
Bamboe Stambeschermer
Boomstambeschermer

Toepassing ter bescherming van:
	 ¡ Verplaatsbare beplanting
	 ¡  Evenementen groen
	 ¡  Verkeersremmers/-stoppers
	 ¡  Inrichting parken en tuinen

Exterieur



Boombakken

Alle maten 
en vormen 

zijn op onze 
website te 

vinden

Het is belangrijk dat uw plant of boom in een passende 
pot of bak staat. Daarom heeft GreenMax verschillende 
plantenbakken en potten met een uitstekende kwaliteit voor 
een lage prijs. 

We leveren verschillende afmetingen en vormen, gebruiken 
diverse materiaalsoorten en bieden ook plantenbakken met 
LED-verlichting aan.

¡	Polyester
¡	Aluminium
¡ Cortenstaal
¡	EPS/Polyurea
¡	Verzinkt staal
¡	Beton
¡	Hout
¡	Gerecycled kunststof

Materiaal

Für Ausschreibungsbeispiele, Spezifikationen und Anleitungen: www.greenmax.eu68



Meer informatie 
vindt u op onze 

website



BoomRoosters
Standaard of op maat gemaakt

¡	5 ton/50 kN wiellast

Cortenstaal:  
¡	10 mm dik gewalst Corten
¡	Vele malen sterker dan gietijzer
¡ Duurzamer door eigen oxide laag
¡	Natuurlijke uitstraling en   
 onderhoudsarm

Zwartgrijs (RAL 7021):
¡	10 mm dik gewalst Staal
¡	Vele malen sterker dan gietijzer
¡ Duurzamer door galvanisatie en 
    poedercoating

Frame:
¡	Tweedelig frame uit dikwandig   
 buisprofiel 50 x 25 x 2 mm.
¡	Thermisch verzinkt staal

Door boomroosters toe te passen, zorg je ten eerste voor 
veiligheid. Het maaiveld rondom de bomen blijft gelijk, 
waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen 
zelf zijn ook beschermd. De stam en wortels van bomen raken 
dankzij de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters 
zorgen er tevens voor dat er makkelijker water en zuurstof bij 
de wortels kan komen. Het onderliggende frame voorkomt 
belasting en beschadiging van wortels. 
Onze boomroosters zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande 
betonfundamenten. 

Dikwandig (Corten)staal leent zich uitstekend voor het 
produceren van boomroosters. U kunt kiezen uit een 
uitgebreid assortiment standaard producten, maar door onze 
eigen productie kunnen wij, in samenspraak met u, snel uw 
wensen realiseren. Eigen grafische patronen en specifieke 
maatvoeringen kunnen wij ook voor u produceren.

Materiaal

Ook met 
uitneembare 
groeiringen 
te verkrijgen

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu



ExterieurDesigns: vierkant
Ieder model is in iedere uitvoering leverbaar. Designs/patronen kunnen variëren in formaat.
Alle designs zijn ook in de zwartgrijze uitvoering mogelijk. 

S1 S4S2

S5

S3

S6

Tonys Blocks Dots

Tracks S7 StripesRings

Curls

Uitvoeringen: vierkant- verschillende standaard maten

Type Opmerkingen ø Boomgat
 mm

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte
mm

Gewicht kg

Tree Grate 
S980

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

500 980 980 10 46

Frame
n Verzinkt staal

500 982 982 50 16

Tree Grate 
S1200

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

500 1200 1200 10 72

Frame
n Verzinkt staal

500 1202 1202 50 20

Tree Grate 
S1490

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

700 1490 1490 10 115

Frame
n Verzinkt staal

700 1492 1492 50 25

Tree Grate 
S1800

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

700 1800 1800 10 178

Frame
n Verzinkt staal

700 1802 1802 50 30

Tree Grate 
S1950

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1000 1950 1950 10 195

Frame
n Verzinkt staal

1000 1952 1952 50 39

Ieder design is in iedere maat leverbaar. Alle designs zijn naast Corten ook in zwartgrijze uitvoering mogelijk.

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

Alle designs ook  
in zwartgrijs
(RAL 7021) 

verkrijgbaar



Designs: rond
Ieder model is in iedere uitvoering leverbaar. Designs/patronen kunnen variëren in formaat.
Alle designs zijn ook in de zwartgrijze uitvoering mogelijk.

R1

R4

R2

R5 R6

Tonys Blocks

TracksRingsCurls

R3 Dots

Uitvoeringen: rond- verschillende standaard maten
Ieder design is in iedere maat leverbaar. Alle designs zijn naast Corten ook in zwartgrijze uitvoering mogelijk.

Type Opmerkingen ø Boomgat 
mm

ø Diameter 
mm

Hoogte mm Gewicht kg

Tree Grate
R1200

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

600 1200 10 59

Frame
n Verzinkt staal

600 1202 50 15

Tree Grate
R1500

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

700 1500 10 96

Frame
n Verzinkt staal

700 1502 50 19

Tree Grate
R1800

Rooster
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

700 1800 10 185

Frame
n Verzinkt staal

700 1802 50 23

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

Alle designs ook  
in zwartgrijs
(RAL 7021) 

verkrijgbaar



Exterieur

Detail B
M10 RVS bouten losjes plaatsen bij positioneren. 
Na plaatsen van 4 roosters vastdraaien.

Onze boomroosters zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande betonfundamenten.
Zie montage voor verdere uitleg.

