
IN
N

O
V

A
TI

V
E 

B
A

R
R

IE
R

 S
Y

ST
EM

S Creëer een stukje paradijs in je privé-tuin! 
Eindelijk zijn er nu tuinafsluitingen beschikbaar die zich qua vorm 
en design perfect thuis voelen bij de allermooiste hedendaagse
architectuur! De KokoHusk® Tuinschermen zijn vernieuwend en
geven een warme en natuurlijke uitstraling. Zodat u het hele jaar 
door in uw tuin van een stukje paradijs kunt genieten.

KokoHusk® Tuinschermen zijn in feite schanskorven gevuld met 
kokosbasten. Fraai, natuurlijk, duurzaam, licht in gewicht en daardoor 
eenvoudig te plaatsen. In een compleet scherm worden ongeveer 
75 kokosnoten verwerkt waardoor ze voor een groot gedeelte uit 
natuurlijk materiaal bestaan. De KokoHusk® tuinschermen worden 
compleet gevuld met kokosbasten geleverd.

KokoHusk® Tuinschermen worden met de hand gemaakt, wat elk 
scherm uniek maakt. Mede vanwege het lichte gewicht is het een 
goed alternatief ten opzichte van schanskorven die gevuld zijn met 
stenen. Ze zijn bovendien zeer geschikt om te laten begroeien en 
passen vanwege de combinatie van natuurlijke materialen met een 
smaakvolle  uitstraling in moderne en klassieke tuinen.

KOKOHUSK® Tuinscherm
Compleet gevulde schanskorf panelen, bijzonder natuurlijk!!
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KOKOHUSK® Tuinscherm
Compleet gevulde schanskorf panelen, bijzonder natuurlijk!!

Toepassingsmogelijkheden
KokoHusk® Tuinschermen kunnen aan hardhouten palen 
(9x9 cm) worden bevestigd voor een wat klassieke uitstraling.  
Bevestiging aan de speciale verzinkt stalen palen geeft een moderner 
beeld.  
De schermen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
De schermen worden geleverd in een verzinkt stalen frame of in een 
frame van Cortenstaal. 
Met dit frame krijgen de schermen een extra strakke & robuuste uitstraling. 
    KokoHusk® Tuinschermen zijn zowel horizontaal als verticaal fraai te 
combineren met los verkrijgbare stukken gaas van hetzelfde type.
 
Afmetingen
Smal KokoHusk® Tuinscherm  b x h 122 x 182 cm
Laag KokoHusk® Tuinscherm  b x h 182 x 122 cm

De    KokoHusk® Tuinschermen kunnen door ons in elke gewenste 
(kleinere)  maat geleverd worden.
Maaswijdte gaas is 6x6cm
Schermdikte is ongeveer 8 cm 

Bevestiging tussen hardhouten palen
Hardhouten paal 9x9cm. Montage met 6st. RVS montagehoekjes en
12st. zelfborende schroeven ø5.5 x 25mm per scherm.

Bevestiging tussen stalen palen
Stalen H-vormige paal, type IPE100 verzinkt of IPE100 onbehandeld (bij 
schermen met frame van Cortenstaal).  
Montage met 6st. zelfborende schroeven ø6.3 x 38mm per scherm.

Duurzaamheid  
Kokosbasten zijn afkomstig van de buitenkant van de kokosnoot.
Het is dus een natuurproduct. De kwaliteit van kokosvezels is te 
vergelijken met die van tropisch hardhout. Omdat kokosvezels bijna 
geen water opnemen treedt er bij normaal buitengebruik geen
vertering van de vezel op. 

Milieuvriendelijk
Kokosbast is een hernieuwbaar materiaal en zeer duurzaam.
Het materiaal is ecologisch verantwoord. Er is geen chemisch
verwerkingsproces nodig om het materiaal geschikt te maken voor 
gebruik. Ook de ondersteunende gaasconstructie is eenvoudig te 
recyclen. 

Eerlijk product
KokoHusk® Tuinschermen worden volledig met de hand gemaakt in  
Sri Lanka. Met uw aankoop steunt u direct de lokale economie aldaar.
Tevens wordt een percentage van de  opbrengst benut om  
schoolbenodigdheden voor de kinderen van de werknemers te kopen.

 

MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 11 - 2685 LX - Poeldijk

T: 0174 - 244 838
F: 0174 - 240 245

www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl


