


Overzicht dividers

Februari 2023



Roomdivider Gronn

• Tweezijdig voorzien van 

beplanting

• Hydrocultuur en

aardesubstraat mogelijk

• Eenvoudig verplaatsbaar

• Mee te nemen in het reguliere 

onderhoud



Grass divider

• Combinatie van beplanting 

mogelijk of in één stijl

• Standaardafmetingen én op 

maat mogelijk op aanvraag

• Standaard RAL 9005 structuur 

gecoat én kleur op aanvraag

• Stijlvolle en tijdloze werkplek-

afscheiding



Mynthe divider

• Staand en hangend groen

• Combinatie van beplanting 

mogelijk of in één stijl

• Standaard RAL 9005 structuur 

gecoat én kleur op aanvraag

• Stijlvolle en tijdloze werkplek-

afscheiding

• Optie is om het geheel 

verrijdbaar te leveren



FLØR divider

• Combinatie van groen, design 

en verlichting

• Multifunctioneel

• Modulair koppelbaar systeem

• Optie is om het geheel 

verrijdbaar te leveren

• Standaard RAL 9005 structuur 

gecoat én kleur op aanvraag



Stalen rek i.c.m. hout

• Onze relatie kan maatwerk 

staal i.c.m. hout leveren

• Prachtig manier om te 

combineren met diverse 

soorten en formaten potten en 

planten.

• Transparante manier van een 

divider



Rechthoekige plantenbak

• In diverse maten leverbaar

• Desgewenst inclusief
verzonken wielen

• In iedere RAL-kleur leverbaar

• Zowel in structuur, hoogglans
als mat afwerking te leveren

• Met of zonder bovenrand
leverbaar

• Alle plantencombinaties en 
diverse hoogtes zijn mogelijk



Living wall roomdivider

• Divider met tredes waarin 

zowel aarde- als hydrocultuur 

planten kunnen

• Tweezijdig te voorzien van 

(diverse soorten) planten

• Inclusief wielen



LiveDivider

• Tweezijdig voorzien van 

planten

• In diverse soorten planten te 

voorzien

• Geen mogelijkheid voor wielen

• In wit, zilver of antraciet 

leverbaar



Plantenrek multivorm

• Vierlaags opgebouwd rek

• In alle kleuren leverbaar

• Ook het rek wordt 

meegespoten

• Diverse hangplanten welke 

solitair of gemixt kunnen 

worden opgeplant

• Inclusief wielen



Plantenrek Serax

• Eigentijds plantenrek in Urban 
style

• Inclusief wielen

• Ook te combineren met ander 
formaat rek en producten in 
dezelfde stijl

• Dit rek biedt meer een 
transparantie dan andere 
dividers

• Mooi te combineren met 
verschillende soorten potten en 
veel diversiteit aan planten



Mosdivider

• In diverse formaten leverbaar

• Desgewenst inclusief 

zwenkwielen

• In diverse kleuren of 

kleurcombinaties van mos 

leverbaar

• Onderhoudsvrij
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