
NETJES EN SIERLIJK AFGEBOORD
Met de Ecolat kies je voor duurzaamheid met extra lange levensduur. Met zijn natuurlijke 
look plaatst Ecolat zich strak en fraai in zowel privétuinen als openbare ruimtes. Deze 
sterke en duurzame lat is licht hanteerbaar, bewerkbaar zoals hout, rotvrij en volkomen 
milieuvriendelijk. Door middel van Ecopic paaltjes is een solide bevestiging gegarandeerd.

Ecolat®



Ecolat®

DE FLEXIBELSTE OPLOSSING VOOR IEDERE AFBOORDING.
VAN GAZON, TUINPAD, MOESTUIN TOT VIJVER. 

Ecolat® opgerold
Specifiek voor gebogen en glooiende borders.

A 25 m A 10 m
B 0,7 cm B 0,7 cm
C 14 cm | 19 cm C 14 cm

Ecolat® recht
Specifiek voor rechte en strakke borders.

A 2 m   A 3 m
B 1 cm | 1,5 cm   B 1 cm
C 14 cm | 19 cm  C 14 cm

A 38 cm | 58 cm | 76 cm

Ecopic® paaltjes
Zorgen voor een solide bevestiging.eerd.

enkel 25 m x 14 cm

enkel 2 m x 14 cm

enkel 38 cm

A 38 cm | 58 cm | 76 cm



ECOLAT PLAATS JE SNEL EN EFFICIËNT.
Ecolat wordt gedeeltelijk ingegraven en stevig bevestigd in de grond met Ecopic paaltjes.

  Leg de Ecolat uit op de plaats waar de afboording uiteindelijk komt. Ecolat op rol zal 
zichzelf dan ontplooien. Volg bij het plaatsen de glooiing van de rol.

 Graaf een sleuf en leg de Ecolat hierin. Plaats bij voorkeur minimum 2/3 van de 
Ecolat in de grond. 

 Klop met een rubber hamer de Ecopic paaltjes in de grond. Het H-profiel garandeert 
een hoge stabiliteit. De paaltjes komen zo’n 3 cm lager dan de bovenzijde van de 
Ecolat en zullen in de eindfase niet meer zichtbaar zijn.  

 Afhankelijk van de toepassing plaats je de paaltjes minimaal om de 50 cm.

 Bevestig de Ecolat met roestvrijstalen schroeven tegen de Ecopics (2 per paaltje). 
Voor een mooi resultaat is de waterpas een handig hulpmiddel.

 Vul de zijde van de tuinborder aan met grond, schors, kiezel,…

PLAATSINGEcolat®



Ecolat®

EEN 
NATUUR-

VRIENDELIJKE 
OPLOSSING


