar blauw
De BigStar P-170S is een fruitschaartje met korte rechte snijbek. Voorzien van antislip 
handgreep en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Ideaal voor het oogsten van fruit, 
groenten en bloemen.

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160326 (40 mm) 180 mm 110 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160327 (40 mm) 180 mm 110 gr. per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

fruitscHaren 

biGstar p-300 fruitscHaar rOOd
De BigStar P-300 is een multifunctionele fruitschaar met een lichte antislip handgreep. Mes 
van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Voor het oogsten van fruit, groenten 
en bloemen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

biGstar p-800 snOeiscHaar rOOd
De BigStar P-800 is een multifunctionele snoeischaar met een lichte antislip handgreep. 
Mes van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Kartelrand op mes voor antislip 
bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

biGstar p-800 snOeiscHaar blauw
De BigStar P-800 is een multifunctionele snoeischaar met een lichte antislip handgreep. 
Mes van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Kartelrand op mes voor antislip 
bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

biGstar p-300 fruitscHaar blauw
De BigStar P-300 is een multifunctionele fruitschaar met een lichte antislip handgreep. Mes 
van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Voor het oogsten van fruit, groenten 
en bloemen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad).

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160360 (55 mm) 190 mm 130 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160364 (55 mm) 200 mm 155 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160365 (55 mm) 200 mm 155 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160361 (55 mm) 190 mm 130 gr. per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

biGstar p-810 snOeiscHaar rOOd
De BigStar P-810 is een multifunctionele snoeischaar met een lichte antislip handgreep. 
Mes van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Kartelrand op mes voor antislip 
bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad). 
Via het gat aan de zijkant van het mes kan 3 mm ijzerdraad geknipt worden.

biGstar p-810 snOeiscHaar blauw
De BigStar P-810 is een multifunctionele snoeischaar met een lichte antislip handgreep. 
Mes van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Kartelrand op mes voor antislip 
bij snijden ronde dingen. Snoeidikte Ø 13 mm (1,4 mm zachte draad en 2 mm koperdraad). 
Via het gat aan de zijkant van het mes kan 3 mm ijzerdraad geknipt worden.

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160366 (47 mm) 190 mm 155 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160367 (47 mm) 190 mm 155 gr. per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 
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Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160390 BigStar K-1100 750 mm 254 gr. per stuk
1160391 Messen K-1100 185 mm per stuk
*10 stuks/doos en 40 stuks/overdoos

biGstar k-1100 buXus/HeGGenscHaar
De BigStar K-1100 is een fijn in de handen liggende buxus/heggenschaar van uitstekende 
kwaliteit. De 185  mm lange messen zijn van vernikkeld staal tegen roestvorming en 
slijtage. Met lichte en sterke handvatten van gegoten aluminium. De extra lange messen 
zorgen voor een prettig snoeien en knippen van struiken en gras. Snoeidikte tot Ø 10 mm. 
Wordt geleverd met afsluitbare beschermkap voor de messen voor de veiligheid.

snOeiscHaren

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160392 BigStar K-5000 720-880-1050 mm 1.000 gr. per stuk
*10 stuks/doos en 40 stuks/overdoos

Art.nr. omschrijving (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160420 BigStar K-630 (80 mm) 770 mm 1.300 gr. per stuk
*10 stuks/doos en 20 stuks/overdoos

biGstar k-5000 buXus/HeGGenscHaar
De BigStar K-5000 is een telescopische buxus/heggenschaar van uitstekende kwaliteit. 
Drie lengtes zijn instelbaar. De 150 mm lange messen zijn van vernikkeld staal tegen 
roestvorming en slijtage. Met lichte handvatten van aluminium. Snoeidikte tot Ø 10 mm. 
Wordt geleverd met afsluitbare beschermkap voor de messen voor de veiligheid.

biGstar k-630 takkenscHaar
De BigStar K-630 is een takkenschaar van uitstekende kwaliteit. Het mes heeft een speciale 
hittebehandeling gehad en slijping voor een langere levensduur. Ook is het mes teflon 
gecoat tegen roestvorming en slijtage. Snoeidikte tot Ø 40 mm.

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160303 (55 mm) 210 mm 240 gr. per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160301 (50 mm) 195 mm 173 gr. per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

Art.nr. omschrijving v.p.e.
1160304 BigStar S-880 bovenmes per stuk
1160305 BigStar S-880 ondermes per stuk
1160306 BigStar S-880 bout en moer (mes) per stuk
1160307 BigStar S-880 veer incl. dempers per stuk
1160308 BigStar S-880 bout en moer (handvat) per stuk

biGstar s-880 snOeiscHaar
De BigStar S-880 is een topmodel professionele snoeischaar. Ergonomisch, met auto 
veiligheidslock systeem waarbij de schaar ontgrendeld wordt door te knijpen in het 
handvat. Met één hand makkelijk te vergrendelen en ontgrendelen. Mes van vernikkeld 
staal tegen roestvorming en slijtage. Lichte en sterke handvatten van gegoten aluminium. 
Met rubber gecoat antislip handgreep. Snoeidikte Ø 20 mm.

biGstar s-250 snOeiscHaar
De BigStar S-250 is een ergonomische snoeischaar met een lichte antislip handgreep. Het 
mes is van vernikkeld staal tegen roestvorming en slijtage. Snoeidikte Ø 18 mm.

Onderdelen biGstar s-880 snOeiscHaar

NIEUW!

NIEUW!
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snOeizaGen 

by HwasHin snOeizaGen

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160480 BigStar F-140 313 mm 124 gr. per stuk
1160481 Zaagblad F-140 140 mm per stuk
1160482 BigStar F-180 390 mm 159 gr. per stuk
1160483 Zaagblad F-180 180 mm per stuk
1160484 BigStar F-210 450 mm 188 gr. per stuk
1160485 Zaagblad F-210 210 mm per stuk
*F-140 en F-180: 10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos
 F-210: 10 stuks/doos en 160 stuks/overdoos   

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160460 BigStar T-240 413 mm 156 gr. per stuk
1160461 Zaagblad T-240 240 mm per stuk
1160462 BigStar T-270 443 mm 167 gr. per stuk
1160463 Zaagblad T-270 270 mm per stuk
1160464 BigStar T-300 472 mm 176 gr. per stuk
1160465 Zaagblad T-300 300 mm per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160438 BigStar TC-330 503 mm 254 gr. per stuk
1160439 Zaagblad TC-330 330 mm per stuk
1160440 BigStar TC-360 530 mm 267 gr. per stuk
1160441 Zaagblad TC-360 360 mm per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

biGstar klapzaGen f-140/f-180/f-210
Deze topkwaliteit zagen hebben een licht gebogen inklapbaar zaagblad. Ze zijn Power 
Cut, dus kegel geslepen (taper ground) zorgt ervoor dat de zaag niet vastloopt, van 
gehard verchroomd staal en daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te 
onderhouden. Voorts hebben ze een impuls geharde tandzetting die een extra lange 
levensduur garandeert. Voorzien van antislip handgreep en het zaagblad is in twee 
hoekstanden instelbaar. 

biGstar snOeizaGen t-240/t-270/t-300
Deze topkwaliteit zagen hebben spits toelopend recht zaagblad. Ze zijn Power 
Cut, dus kegel geslepen (taper ground) zorgt ervoor dat de zaag niet vastloopt, van 
gehard verchroomd staal en daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te 
onderhouden. Voorts hebben ze een impuls geharde tandzetting die een extra lange 
levensduur garandeert. Voorzien van antislip handgreep. Standaard geleverd met holster 
incl. riembevestiging.

biGstar snOeizaGen tc-330/tc360 (650r)
Deze topkwaliteit zagen zijn spits toelopend met een licht gebogen zaagblad (buigradius 
van 650). Ze zijn Power Cut, dus kegel geslepen (taper ground) zorgt ervoor dat de zaag 
niet vastloopt, van gehard verchroomd staal en daardoor extra sterk, bestand tegen roest 
en makkelijk te onderhouden. Voorts hebben ze een impuls geharde tandzetting die een 
extra lange levensduur garandeert. Voorzien van antislip handgreep. Standaard geleverd 
met holster incl. riembevestiging. Holster is ook op de kuit te bevestigen voor o.a. het 
klimmen.

BigStar zagen zijn van topkwaliteit, voor professioneel gebruik tegen een concurrerende prijs. De Power Cut range trekzagen van BigStar zijn kegel geslepen (taper ground), zorgt 
ervoor dat de zaag niet vastloopt, zijn van gehard verchroomd staal daardoor extra sterk, bestand tegen roest en makkelijk te onderhouden. Voorts hebben ze een impuls geharde 
tandzetting die een extra lange levensduur garandeert. 

