
FirmusFIXED schanskorven
Kant & klare, handgelaste, roestvrije, smalle schanskorven 
voor het beste resultaat!

Voor een onderhoudsarme, robuuste schutting bent u bij Firmus Products aan 

het juiste adres. De korven zijn niet alleen als stevige schutting, maar ook als 

grondkering, stoere bank, of in combinatie met glaspanelen te gebruiken.

korf blijft strak van vorm   veiliger door afgeronde hoeken 

roestvrij   eenvoudig te plaatsen   smalle constructie    

Privacy en veiligheid
FirmusFIXED schanskorven bieden u de privacy die u wenst. Om de veiligheid 

te vergroten zijn alle hoeken van de korf afgerond, ook van de afdekplaten, 

waardoor er geen scherpe uitsteeksels aan de korf zitten. De afstandshouders 

zorgen ervoor dat de korf zijn strakke vorm behoudt en absoluut niet kan 

‘uitbuiken’.

Eenvoudig te plaatsen
De steenkorven zijn eenvoudig te plaatsen en te vullen met een steensoort 

naar uw wens. Nog betere prestaties bereikt u door het inschakelen van onze 

FirmusPARTNERS, die u op vakkundige wijze kunnen helpen.  

Kijk op www.firmusproducts.eu voor het dichtstbijzijnde verkooppunt in uw buurt.

   Ruimte 
geven aan 
      ideeën.



Technische specificaties

Ook Firmus Products:  

Firmus Products is een bedrijf dat zich richt op duurzame, kant en klare producten,  

voor zowel particuliere als zakelijke markt. Het heeft een handelsnetwerk van meer  

dan 50 gespecialiseerde verkooppunten in Europa.  

PRODUCTINFORMATIE

FirmusFIXED

Afmetingen*: 100 x 23 x 50 cm

(lxbxh) 100 x 23 x 100 cm

  100 x 23 x 150 cm

  100 x 23 x 200 cm

  100 x 23 x 250 cm

Maaswijdte: 50 x 50 mm

Draaddiameter: 5 mm

Draadmateriaal: Galfan draad (roestvrij)

  EN10244-2 “Class A”

Inclusief: Afstandshaken en klemmen.

Extra: Optioneel is er een afdekplaat leverbaar

FirmusSEDUM FirmusGRASS FirmusWAVE FirmusPERGOLA

dakgroencassettes kant en klare grastegels golvende schanskorven zuilvormige schanskorven

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

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

*Geringe afwijking in maatvoering e.d. is mogelijk, zie Algemene Voorwaarden op onze website


