
FirmusWAVE schanskorven
Een golvende schansmuur voor een sierlijke afscheiding 
met een robuuste uitstraling.

Met FirmusWAVE als afscheiding kunt u de glooiende lijnen laten lopen zoals 

ú dat wilt. Om bijvoorbeeld een rij reeds bestaande bomen of als golvende 

grondkering. FirmusWAVE is met haar geringe diepte van slechts 23 cm een ranke 

en slanke, maar toch onverwoestbare grenslegger. FirmusWAVE is met behulp van 

een mal rond te plaatsen. Plaatsing in beton is noodzakelijk. 

Kijk op www.firmusproducts.eu voor meer informatie.

   Ruimte 
geven aan 
      ideeën.

vernieuwers van nature
FIRMUS PRODUCTS BV, Broekstraat 5, 5386 KC Geffen 

T: 073 - 5326670  E: info@firmusproducts.eu  I: www.firmusproducts.eu

Technische specifi caties
PRODUCTINFORMATIE

FirmusWave  

Afmetingen: 250 x 23 x 130 cm (bxdxh)

 250 x 23 x 200 cm (bxdxh)

Maaswijdte: 50 x 50 mm

Draaddiameter: 5 mm

Draad materiaal: Galfan draad (roestvrij)

 EN10244-2 “Class A”

Klemmen: Worden standaard meegeleverd

Afstandshaken: Worden standaard meegeleverd

Levertijd: Op aanvraag
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ú dat wilt. Om bijvoorbeeld een rij reeds bestaande bomen of als golvende 

grondkering. FirmusWAVE is met haar geringe diepte van slechts 23 cm een ranke 

en slanke, maar toch onverwoestbare grenslegger. FirmusWAVE is met behulp van 
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FirmusPERGOLA schanskorven
Een creatieve verbinding tussen staal en groen

Door FirmusPERGOLA staanders en liggers met elkaar te combineren kunt u een 

complete pergola bouwen. En wat dacht u van het bouwen van een unieke carport? 

De mogelijkheden zijn eindeloos. FirmusPERGOLA elementen zijn te vullen met 

stenen, u kunt ze laten begroeien met klimplanten, maar u kunt natuurlijk ook 

kiezen voor beide opties. FirmusPERGOLA is staand als plantenzuil te plaatsen, 

en met een bovenligger te bouwen als pergola. Plaatsing in beton is noodzakelijk. 

Kijk op www.firmusproducts.eu voor meer informatie.
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geven aan 
      ideeën.

vernieuwers van nature
FIRMUS PRODUCTS BV, Broekstraat 5, 5386 KC Geffen 

T: 073 - 5326670  E: info@firmusproducts.eu  I: www.firmusproducts.eu

Technische specifi caties
PRODUCTINFORMATIE

FirmusPERGOLA

Afmetingen: 23 x 30 x 250 cm (brxdxh)

Maaswijdte: 50 x 50 mm

Draaddiameter: 5 mm

Draad materiaal: Galfan draad (roestvrij)

  EN10244-2 “Class A”

Buigingen: 4 haakse buigingen

Klemmen: Worden standaard meegeleverd

Afstandshaken: Worden standaard meegeleverd

Levertijd: Op aanvraag
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