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 

Speciale korting op alle 
BigStar producten:  

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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BigStar O-240

BigStar Z-265

BigStar Z-300

BigStar Z-330

BigStar P-330

BigStar P-350

BigStar P-340
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timmerman zaGen 

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160500 BigStar Z-265 440 mm 180 gr. per stuk
1160501 Zaagblad Z-265 265 mm per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160502 BigStar Z-300 475 mm 207 gr. per stuk
1160503 Zaagblad Z-300 300 mm per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160504 BigStar Z-330 508 mm 209 gr. per stuk
1160505 Zaagblad Z-330 330 mm per stuk
*10 stuks/doos en 100 stuks/overdoos

Art.nr. omschrijving lengte gewicht v.p.e.*
1160540 BigStar O-240 400 mm 146 gr. per stuk
1160541 Zaagblad O-240 240 mm per stuk
*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

 timmermanzaGen
De BigStar timmerman zagen zijn van uitstekende kwaliteit, voor professioneel gebruik 
tegen een concurrerende prijs. Het zijn trekzagen met een wisselende vertanding 
(alternating set), die ervoor zorgt dat de zaag niet vastloopt. Voorts hebben ze een impuls 
geharde tandzetting die een extra lange levensduur garandeert. Bij uitstek geschikt voor 
het zagen en bewerken van hout doordat de bladen dun en flexibel zijn.

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 

biGstar z-265 timmerman zaaG
De BigStar Z-265 heeft de meest verfijnde tandafstand (1,75 mm), het blad is 0,62 mm dik en 
de snijbreedte is 0,95 mm. Voorzien van antislip handgreep. 

biGstar z-300 timmerman zaaG
De BigStar Z-300 heeft een 2,15 mm tandafstand, het blad is 0,7 mm dik en de snijbreedte is 
1,1 mm. Voorzien van antislip handgreep. 

biGstar z-330 timmerman zaaG
De BigStar Z-330 heeft de minst verfijnde tandafstand (2,725 mm), het blad is 0,9 mm dik en 
de snijbreedte is 1,35 mm. Voorzien van antislip handgreep. 

biGstar O-240 pvc zaaG/HOutzaaG
De BigStar O-240 heeft een 1,5 mm tandafstand, het blad is 1 mm dik en de snijbreedte is 
0,62 mm. Het blad is vernikkeld. Voorzien van antislip handgreep. Naast hout zagen en 
bewerken ook geschikt om PVC buizen, plastic en bamboe te zagen.

biGstar p-330 blOemistenscHaar
De BigStar P-330 is een bloemistenschaar met grote handvatten en heeft een vernikkeld 
blad.

biGstar p-350 blOemistenscHaar
De BigStar P-350 is een bloemistenschaar met grote handvatten.

biGstar p-340 blOemistenscHaar
De BigStar P-340 is een bloemistenschaar en heeft een vernikkeld blad. De extra grote 
handvatten zijn van gegoten aluminium. 

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160620 (55 mm) 185 mm 137 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160621 (50 mm) 170 mm 146 gr. per stuk

Art.nr. (blad) lengte gewicht v.p.e.*
1160622 (56 mm) 215 mm 213 gr. per stuk

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 200 stuks/overdoos

*10 stuks/doos en 120 stuks/overdoos

1 overdoos -15%!
mix 5 overdozen -20%! 
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Max. Ø 50 mm

K-6770-A

Max. 
Ø 12 mm

BigStar 
S-300

Max. Ø 185 mm
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Art. nr. type lengte gewicht v.p.e.
1160145 EXP-3.3 150    - 330    cm 1300 gr. per stuk
1160142 EXP-4.5 183,8 - 456    cm 1720 gr. per stuk
1160143 EXP-5.5 217,5 - 560,5 cm 2100 gr. per stuk

Art.nr. lengte gewicht v.p.e.*
1160570 180 - 300 cm 1120 gr. per stuk
*12 stuks/overdoos

ars telescOOpstelen eXp-3.3/eXp-4.5/eXp-5.5
Deze tweedelige professionele telescoopstelen kunnen worden uitgeschoven tot hun 
maximum lengte. Door hun vormgeving zijn ze zeer sterk en stabiel. 
let op: de bijbehorende stokzagen dient u apart te bestellen (zie volgende pagina).

biGstar s-300 lanGarm scHaar/zaaG
De BigStar S-300 is langarm (presenteer)schaar inclusief zaag. Het zaagblad is 270 mm lang 
en is eenvoudig te demonteren. Ook het presenteer gedeelte is makkelijk eraf te halen zodat 
u snoeit zonder vasthouden. Lichtgewicht aluminium telescoop steel, waarbij de snijbek dicht 
gaat bij het uitschuiven van de steel. De snijbek, met 55 mm blad en 12 mm snoeidikte, wordt 
ontgrendeld via de handgreep. Bij uitstek geschikt voor het snoeien en zagen van de takken 
op hoogte, o.a. bij  platanen en leilinden en andere vormsnoei gewassen. 

Op aanvraag is de EXP-2.3 leverbaar die een lengte heeft van 130-230 cm.

Art.nr. type lengte gewicht v.p.e.
1160168 K-6770-A 50 cm 1254 gr. per stuk

metallO snOeielement k-6770-a
Dit zware professionele snoeielement kan via een click-systeem eenvoudig bevestigd worden 
op de ARS telescoopstelen van de EXP-serie. Het mes is vervaardigd uit een hoge kwaliteit 
staal. Door de speciale overbrenging “Gear Power” knipt het snoeielement vrijwel moeiteloos 
tot een diameter van 50mm. Als het snoeielement niet wordt gebruikt klapt het mes zover 
terug, dat het niet kan worden beschadigd. Het handvat is universeel instelbaar op het 
koord. Het kan bij elke uitgeschoven stoklengte snel op de goede afstand ingesteld worden. 
Als gevolg hiervan wordt er altijd met een ideale armslag gesnoeid. Daarnaast zit er op dit 
snoeielement een uitsparing waarop het koord makkelijk en snel kan worden opgerold. 
Hierdoor krijg u geen knopen in het koord en is het element altijd snel klaar voor gebruik. 

ars stOkzaGen/telescOOpstelen

ars uv-47 stOkzaaG
Van gehard verchroomd staal met een vast schorsmes aan het uiteinde van de zaag die het 
afscheuren van de bast/schors van de boom voorkomt. Ook kan de zaag met behulp van dit 
mes even aan de boom gehangen worden, tijdens het snoeiwerk. Wordt standaard geleverd 
met beschermkap. Voor professioneel gebruik.

Art.nr. lengte gewicht v.p.e.
1160138 670 mm 380 gr. per stuk
deze stokzaag past op de telescoopstelen eXp-3.3, eXp-4.5 en eXp-5.5.

NIEUW!
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felcO scHaren

felco (snoei)scharen
Felco is een absoluut wereldmerk dat weet iedereen… maar waardoor?

■   ervaring, ruim 75 jaar. Al in 1945 werd de eerste Felco snoeischaar ontworpen.
■  perfectie tot in de kleinste details, er wordt bij het ontwerp van snoeigereedschap rekening gehouden met ergonomie, gebruiksgemak, onderhoud en serviceverlening. 
■   technologie & vakmanschap, deze combinatie leidt tot de geroemde kwaliteit. De laatste technologie wordt gebruikt en elk stuk snoeigereedschap wordt door een specialist 

handmatig gecontroleerd voordat het de fabriek uitgaat.
■  zwitserse precisie, Felco is een Zwitsers merk waar precisie op alle niveaus hoog in het vaandel staat.
■   innovatie & mileubewust, iedereen bij Felco heeft de wil om te innoveren en er wordt 100% op groene stroom geproduceert. Afval wordt volledig gerecycled.

Hierdoor is Felco nog altijd het meest aanbevolen merk  in snoeigereedschap en heeft het wereldwijd een leiderspositie. De functionaliteit van Felco staat garant voor een lange levensduur. 
De messen zijn vervaardigd uit eerste klas staal en zijn met grote nauwkeurigheid gehard en niet geklonken, waardoor vervanging mogelijk is. AMEVO kan alle Felco artikelen en 
onderdelen leveren. 

felcO 7 en 8 snOeiscHaren
De Felco 8 is nog beter dan de Felco 2 omdat hij ergonomisch gevormd is met een 
gebogen snijbek . Deze verlengd de onderarm zodat een optimaal snoeirendement 
verkregen wordt. Handgrepen met rubber schokdemper en stootblokje om de pols te 
ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een 
gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, sapgoot, geschroefd ondermes en gesmede 
aluminiumlegering handgrepen. De Felco 7 is de Felco 8 maar dan met rolhandgreep. Deze 
is voor gelijkmatige verdeling van de drukkracht over de vingers, zodat minder spierkracht 
nodig is. 

Art.nr. type lengte gewicht v.p.e.
1037004  Felco 7 21 cm 290 gr. per stuk
1037006 Felco 8 21 cm 245 gr. per stuk

Art.nr. type lengte gewicht v.p.e.
1037002  Felco 6 19,5 cm 210 gr. per stuk
1037009 Felco 12 20 cm 265 gr. per stuk

Art.nr. lengte gewicht v.p.e. 
1037007 21 cm 245 gr. per stuk

Art.nr. lengte gewicht v.p.e. 
1037203 21,5 cm 240 gr. per stuk

Art.nr. lengte gewicht v.p.e. 
1037003 20,5 cm 290 gr. per stuk

felcO 9 snOeiscHaar (LINKSHANDIG)
Snoeischaar voor linkshandigen. Ergonomisch gevormd met gebogen snijbek. Handgrepen 
met rubber schokdemper en stootblokje om de pols te ontzien. Met tandmoer voor 
eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een gladde, gave wond. Mes met 
draadsnijder, sapgoot, geschroefd ondermes en gesmede aluminiumlegering handgrepen. 
Ook met rolhandgreep te krijgen (Felco 10).

felcO 6 en 12 snOeiscHaren
Compact en licht, ideaal voor de kleine (vrouwen)hand. Met spits toelopende snijbek voor 
betere hanteerbaarheid. Handgrepen met rubber schokdemper en stootblokje om de pols 
te ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de messen voor een 
gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, sapgoot, geschroefd ondermes en gesmede 
aluminiumlegering handgrepen. De Felco 12 is de Felco 6 maar dan met rolhandgreep. Deze 
is voor gelijkmatige verdeling van de drukkracht over de vingers, zodat minder spierkracht 
nodig is.

felcO 2 snOeiscHaar
De beroemde Felco 2 is al meer dan 50 jaar onveranderd. Handgrepen met rubber 
schokdemper en stootblokje om de pols te ontzien. Met tandmoer voor eenvoudige, 
nauwkeurige afstelling van de messen voor een gladde, gave wond. Mes met draadsnijder, 
sapgoot, geschroefd ondermes en gesmede aluminiumlegering handgrepen. tip: Let goed 
op dat u bij het onderhoud de kleine veerring van de sluitwervel niet kwijtraakt anders werkt 
de sluiting niet meer!

felcO cp universele scHaar
De Felco CP is een echte alleskunner, knipt karton, hout, ijzerdraad, blikijzer, draadgaas, 
kunststof, dyneema, leer, kurk, rubber  en binders. Gehard stalen messen en bout van hoge 
kwaliteit voor duurzaamheid en uitzonderlijke resultaten. 
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felcO scHaren/paardenblOemstOpper

Art.nr. type lengte gewicht v.p.e. 
1037148  Felco 210C-60 60 cm 710 gr. per stuk
1037147 Felco 211-60 60 cm 885 gr. per stuk
1037149  Felco 220 80 cm 1.335 gr. per stuk

Art.nr. omschrijving v.p.e.
1037012 Felco 910, holster met clip, 23,5 cm per stuk
1037053 Felco 912, holster met clip, 15 cm per stuk
1037011 Felco 902, slijpsteen middel/fijnkorrelig, 10 cm per stuk
1037013 Felco 903, slijpsteen diamantgecoat, 10 cm per stuk
1037055 Felco 980, spray, 56 ml per stuk
1037017 Felco 990, vet, 30 g per stuk

Art.nr. lengte gewicht v.p.e. 
1037120 19 cm 270 gr. per stuk

felcO takkenscHaren 210c-60/211-60/220
De Felco 210C-60 is een technologische hoogstandje door de combinatie van Carbon en 
aluminium met als resultaat de lichtste en toch sterkste takkenschaar ter wereld. De 
Felco 210C-60 heeft een trekkende (gebogen) snijkop voor snel en makkelijk snoeien. U kunt 
takken tot Ø 3,5 cm knippen. Superlichte carbon handgrepen voorzien van speciale zachte 
anti-slip coating. Het gesmede aluminium middenstuk garandeert een lange levensduur. 
Het verfijnde mechanisme om snel en makkelijk de messen af te stellen zorgt voor een 
perfecte snede. De Felco 211-60 heeft een smalle snijkop met sterk gebogen ondermes. U 
kunt takken tot Ø 3,5 cm knippen. Lichtgewicht aluminium I-profiel handgrepen voorzien 
van speciale zachte anti-slip coating. De Felco 211-60 is de voordelige opvolger van de Felco 
Felco 200A-60. De Felco 220 heeft een bypass snijkop met beschermd krachtbesparend 
overbrengingssysteem. U kunt takken tot Ø 4 cm knippen. Lichtgewicht aluminium 
handgrepen voorzien van speciale zachte anti-slip coating. 

felcO c7 kabelscHaar
Compact en lichte kabelschaar voor gehard staal tot 2,5 mm en kabels tot 7 mm.

felcO accessOires

paardenblOemstOpper
Milieuvriendelijke onkruidbestrijding op eenvoudige en natuurlijke wijze met grof zout 
(vaatwasser zout). De paardenbloemstopper is een 1 meter lange buis die gevuld wordt met 
grof zout. Door een lichte neerwaardse druk op de buis in het hart van de paardenbloem 
wordt een kleine dosering zout aangebracht. Na een week zijn de wortels uitgedroogd en 
na twee weken heeft het gras de afgestorven bloem overgroeid. Moeiteloos kunnen zo 500-
600 paardenbloemen per uur behandeld worden. Het is ook te gebruiken bij alle andere 
ongewenste vegetatie waaronder distels en is niet schadelijk voor het gras.

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e.
1166100 Paardenbloemstopper Ø 4 cm x 1 m per stuk (excl. zout)

vooraf achteraf

unbelievable saw
De compacte Unbelievable saw is de snelste zaag (op motorzagen na) die er is! In slechts 20 
seconden zaagt u door 7,5 cm dikke takken. Bij uitstek geschikt voor plekken waar u met een 
normale zaag niet goed bij kunt zoals boomwortels of takken bij hekken.
Het is een kettingzaag waarvan het blad 52 cm lang is en 22 bi-directionele tanden heeft. 
Het is gemaakt van gehard staal en voorzien van een antiroest coating en het heeft twee 
stevige handvatten. ”Goed voor het kleine werk en altijd handig om bij je te hebben” aldus 
een bevriende hovenier.

Art.nr.         omschrijving lengte gewicht v.p.e.
1160300    Unbelievable saw 1 m 133 gr. per stuk
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GereedscHap

spades

batsen en scHOppen

Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.
1 1162127 Roestvrijstalen spade Spear & Jackson per stuk

Met zwanehals, met opstap en gelakte essen steel van 85 cm.
2 1162129 Spade gepolijst Atlas Diamant per stuk

Met Hicory steel en totale lengte van 121 cm.
3 1162128 Spade Spear & Jackson per stuk

Met zwanehals, glasfiber steel en totale lengte van 115 cm.
4 1162122 Spade Spear & Jackson per stuk

Met zwanehals, glasfiber steel en totale lengte van 125 cm.
5 1162123 Kabelspade met opstap Spear & Jackson per stuk

Met glasfiber steel en totale lengte van 126 cm.

Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.
1 1162211 Steekbats gepolijst Atlas Diamant per stuk

Type 000, met Atlas steel van 110 cm.
2 1162210 Steekbats gepolijst Atlas Diamant per stuk

Type 000, met ronde opstap en Atlas steel van 110 cm
3 1162130 Geharde betonschop Atlas Diamant per stuk

Met gebogen gelakte essen steel van 110 cm.
4 1162131 Geharde zandschop Atlas Diamant per stuk

Met gebogen Atlas steel van 110 cm.
5 1162108 Aluminium schop Johann Offner per stuk

Met gelakte essen steel van 100 cm.

divers (GrOOt) GereedscHap
Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.

1 1184210 Grondboor De Wit per stuk
10 cm, blauw geverfd staal, 126 cm.

2 1162150 Handhei Labora per stuk
10,6 kg voor palen tot max. Ø 12 cm.

3 1162343 Voorhamer Everest per stuk
4 kg met 90 cm glasfibersteel.

4 1162140 Graskantsteker - per stuk
Gesmeed, gelakt metaal.

5 1162147 Strijklat BMI per stuk
180 cm met 2 libellen en 2 handgrepen.

6 1184410 Palentrekker De Wit per stuk
Met hefboom, zware uitvoering, voor palen tot max. Ø10 cm.

7 1162144 Vacuüm tegelzuiger Labora per stuk
75 cm hoog met Ø 28 cm zuigoppervlak.

8 1162145 Losse rubberen ring Labora per stuk
Voor Labora vacuüm tegelzuiger, Ø 28 cm.
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GereedscHap

scHOffels, Hak en cultivatOr
Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.

1 1183018 Ronde schoffel 18 cm De Wit per stuk
Met gelakte essen steel van 170 cm.

2 1162231 Ronde schoffel 16 cm De Wit per stuk
Betuws model, met atlas steel + hilt van 160 x 3,2 cm.

3 1181120 Cultivator De Wit per stuk
3-tands met gelakte essen steel van 150 cm.

4 1183516 Hak halve maan De Wit per stuk
Met gelakte essen steel van 170 cm.

Harken 
Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.

1 1162220 Bladhark kunststof Fiskars per stuk
Met glasfibersteel van 150 cm.

2 1162221 Bladhark kunststof Fiskars per stuk
Met houten steel van 150 cm.

3 1162227 Bladhark kunststof Fiskars per stuk
40 cm breed zonder steel.

4 1162200 Bladhark metaal Profi per stuk
20-tands, met essen steel van 150 cm.

5 1162222 Hooihark kunststof Jost per stuk
16-tands enkel, recht model met egaliseerstrip en essen steel van 160 cm.

6 1162223 Hooihark kunststof Jost per stuk
16-tands enkel, recht model met egaliseerstrip, zonder steel.

7 1162226 Combinatiehark-laadvork Jost per stuk
60 cm breed met houten steel van 160 cm.

bezems en vOrken
Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.

1 1162244 Straatbezem PPN Vero per stuk
41 cm breed, rood kunststof, met 160 cm steel en kleine stokhouder.

2 1162241 Straatbezem PPN Vero per stuk
41 cm breed, rood kunststof, zonder steel.

3 1162245 Wegenbouwbezem Vero per stuk
45 cm breed, bassine/stalksvezel, met 160 cm steel en grote stokhouder.

4 1162242 Wegenbouwbezem Vero per stuk
45 cm breed, bassine/stalksvezel, zonder steel.

5 1162112 Spitvork Johann Offner per stuk
4-tands met gelakte essen steel van 85 cm.

6 1162114 Stalvork Johann Offner per stuk
4-tands met gelakte essen steel van 135 cm.

de enige schoffel met steel + hilt steel + hilt
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GereedscHap en fentO kniebescHermers

divers (klein) GereedscHap 

fentO erGOnOmiscHe kniebescHermers
De nieuwe standaard voor wie echt om zijn knieën en rug geeft ! 
Het ingenieuze en gepatenteerde ontwerp van de ergonomische Fento kniebeschermers 
zorgt ervoor dat de druk bij het knielen voor een groot deel naar het onderbeen geleid 
wordt. Hierdoor wordt de knie enorm ontlast en worden knie- en rugklachten daadwerkelijk 
voorkomen. Daarnaast zijn de Fento kniebeschermers zowel bij het knielen als tijdens het 
lopen zeer comfortabel. 
De Fento kniebeschermers worden aangeraden door fysiotherapeuten en Arbo artsen!

Foto art.nr. omschrijving merk v.p.e.
1 1183412 Schrepel gesmeed De Wit per stuk

12 cm breed met gelakt essen handvat.
2 1183051 Cultivator De Wit per stuk

3-tands met gelakt essen handvat van 14 cm.
3 1183004 Handvorkje groot De Wit per stuk

Met gelakt essen handvat van 14 cm.
4 1183000 Plantschepje De Wit per stuk

Met gelakt essen handvat van 14 cm.
5 1162196 Draadpen T-kop Labora per stuk

Afmeting: 600 x 12 mm verzinkt.
6 1162189 Vouwhaak Labora per stuk

Opvouwbaar. Afmeting: 120 x 120 cm met opbergetui.
7 1162185 Kruishaspel 50 m BMI per stuk

Glasvezel bandmaat oprolbaar met markeerpunt en handgreep.
8 1162183 Uitzetkoord fluor geel - per stuk

1,4 mm en 50 m lang.

Foto art.nr. omschrijving v.p.e.
1 1162291 Fento 100 kniebeschermer per paar

Kniestuk voor gebruik in werkbroek.
2 1162294 Fento 200 PRO kniebeschermer per paar

Standaard model.
3 1162298 Fento 400 PRO kniebeschermer per paar

Extra lang model.
4 1162297 Inleggers voor Fento 200 PRO per paar
5 1162299 Inleggers voor Fento 400 PRO per paar
6 1162296 Beschermkappen voor Fento 200/400 PRO per paar
7 1162293 Elastieken voor Fento 200/400 PRO per paar
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HandscHOenen en werkkledinG

werkkledinG, werkscHOen en OOrdOppen
Foto art.nr. omschrijving v.p.e.

1 1171020 Mevowear regenpak per pak
Hydromateriaal, dus 100% waterdicht en winddicht maar toch ademend!!! Een kwalitatief 
goed regenpak met capuchon, zeer slijt- en scheurvast. 
Kleur groen. Maten M, L, XL en XXL.

2 1172003* GRI-Sport 703 werkschoen per paar
Al jaren bewijst deze schoen zich als een prima werkschoen. De 703 is een hoge werk-
schoen met een stalen neus en zool. Deze schoen is S-3 genormeerd. Maten 40-43.

3 1174021 Peltor optime 3 per stuk
De optime 3 maakt gebruik van de nieuwste technieken voor optimale 
gehoorbescherming. Geluidsreductie, SNR 35 dB(A). 
Bij bestelling gewenst maat vermelden. *OP=OP, gaat uit het programma!

HandscHOenen
Foto art.nr. omschrijving v.p.e. doos

1 1173081 PSP nitrile foam PLUS 12 paar 144 paar
Mooie dunne ademende handschoen, goede grip en goede vingergevoeligheid. 

2 1173082* PSP nitrile foam PLUS met noppen 12 paar 144 paar
Mooie dunne ademende handschoen, met noppen voor extra grip en duurzaamheid. 

3 1173091 PSP nitrile foam PRO 12 paar 144 paar
Beste dunne allround werkhandschoen. Veel vingergevoel en ademend!

4 1173028 Bull-Flex 12 paar 120 paar
Goede allround werkhandschoen, uitstekende grip bij zowel droog als nat weer. 

5 1173032 Prevent stratenmakershandschoen 12 paar 100 paar
De klassieke stratenmakershandschoen. Pasvorm en duurzaamheid als beste getest.

6 1173021* Ferdy-F Anti-Shock per paar 12 paar
Met op kritische punten 3 mm dikke gel-spots die de trillingen dempen. 

7 1173022 Bull-flex Thermo 12 paar 120 paar
Gevoerde winterhandschoen. Naadloos en voorgevormd. Uitstekende pasform.

8 1173011* Bald eagle, winter handschoen per paar 12 paar
Uitstekende gevoerde leren handschoen, afgewerkt met neopreen, goede pasvorm.

9 1173033 Bull-Flex PU 12 paar 120 paar
Extra dunne handschoen met verlengde manchet
Bij bestelling gewenst maat vermelden. *OP=OP, gaat uit het programma!
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ruG- en scHOuderspuiten

bircHmeier ruGspuiten flOX/iris
Klassieke en krachtige rugspuiten voorzien van de originele Birchmeier techniek. De werk-
druk kan worden opgebouwd tot 6 bar. De rugspuiten beschikken over een stevige messing 
spuitrevolver en een bestendige PVC slang. De messing spuitlans is 50 cm lang met een 
originele DURO-neveldop. De rugspuiten zijn voorzien van een grote vulopening voor het 
eenvoudig vullen van de tank. Ze hebben daarnaast een afschroefbare pomphendel voor 
het veilig opbergen van de apparaten.

bircHmeier plantenspuit super star 1,25
De Super Star is een kunststof plantenspuit met een nuttige inhoud van 1,25 liter en heeft een 
regelbare sproeidop met draaikop. Werkdruk 2 bar met overdrukventiel. 
Deze plantenspuit werkt altijd! Ondersteboven, schuin of onder een hoek van 90 graden, het 
maakt niet uit hij blijft het doen. 

Art.nr. omschrijving v.p.e.
1166008 Flox AT1 rugspuit 10 liter per stuk
1166009 Iris AT1 rugspuit 15 liter per stuk
1166011 Standaard spuitdop Duro met tol, 1,5 mm per stuk
1166014 Regelbare spuitdop, 1,3 mm per stuk
1166012 Ovale sproeikap met spleetdop, wit per stuk
1166015 Spuitstok gebogen 50 cm per stuk
1166043 Kunststof spuitboom 112 cm, 4 doppen per stuk
1166045 Spuitrevolver per stuk
1166999 Slang 130 cm per stuk
Overige onderdelen van de Flox en Iris zijn op aanvraag leverbaar.

bircHmeier plantenspuit fOXy plus
Deze Foxy Plus kunststof plantenspuit werkt altijd! Ondersteboven, schuin of onder een hoek 
van 90 graden, het maakt niet uit hij blijft het doen. Met duurzame en regelbare sproeidop, 
zuigerdruk tot 15 bar en met 100 ml maataanduiding.

bircHmeier scHOuderspuit prOfi star 5
Professionele druksproeier voor algemeen gebruik in de tuin en voor industriële 
toepassingen. Kunststof drukreservoir met een nuttige inhoud van 5 l (inhoud reservoir 7,5 l )
TÜV/GS-gekeurde sproeier met 4 bar werkdruk. Met overdrukventiel en geïntegreerde 
vultrechter. Voorzien van viton pakkingen; tevens geschikt voor verdunde zuren, 
oplosmiddelen en alkalineoplossingen. Gecombineerde pomp- en draaggreep met 
houder voor de sproeilans. Persluchtaansluiting om het reservoir op druk te brengen met 
een compressor. Knikbestendige slang. Sproeilans 40 cm, gebogen, messing. Regelbare 
universele messing sproeidop. 

bircHmeier scHOuderspuit astrO 5
Druksproeier voor diverse chemische middelen (zoals Javel). Voorzien van viton pakkingen. 
Kunststof drukreservoir met een nuttige inhoud van 5 l (inhoud reservoir 7 l ). Werkdruk 3 bar. 
Met overdrukventiel en geïntegreerde vultrechter. Pomp met T-handel. Sproeilans 40 cm en 
regelbare spuitkom gemaakt van kunststof. Spuitkap is ook geschikt voor de Super Star 1,25 
en de RPD 15 PB1.

Art.nr. omschrijving inhoud v.p.e.
1166040 Super Star 1,25 1,25 liter per stuk

Art.nr. omschrijving inhoud v.p.e.
1166044 Foxy Plus 0,5 liter per stuk

Art.nr. omschrijving inhoud v.p.e.
1166046 Profi Star 5 5 liter per stuk

Art.nr. omschrijving inhoud v.p.e.
1166007 RPD 15 PB1 15 liter per stuk

Art.nr. omschrijving inhoud v.p.e.
1166047 Astro 5 5 liter per stuk
1166048 Spuitkap Ø 12,5 cm met knelkoppeling - per stuk

bircHmeier ruGspuit rpd 15 pb1
Deze nieuwe rugspuit is zeer makkelijk te bedienen en zeer snel te reinigen. Geschikt voor 
zuren en oplosmiddelen. Voorzien van viton pakkingen. Werkdruk 5 bar. Ergonomie opnieuw 
uitgevonden, pomp opklapbaar en links/rechts te plaatsen, nieuw gordel kliksysteem, met 
druppelvrije zuigerpomp en geïntegreerde luchtkamer.

VERNIEUWD!

VERNIEUWD!
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Peter eltsgeest KIEST VOOR heide

TUINmaTerIaleN

Peter Elstgeest Hoveniersbedrijf Advies en Ontwerp uit het Noord-Brabantse Eersel is al ruim 25 jaar 
actief. Met een team van 5 man worden creatieve tuinconcepten gecreëerd, die stuk voor stuk emotie 
losmaken. Een wens van zijn klanten is vaak het creëren van privacy. Peter Elstgeest kiest daarvoor de 
Europese heidematschermen van AMEVO. Deze kenmerken zich door hun natuurlijke uitstraling en 
zichtdichtheid. De Europese heidematschermen van AMEVO passen bij veel verschillende tuinstijlen.
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NATUURLIJKE TUINAFSCHERMINGEN

Art.nr. omschrijving afmeting gewicht v.p.e
1123036 Heidematscherm 200 x 500 cm ca 1,2 kg/m² per stuk
1123030 Heidematscherm 200 x 300 cm ca 3,5 kg/m² per stuk

AMEVO presenteert u een serie prachtige natuurlijke heidematten en hazelaarschermen 
voor de tuin. De allerbeste kwaliteit Europese heidematscherm. De hoogste kwaliteit 
hazelaarschermen ook uit Europa. Ze hebben een schitterende uitstraling en een betere 
kwaliteit is er niet. Kwaliteit die u kunt zien, voelen en merken! Het verschil is enorm 
groot met de kwaliteit uit het Verre Oosten. Al deze natuurlijke tuin afschermingen 
zijn ook BioVision artikelen. Een praktische tip is dat u met plantenclips zeer eenvoudig 
klimplanten zoals hedera kunt bevestigen aan onze afschermingen.

EURopESE HEIdEMATSCHERM
Wij zijn zeer verheugd u de allerbeste kwaliteit heidematscherm te kunnen presenteren. 
Exclusief bij AMEVO de allerzwaarste en meest constante kwaliteit heidemat die er 
bestaat! Gemaakt in Europa, met een gewicht van ca. 6 kg/m² en beslist geheel 
zichtdicht! Uitermate duurzaam, de fabriek noemt zelfs een verwachte levensduur van zeker 
15 jaar! Om de 10 cm aan elkaar gebonden met een stevige gegalvaniseerde draad zodat 
het mooi blijft en u er heel lang van kunt genieten.
Wij hebben enkel zeer lovende reacties gehad van onze klanten op onze Europese heidemat. 
Overtuig uzelf ook dat u nergens een betere kwaliteit kunt krijgen.

ooSTERSE HEIdEMATSCHERMEN
Oosterse heidematschermen om de 10 cm aan elkaar gebonden. Het heidematscherm 
wordt geleverd in een stevige kunststof hoes met groot zichtvenster en handgrepen. Trek de 
mat iets uit om hem op de juiste lengte te krijgen.

Art.nr. omschrijving afmeting gewicht v.p.e*
1123028 Europese heidemat 200 x 300 cm ca 6 kg/m² 6-11 stuks
*Enkel per pallet vanaf 6 stuks. 

EURopEES HAzELAARSCHERM 5 SToKS/FRAME
Fantastisch mooie kwaliteit hazelaarscherm met uniek design. Heeft 5 verticale stokken 
en een frame van 2 horizontale hazelaarstokken. Zeer zware kwaliteit, ca. 36 kg per scherm 
en gemaakt in Europa. Zeer duurzaam, gaat zeker 10 jaar mee. Hazelaar is duurzamer dan 
wilg doordat het harder en robuuster is.

EURopEES HAzELAARSCHERM
Hele mooie kwaliteit hazelaarscherm. Zeer zware kwaliteit, ca. 30 kg per scherm en 
gemaakt in Europa. Zeer duurzaam, gaat zeker 10 jaar mee. Hazelaar is duurzamer dan wilg 
doordat het harder en robuuster is.

Art.nr. omschrijving afmeting dikte v.p.e.
1123070 Hazelaarscherm, frame 180 x 180 cm ca. 7-8 cm per stuk

Art.nr. omschrijving afmeting dikte v.p.e.
1123075 Hazelaarscherm 180 x 180 cm ca. 5-6 cm per stuk
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wILGENRoLLEN/MEvoRASTER SpLIT/GRINdpLATEN 

wILGENRoLLEN
Hele mooie eerste kwaliteit wilgenrollen. De wilgentenen zijn om de 10 cm dicht op elkaar 
verbonden met gegalvaniseerd ijzerdraad. De wilgenrollen worden geleverd in een stevige 
groene kunststof hoes met groot zichtvenster en handgrepen.

Art.nr. omschrijving afmeting dikte v.p.e.
1123041 Wilgenrol 175 x 300 cm ca. 1 cm per stuk
1123040 Wilgenrol 200 x 300 cm ca. 1 cm per stuk

RINGTANG
Met de soepel lopende ringtang zijn omega nietjes om te buigen tot een ringetje met een 
binnendiameter van 8 mm. Ideaal voor het vastzetten van heidematten aan een hekwerk 
of aan een draad. Voorts om draden vast te zetten aan een hekwerk.

Art.nr. omschrijving  v.p.e. 
1099080 Ringtang per stuk
1099082 Omega nietjes Ø20 mm 1.000 stuks/pak

MEvoRASTER SpLIT/GRINdpLATEN
Mevoraster split/grindplaten hebben een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Ze zijn 
geschikt voor heel veel doeleinden en zijn uitermate makkelijk in gebruik. 

Mevorasters zijn zeer eenvoudig aan te leggen vanwege een doordacht koppelsysteem. 
Doordat ze ook los te koppelen zijn kunnen ze ook opnieuw aangelegd worden. Ze zijn 
voordelig, onderhoudsarm en milieuvriendelijk. Ze zijn 100% recyclebaar. Mevorasters zijn 
ideaal voor onder meer paden, campings, golfbanen, stallingen, opritten, parkeerplaatsen, 
en halfverharding rond bomen en parken. Met Mevorasters creëert u een spoorvrije en 
stabiele verharding met grind en split.

Materiaal : polypropyleen
Kleur : zwart en wit. Groen op aanvraag leverbaar tegen meerprijs.
Vulling : split minimaal 7 tot 22 mm en grind minimaal 7 tot 32 mm
Aantal platen per m² : 2,14
Palletaantal : 256 stuks = 119,7 m²
Belastbaar gewicht      : 250 ton/m² (ongevuld, door TNO getest)

Art.nr. omschrijving lengte x breedte x hoogte v.p.e.
1146005 Mevoraster zwart 79 x 59,2 x 3 cm per stuk

1146006 Mevoraster wit 79 x 59,2 x 3 cm per stuk
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GIETRANdEN EN woRTELSCHERMEN

woRTELSCHERMEN
Dit wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de boomwortels naar beneden groeien, 
waardoor het opduwen van tegels en straatstenen wordt voorkomen. Voorts biedt het 
bescherming bij sterk woekerende planten zoals bamboes en voorkomt het schade door 
worteldoorgroei bij buizen en leidingen. Plaats de wortelschermen verticaal schuin onder een 
hoek van 5º tot 10º en laat de bovenkant iets uit de grond steken.
Er is 1 mm dik HDPE en 1,5 mm dik LDPE materiaal, beide zijn zwart van kleur.

Art.nr. omschrijving lengte v.p.e/rol
1141239 Wortelscherm 1 mm HDPE 100 cm 50 mtr 50 m²
1141240 Wortelscherm 1 mm HDPE 80 cm 50 mtr 40 m²
1141241 Wortelscherm 1 mm HDPE 50 cm 50 mtr 25 m²
1141242 Wortelscherm 1,5 mm LDPE 50 cm 50 mtr 25 m²

GIETRANdEN
Gietranden worden gebruikt bij aanplant van bomen. Met gietranden kunt u véél effectiever 
water geven doordat het water niet wegvloeit. Tevens is de kans op uitdroging veel kleiner 
en  daardoor is er minder uitval. De gietrand wordt in de grond rondom de boom geplaatst 
en steekt deels boven de grond uit. De gietrand is UV gestabiliseerd en wordt overlappend 
geplaatst of met gronddoektape aan elkaar gezet. 

Art.nr. omschrijving lengte v.p.e
1141247 Gietrand grasgroen, 3 mm LDPE 30 cm 25 mtr per rol
1141246 Gietrand zwart, 2 mm HDPE 30 cm 25 mtr per rol
1141244 Gietrand grasgroen, 2 mm HDPE 30 cm 25 mtr per rol
Palletaantal: 52 rollen (3 mm) en 64 rollen (2 mm)

Nu voordelig
in grasgroen!

Nu 2 mm ook in grasgroen!

Nu 1 mm en 
ook 100 cm!



95

1+2

7

3 4

10 11

5+6

8

9

12

1

3

4

2

Alle catalogusprijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Bel 0321-38 7788 of mail info@amevo.nl. Ga naar www.amevo.nl voor snelle levering

Tu
in

m
a

te
ria

le
n

wALLGUIdE SST 316 EN wALLGUIdE ALUGREEN

AMEVO is zeer trots de gevelbegroeiingssystemen Wallguide van een zeer 
gerenommeerde Europese fabrikant te kunnen introduceren. Meer dan 100 jaar ervaring 
waarbij kwaliteit en innovatie voorop staan. Wallguide SST 316 is van hoogwaardig 
roestvast staal en het Wallguide Alugreen is van aluminium.

wALLGUIdE RvS MoNTAGESETS "RobUST" 
De “robust” RVS montagesets zijn geschikt voor het maken van groene gevels van allerlei 
vormen in de openbare en particuliere ruimte. Bij een enkele kabel gebruikt u de 120 mm 
rechte set en bij kruisende kabels gebruikt u de 123 mm kruis. De afstandhouders hebben 
een diameter van 25 mm. Een set bestaat uit een stokschroef, een afdichtschijf, een rozet, de 
afstandhouder zelf en een afdekdop.  

wALLGUIdE RvS MoNTAGESET "bASIC"
De “basic” RVS montageset is geschikt voor het maken van groene gevels in de particuliere 
en openbare ruimte. Een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. De afstandhouder heeft een 
diameter van 16 mm. De set bestaat uit een stokschroef, een rozet en de afstandhouder zelf.

wALLGUIdE ALUGREEN MoNTAGESET "MEdIUM" 
De “medium” AluGreen montageset is geschikt voor het maken van groene gevels van 
allerlei vormen in de openbare- en particuliere ruimte. De kabels kunnen zowel recht als 
gekruist doorgevoerd worden. De afstandhouder heeft een diameter van 29 mm. Een set 
bestaat uit een stokschroef, een rozet en de afstandhouder zelf.

wALLGUIdE ALGEMENE bENodIGdHEdEN 
Deze artikelen zijn nodig voor zowel de Wallguide SST 316 als de Wallguide Alugreen.

wALLGUIdE SST 316 EN wALLGUIdE ALUGREEN

Foto art.nr. omschrijving v.p.e
1 1094402 RVS montageset "robust" 120 mm recht per stuk
2 1094405 RVS montageset "robust" 123 mm kruis per stuk

Foto art.nr. omschrijving v.p.e
3 1094407 RVS montageset "basic" 95 mm kruis per stuk

Foto art.nr. omschrijving v.p.e
4 1094409 AluGreen montageset "medium" 150 mm kruis per stuk

Foto art.nr. omschrijving afmeting v.p.e
1 1094304 RVS 316 kabel 7x7 Ø 4 mm 50 m/rol
2 1094309 RVS 316 kabel 7x7 Ø 4 mm per meter
3 1094312 Afdekkapje kunststof 9 mm 10 stuks
4 1094324 Kabelklem dubbel M4* + kous 27 mm per stuk
5 1094332 Ringmoer M8 (RVS 316) 36 mm per stuk
6 1094334 Ringmoer M10 (RVS 316) 45 mm per stuk
7 1094106 Kruisklem verstelbaar+binnendraad* 31 mm per stuk
8 1094342 Klimsportje kunststof, grijs 50 mm per stuk
9 1094261 AluGreen klimsportje 30 mm per stuk
10 1094102 Kabelklem 90° 21 mm per stuk
11 1094104 Kabelklem verstelbaar 19,5 mm per stuk
12 1094092 Buitendraad vastgeschroefd 115 mm per stuk
*Van RVS 316. **Bij gebruik voor AluGreen zelf afsnijden tot Ø 60 mm.
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vIJvERFoLIËN, vEILIGHEIdSvLIES EN KoppELINGEN

MEvoFLEX EpdM RUbbERFoLIE
Het grootste voordeel van deze rubberfolie is dat het geen talk heeft, waardoor 
schoonmaken niet nodig is. Dat betekent dat het water en de vissen direct in de vijver kunnen 
nadat de folie gelegd is. Voorts heeft het MEVOFLEX de hoogste flexibiliteit en elasticiteit 
(min. 400%). Handig is ook dat een meetlint meegerold is in de rollen, zodat altijd duidelijk is 
hoeveel er nog op de rol zit. De rollen worden op 2 m breedte gevouwen. De folie wordt met 
banen van 1,5 m. aan elkaar gevulkaniseerd. Het is UV en ozonbestendig, bestand tegen 
worteldoorgroei, vis- en milieuvriendelijk, recyclebaar en heeft een zeer lange levensduur 
(zeker 30 jaar). Het gewicht is ca. 1,12 kg/m² (0,8 mm dikte) en ca. 1,4 kg/m²  (1 mm dikte). 

Art.nr. omschrijving afmetingen v.p.e. 
1088400 Mevoflex EPDM folie 0,8 mm 25 x 4,5 m 112,5 m²/rol
1088402 Mevoflex EPDM folie 0,8 mm 25 x 6 m 150 m²/rol
1088404 Mevoflex EPDM folie 0,8 mm 25 x 9 m 225 m²/rol
1088405 Mevoflex EPDM folie 0,8 mm 25 x 12 m 300 m²/rol
1088406 Mevoflex EPDM folie 0,8 mm op maat
1088407 Mevoflex EPDM folie 1 mm op maat

pvC vIJvERFoLIE
De zwarte PVC vijverfolie is een soepel en makkelijk te verwerken vijverfolie. 
Het is sterk, vorstbestendig en vis- en plantvriendelijk. 
Toepassing : voor aanleg van vijvers, waterpartijen en recirculatievelden
Materiaal : PVC, 0,5 mm (585 g/m²)
UV garantie : 10 jaar op basis van afschrijving

Art.nr. omschrijving afmetingen v.p.e. 
1088051 Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm 50 x 2 m 100 m²/rol
1088052 Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm/één las 25 x 4 m 100 m²/rol
1088054 Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm/twee lassen 25 x 6 m 150 m²/rol
1088056 Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm/drie lassen 25 x 8 m 200 m²/rol
1088058 Mevolux PVC Vijverfolie 0,5 mm op maat op maat
1088059 Mevolux PVC Vijverfolie 1 mm op maat op maat

Let op: EPDM en PVC folie zijn niet bestand tegen uitlopers van riet en bamboe.

vEILIGHEIdSvLIES boNT
Dit veiligheidsvlies is gemaakt van recyclingvezels die vernadeld zijn op een vliesdoek. Het 
is soepeler dan het witte veiligheidsvlies en wordt veel toegepast als bescherming tegen 
wortels en stenen onder vijverfolie. Het gewicht is 300 g/m² en het heeft een bonte kleur.

GIETSTALEN KoppELINGEN EN bUIzEN
Gietstalen galvo koppelingen voor dikwandige duimse buizen. Buitenmaat dikwandige buis 
is ca. 33,5 mm.

Art.nr. omschrijving afmeting v.p.e
1089408 Veiligheidsvlies bont 50 x 2 m 100 m²/rol

Foto art.nr. omschrijving v.p.e.
1 1090214 T-klem kort 1" per stuk
2 1090215 T-klem lang 1" per stuk
3 1090231 T-klem open 1" per stuk
4 1090210 Schoorklem 1" per stuk
5 1090216 Knieklem 1" per stuk
6 1090238 Voet- en muurplaat 1" per stuk
7 1090213 Knieklem 3-weg 1" per stuk
8 1090237 Hoekklem open 1" per stuk
9 1090233 Kruisstuk 2-weg vlak 1" per stuk
10 1090232 Kruisstuk 4-weg 1" per stuk
11 1090234 Kruisstuk 2-weg 1" per stuk
12 1090235 Kopklem 1" per stuk
13 1090220 Verbindingsklem 1" per stuk
14 1090239 Imbusbout voor koppeling per stuk
- 1163975 Dikwandige duimse buis galvo 3 m per stuk
- 1163980 Dikwandige duimse buis galvo 6 m per stuk
- 1163973 Dikwandige duimse buis galvo op maat
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CAS zwAAN HooKEd by AMEvo!

Cas Zwaan heeft met de gepatenteerde CZ Orchideeënhaakjes een unieke positie in de tuinbouwmarkt. “Maar ook met de tussenhouders, self closing clips, en cactusprikkers zet 
Cas Zwaan stuk voor stuk slimme producten op de markt die perfect in het AMEVO assortiment passen”, aldus directeur Folke van Dorp van AMEVO. Dit sluit aan bij de visie van AMEVO 
dat we graag unieke en innovatieve producten willen aanbieden bij onze klanten. Na meer dan 50 jaar vond eigenaar en oprichter Cas Zwaan het wel welletjes geweest. Maar liefst 
zeven octrooien laat hij achter bij AMEVO met de heldere boodschap dat "Er altijd ruimte is voor verbetering." 

Cas zwaan hooked by AMEvo!                                          Cas zwaan zet de toon!                               Cas zwaan hooked by AMEvo!

Cz oRCHIdEEËNHAKEN
Met trots kunnen we zeggen dat de gepatenteerde zwarte CZ orchideeënhaken een groot 
succes zijn. Ze zijn simpel en zeer gebruiksvriendelijk. Een ander belangrijk punt is dat de 
haken ook zeer ARBO vriendelijk zijn. De haken zijn met een speciaal rubber bedekt, zodat 
de stelen van de plant niet kunnen beschadigen. Er is ook een versie bedekt met papier.

Cz EASy ToGETHER CLIp
De gepatenteerde ETC clip is bedoeld om twee Phalaenopsis takken perfect bij elkaar en van 
elkaar af te houden. Met het gepatenteerde opzetstuk kan dit ook bij 3-4 takkers. 

Cz SELF CLoSING CLIpS
Gewoonweg erop schuiven en klaar. Heel eenvoudige werking middels een geniaal 
scharniersysteem. Deze gepatenteerde clip sluit zichzelf namelijk door de stok en de tak door 
de opening te schuiven. Zie de tekeningen.

Cz TwISTCLIpS bIo
De gepatenteerde Twistclip BIO is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Deze clip 
werkt zeer simpel en is uiteraard ook zeer gebruiksvriendelijk. Zie de tekeningen.

Cz bAMboE CLIp & KLAAR
Zeer eenvoudig te monteren op een stok (ca. Ø 4,5-7 mm)  door de gepatenteerde clip er 
gewoon op te duwen en daarna de klem dicht te knijpen.

Cz pLANTpRIKKER
De Plantprikker is een fantastisch hulpmiddel om vetplantjes, cactussen en of fruit op stok 
(Ø 3-5 mm) te zetten, voor in bijvoorbeeld boeketten of bloemstukken.

Cz FIXEERFRAME
Gepatenteerd Fixeerframe dat voorkomt bij o.a. Gerbera's dat de glaswol omhoog komt 
tijdens groei en water geven en trekken van de plant. Het frame klemt om de potrand.

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1030730 Easy Together Clip, 10 cm 2.500 stuks
1030731 Opzetstuk Easy Together Clip, 6 cm 5.000 stuks

Art.nr. omschrijving, binnenlengte v.p.e. per doos
1030740 Self Closing Clip klein, 13 mm 7.000 stuks
1030741 Self Closing Clip, 16 mm 7.000 stuks

Art.nr. omschrijving, Ø binnen v.p.e. per doos
1030750 Twistclip BIO klein, 11 mm 8.000 stuks
1030751 Twistclip BIO middel, 13 mm 8.000 stuks

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1030760 Bamboe Clip & Klaar 25.000 stuks

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1030765 Plantprikker 2.000 stuks

Art.nr. omschrijving v.p.e. per doos
1030770 Fixeerframe, voor pot Ø 19 cm 500 stuks (250 sets)

Art.nr. type, lengte/dikte v.p.e. per doos
1030694* Rubber, 45 mm/0,7 mm  10.000 stuks
1030695* Rubber, 50 mm/0,7 mm  10.000 stuks
1030696 Rubber, 50 mm/0,8 mm  10.000 stuks
1030697 Rubber, 55 mm/0,8 mm  10.000 stuks
1030698 Rubber, 60 mm/0,8 mm  10.000 stuks
1030699 Rubber, 70 mm/0,8 mm  5.000 stuks
1030700 Rubber, 85 mm/0,8 mm  5.000 stuks
1030704 Papier, 50 mm/0,7 mm  10.000 stuks
1030707 Papier, 70 mm/0,8 mm  5.000 stuks
*Ook voorradig in donkergroen, bij bestelling aangeven.
Andere maten en kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opzetstuk

Stok

Tak
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TREFwooRdENLIJST

Mevolux foliën 26
Mevonetten 21
Mevonyl (rond) gewasdraad 58
Mevoraster 93
Mevosteel randbegrenzingen 64-70
Mevotape 55
Mevotex gaaslappen 18
Mevotex jute op rol 7
Mineervliegengaas 19
Mini-clips 58
Mollengaas 19
Multiclips 58
 
N  
Natuurlijke tuin afschermingen 92-93 
Nietjes BJA 54
Noppenfolie 26
Nylondraad 59
 

o  
Ongeweven zwart geotextiel 23
Opduw-plantenclip 52
Orchideeënhaken 97
Orlando Bric-Edg randbegrenzing 74
Oudoulmanden 32
 
p  
Paalhoezen 10
Paardenbloemstopper 835Plaatetiketten 
41-43
Plakkaatramen (toebehoren) 47-48
Plantatex gaaslappen 18
Plantenclips 52
Plantenkaarten/labels 40
Plantenprikker 97
Plantenspuit, Birchmeier 90
Plantensteunringen 53
Plantstokken 51
Polipots kweekzakken 33
Potten en containers 28-32
ProEdge  63
PVC bundellabels met draad 38
PVC steeketiketten 36/40
PVC vijverfolie 96
 
R  
Randbegrenzingen 62-76
Redusol/Reduclean 25
Rek/wikkelfolie, Rek/wikkelvlies 25
Reparatietape 25
Rijplaten 33
Ringot etiketten 38
Ringtang 93
Ritzi containers/kuipen 28
Rozenclip 58
Rubberfolie 96
Rugspuiten 90
RVS randbegrenzingen 70

S 
Schaduwgaas 11-17
Schakel(boom)band (op rol) 56
Scharen 78-80/82-85
Schermgazen 10-18
Schermmiddelen 25
Schouderspuiten 90
Self Closing Clip 97
Sleufetiketten 37/40
Sneeuwgaas 15
Snoeigereedschap 78-85
Sokkel Markus Media 44
Spankoord 59
Spijkerboomband 57
Spijkers 56
Splitbamboe naturel 50
Stalen etikethouders 45-46
Stalen randbegrenzingen 62-70
Steeketiketten 5/8/36/40
Steunnetten 21
Stiften 41

 

T  
Tangen BJA 54
Tape A-plus/BJA Bio/Euro/Mevotape 8/55
Thermodisc (LN) 34
ThermoStretch rek/wikkelvlies                 25
TT etiketten  36-38
Tie Rep kabelbinders 59
Tonkinclips 52
Tonkinstokken naturel 50
Trays 33
Tuin afschermingen 92-93
Tunnelfolie en tunnelband  26
Tunnelstaven 60
Twistclips BIO 97
Tyvek sleufetiketten 37

U  
U-beschermhoezen 48 
 
v  
Vacuüm potten 29
Veiligheidsvliezen 96
Veredelingsklemmen 60
Verenstalen tunnelstaven 60
Vierkante (-ronde) potten 32
Vijverfoliën 96
Vijverrand 76
Vliegengaas 19
Vliesdoek 21
Vogelnetten 20
 
w 
Wallguide SST 316 / AluGreen 95
Werkkleding 89
Wilgenrollen 93
Windbreekgazen 10-11
Worteldoek  7/22-23
Wortelschermen 94
Wunderleen gazen /netten           14-15/20
 
z  
Zagen 81-83/85
Zandslurf 26

A  
Acryl doek (Base UV) 21
AD-boomband/boomhouder 56-57
Afdeknet 12
Afdekschijven 34
Afdekvlies 21
AJD schakel(boom)band 56
AluGreen Wallguide 95
Alu Mevo Edge PRO randbegrenzing 72-73
Alu Mevo L-Flex randbegrenzingen 71
Aluminium randbegrenzingen 71-73
AMEVO clips 58
AMEVO tang 54
A-plus tape 55
Aqua-Easy hangpot 31
Arosa vogelnetten 20
ARS (stok)zagen 83
Atlasdraad (nylondraad) 59
Atlas, EverEdge randbegrenzing 64
Autogordelboomband 57
AVO SuperFlex bindbuis 55
AVO containerbakken/platte kuipen 28

b 
Bambini etikettenstekers 4
Bambini Sideways 5
Bamboe 3 stokklemmen/hoedjes 52
Bamboe Clip & Klaar 97
Bamboe stokken en splitbamboe 50
Base UV 21
Basic Edge 67
Bedrukte gazen 12
Bestratingsrand 71/74
Bevloeiingsmatten (incl. gronddoek) 24
BigStar snoeigereedschap 78-83
Bijengaas 17 
Bindbuis 8/55
Bindniettangen 54
BIO-bindbuis 8
Bio-gronddoek Plus 7
Biotape, BJA 8
Birchmeier rug-en plantenspuiten 90
BJA bindniettangen, mesjes en nietjes 54
Boombanden 6-7/56-57
Boombandspijkers 56
Boomclip 58
Boomhouders aan draad 58
Boomkuipen 28-29
Boomkwekerijcontainers 30
Boomspiralen 58
Buisklemmen 48/60
Buizen, gegalvaniseerd 96
Bundellabels  38

C  
Cas Zwaan 97
CEP containers 30/32
Chicago vijverrand 76
Containerbakken 29
Containers 28-31
COR-TEN stalen randbegrenzing 64-67 
 
d  
Denver randbegrenzing 76
Duivennet 20

E  
Easy Together Clip 97
Edg-King randbegrenzing 75
Ekosteker 5
EPDM rubberfolie 96
Etiketclips 52
Etikethouders 4-5/44-46
Etiketten  5/8/36-44
Etikettenklem 44
Etikettenstekers 4-5/8
Eurotape 55
EVA tunnelfolie 26
EverEdge randbegrenzingen 62-64
 
F  
Felco (snoei)scharen 84-85
Fento kniebeschermers 88
Fibersticks 51

Fibrex markeersysteem 39
Filbio gewasbeschermingsdoek 17
Filon gazen 16-17
Fixeerframe 97
Flowerbags 33
Foliën 24/26/96
Fruitclip 58
Fruitscharen 78-79 
 
G  
Gaas-folieklemmen 15
Gaaslappen 18
Gardenliners 74-76
Garden Rings EverEdge/Mevosteel 64
Geotextiel  23-24
Gereedschap 86-88
Gevelbegroeiingssystemen 95
Gewasbeschermingsdoek 17
Gewasdraad 58
Geweven geotextiel 24
Gietranden 94
Gietstalen koppelingen 96
Grindplaten 93
Gripples 59
Gronddoek bio/zwart/wit  7/22-23
Gronddoek met bevloeiingsmat 24
Gronddoektape 24
Gronddoekpennen 23
 
H  
Hagelnet 15
Handschoenen 89
Hangetiketten 8/38
Hangpotten 31
Harmonicadoek 13
Hazelaarschermen 92
Heidematschermen 92
Houten etiketten 8
 
I  
Insectengazen 17-19
 
J  
JP containers/kuipen/bakken 29
Jute boomband 7/57
Jute gaaslappen 18
Jute op rol 7
 
K  
Kippengaas 19 
Klimaatdoek 18 
Kokosmatten 6
Koolvliegengaas 19
Koppelingen, gietstaal 96
Kruispiketten 44
Kuipen  28-29
Kunststof plantstokken 51
Kunststof randbegrenzingen 74-76
 
L  
Labels 5/8/36-44
Lamineerhoezen 48
Landbouwfolie 24
Lange steeketiketten 40
Laseretiketten 40
Los Angeles Trimline randbegrenzing 75
Luizengaas 19

M 
Markus Media etikethouders 44
Max tape 55 
Merkringen 39
Merkstiften 41
Merkvlaggetjes 39
Mevocover 18
Mevoflex EPDM rubberfolie 96
Mevogras kunstgras 93
Mevoleen gazen, vogelnet 11-13/20
Mevoline Randbegrenzingen 62-76
Mevolon 404/555 WG/622 WG 10
Mevolon bevloeiingsmatten 24
Mevolon gazen/netten 10/15/17/19-20
Mevolon gronddoek  22-23



1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht deze voorwaarden te 
aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Eventueel door de koper gehanteerde 
inkoopvoorwaarden binden AMEVO 2000 BV, hierna te noemen verkoper, niet.

2. AANBIEDINGEN
Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is 
vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren, dan wel onder 
rembours te leveren.

3. LEVERTIJDEN/LEVERING
De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. In principe geldt op werkdagen 
voor 12.00 uur besteld en mits voorradig; in Nederland de volgende werkdag geleverd en 
in België binnen 2 werkdagen geleverd. Verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd 
zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding van 
de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper niet tot enige 
vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren. Levering 
vindt plaats door afleveren met vrachtbrief op het afleveradres van de koper dan wel 
door afhalen vanaf een magazijnadres van de verkoper. Levering vindt in Nederland 
en België franco plaats vanaf een minimum orderbedrag per afleveradres m.u.v. de 
waddeneilanden. Dit orderbedrag betreft een netto goederenwaarde excl. BTW. 
In Nederland geldt een minimum orderbedrag van € 500,= voor professionele gebruikers 
en € 600,= voor groothandelaren. In België geldt een minimum orderbedrag van 
€ 750,= voor professionele gebruikers en € 900,= voor groothandelaren. 
Bij orders per afleveradres beneden de hiervoor genoemde orderbedragen wordt 
een vrachtbijdrage in rekening gebracht van max. € 50,= excl. BTW voor leveringen in 
Nederland en max. € 95,= excl. BTW voor leveringen in België. 
Pakketten (alleen dozen, max. 60x60x60 cm) tot 25 kg worden aangetekend met DPD 
verstuurd tegen de volgende tarieven: 

Nederland : € 11,95 per pakket
België : € 17,25 per pakket
Duitsland : € 15,50- per pakket

DPD levert in Nederland en België binnen 1 werkdag en in Duitsland binnen 1-2 
werkdagen.  
Het is de verantwoordelijkheid van de koper dat er op de dag van aflevering iemand 
aanwezig is op het opgegeven afleveradres. De kosten voor een volgende afleverpoging 
die de transporteur berekend zullen aan koper worden doorberekend.
De minimum orderbedragen voor franco leveringen alsmede de kosten voor leveringen 
onder dit bedrag kunnen, zonder voorafgaande berichtgeving, jaarlijks herzien worden. 
Levering in andere landen dan Nederland en België vindt altijd af magazijn plaats, tenzij 
anders is overeengekomen. Orders kunnen ook afgehaald worden, graag dit een (halve) 
dag van tevoren aangeven.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, 
totdat alle vorderingen die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de koper, uit welke 
hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de 
goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig recht 
verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper is verplicht 
de goederen die onder eigendomsbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid 
en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Als de koper in gebreke is 
met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, 
is verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendomsbehoud zijn 
geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.

5. PRIJZEN
De in deze catalogus vermelde prijzen gelden voor de professionele gebruiker en 
zijn onder voorbehoud van wijziging. Dit voorbehoud geldt ook voor de prijslijst die 
groothandelaren ontvangen. Prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. 
De staffelkortingen en vaste kortingen gelden alleen voor de standaardprijzen en 
kunnen niet gecombineerd worden. Tevens gelden ze niet in combinatie met de speciale 
actieprijzen en actiekortingen die in de catalogus staan. Het vaste kortingsysteem is 
gebaseerd op uw jaarafname van vorig jaar. Het geldt ongeacht de bestelgrootte, echter 
alleen op de standaardprijzen 

Alle prijzen en prijsopgaven zijn excl. BTW.

Elke prijsopgaaf is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien 
gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum der offerte en die der levering, de (kost)-
prijzen, al dan niet door inkoop in vreemde valuta, een verhoging ondergaan, zal de prijs 
door de verkoper dienovereenkomstig worden verhoogd.

6. BETALING
Betaling dient te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is 
overeengekomen. Voorts dient de betaling te geschieden conform factuurbedrag, zonder 
enige korting of beroep op schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door 
verkoper aangewezen bankrekening.

7. ONTBINDING
In gevallen dat:
a.  de koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel 

een verzoek tot het bekomen van surséance van betaling indient, 
b.  beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd, 
c  de koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, 
d  de koper enige uit krachte der Wet of van deze condities op hem rustende 
verplichting niet nakomt, 
e  de koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor 

gestelde termijn te voldoen, heeft verkoper door het enkel plaatsvinden van één der 
gemelde omstandigheden het recht, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te 
beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, 

hetzij enig bedrag, verschuldigd door koper op grond van door verkoper verrichte 
leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in 
zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de verkoper op 
vergoeding van kosten, schade en rente.

8. RECLAMES
Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien 
deze rechtstreeks binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames, die de verkoper 
na het verstrijken van de termijn bereiken, kunnen niet meer in behandeling worden 
genomen. Na het verstrijken van de termijn wordt de koper geacht het geleverde te 
hebben goedgekeurd. Indien de reclame door de verkoper gegrond wordt bevonden dan 
is de verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te 
vervangen.

Verkoper is slechts gehouden in geval van schade of onjuiste levering een bedrag te 
vergoeden ter grootte van het bedrag, dat de fabrikant der goederen aan verkoper 
betaalt.

Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige bedrijfsschade, welke door verkeerde levering 
of door schade aan levering bij koper, dan wel bij derden is ontstaan.

Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplich-
tingen ten opzichte van de verkoper. Retournering van het geleverde kan slechts 
geschieden na schriftelijke toestemming van de verkoper.

9. RENTE EN KOSTEN
Indien betaling niet binnen de in het artikel 6 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, 
is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente, zoals deze 
wettelijk is vastgesteld plus een extra verhoging van 1% per maand voor de kosten die 
de bank extra boven het rentepercentage in rekening brengt, verschuldigd over het nog 
openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen 15% 
van het in hoofdsom door koper verschuldigde bedrag.

10. OVERMACHT
In het geval van overmacht heeft de verkoper het recht om te zijner keuze en zonder 
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de 
overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat 
verkoper daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, waardoor de nakoming 
van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan 
worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen watersnood, werkstaking, 
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en 
uitvoer-verboden en bedrijfsstoringen.

11. NEDERLANDS RECHT
Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van 
toepassing.

12. GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiende uit onze aanbiedingen en met ons gesloten 
overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de rechter, die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil 
bevoegd is.
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