Specificaties

Montage

50 kN

Draagkracht voor 
lichtverkeer

Gepersonaliseerd binnen 
levertijd

1

10 min

Montagetijd 1 persoon 
10 minuten

Detail A
Frame plaatsen op betonfundament. 
Na plaatsen frame vastbouten. 

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu



BoomSpiegels
Exterieur

Materiaal

Zware regenval komt steeds vaker voor, dan zien we 
voornamelijk een toename in piekbuien. Sinds de jaren 50 
is het aantal dagen met zware regenval in Nederland zelfs 
verdubbeld. Dit is een oorzaak van de klimaatverandering. 
Doordat we te maken hebben met een temperatuurstijging 
neemt de hoeveelheid waterdamp toe. 
Des te meer waterdamp onze atmosfeer bevat, hoe hoger de 
neerslag wordt. Per iedere graad temperatuurstijging, neemt 
de neerslag per uur tijdens extreme buien met wel 14% toe.
Voor steden is het dus belangrijk om goede maatregelen hier 
tegen te nemen. ‘Verstening’ is een groot probleem, hierdoor 
kan het regenwater niet in de grond zakken/infiltreren. 
Ook ons rioolstelstel kan het vele water tijdens een piekbui 
niet aan. De oplossing is om juist het water te infiltreren op 
plekken waar ons stadsgroen er iets aan heeft en om het 
grondwater aan te vullen.

Daar waar het mogelijk is, is het goed om al het water, wat 
er valt te bufferen in het stadgroen. Zodat wordt voorkomen 
dat de straten blank staan en het riool niet overbelast 
raakt. Het groen/de bomen kunnen dit water opnemen en 
het overtollige water kan rustig wegzakken tot aan het 
grondwater.

De goot zorgt voor een snelle afwatering. Deze is in 
verschillende designs verkrijgbaar.
De verhoogde border beschermt de 
boom en ontlast deze van 
druk. 

Daarnaast zijn de 
Boomspiegels 
ook goed te 
combineren 
met onze 
boomroosters.

Cortenstaal
¡	3 mm dik gewalst CorTen
¡	Duurzamer door eigen oxide laag 
¡	Natuurlijke uitstraling en
 onderhoudsarm

Zwartgrijs (RAL 7021)
¡	4 mm dik gewalst Aluminium
¡	Bestand tegen corrosie 
¡	Duurzaam door galvanisatie  en       
    poedercoating



Exterieur

Alle patronen zijn zowel in vierkant als in rond verkrijgbaar. U vind meer informtie op onze website

Zowel in zwart-
grijs (RAL 7021) 

als in Corten 
verkrijgbaar

Vierkant- verschillende standaard maten

Type Opmerkingen ø Boomgat
 mm

Lengte 
mm

Breedte 
mm

Hoogte
mm

Gewicht kg

TWE S980
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

990 1410 1410 250 67,4

TWE S1200
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1210 1650 1650 250 75,4

TWE S1490
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1500 1920 1920 250 87,7

TWE S1800
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1810 2230 2230 250 103,2

TWE S1950
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1960 2380 2380 250 109,8

De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per 
maatvoering. Maatwerk is ook mogelijk, laat u hierover informeren. Boomspiegels kunnen worden uitgevoerd in 
cortenstaal (‘roest’) of zwartgrijs. 



Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

Onze boomroosters zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande betonfundamenten.
Zie montage voor verdere uitleg. Rooster dient ondersteund te worden door draagkrachtige split/grind.

Specificaties

Gepersonaliseerd binnen 
levertijd

1

10 min

Montagetijd 1 Persoon
10 minuten

Rond - verschillende standaard maten
De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per 
maatvoering. Maatwerk is ook mogelijk, laat u hierover informeren. Boomspiegels kunnen worden uitgevoerd in 
cortenstaal (‘roest’) of zwartgrijs.

Type Opmerkingen ø Boomgat
 mm

ø Diameter 
mm

Hoogte
mm

Gewicht kg

BS R980
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

990 1410 250 46

BS R1200
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1210 1650 250 72

BS R1490
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1500 1920 250 115

BS R1800
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1810 2230 250 178

BS R1950
n Corten
n Zwartgrijs (RAL 7021)

1960 2380 250 195



Exterieur

BoomBeugels
Exterieur

Door boombeugels toe te passen, bied je de boom een 
bescherming tegen externe invloeden. Door boombeugels te 
combineren met onze boomroosters, bied je zowel esthetisch 
als functioneel een totaaloplossing. Eenvoud maakt onze 
boombeugels functioneel en robuust. De juiste constructie en 
materialen maken de boombeugels uitermate geschikt voor 
openbare ruimten.

Onze boombeugels zijn standaard voorzien van een 
schetsplaat met M10 montagegaten. Hierdoor is hij eenvoudig 
te monteren op onze boomroosters of de bestaande fundatie.

¡	Cortenstaal (Spring, Autumn en  
    Winter)
¡	Verzinkt staal + RAL Poedercoating 
¡	Gegalvaniseerd staal
¡	Hardhout 

Materiaal

Model ø Binnen 
mm

Hoogte 
mm

Gewicht
kg

700 850 16

700 850 11

700 850 16

700 850 16

Modellen

Spring Tree Guard

Autumn Tree Guard

Winter Tree Guard

Summer Tree Guard 

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

Afgebeeld per set (2 stuks)

Per stuk bestelbaar



Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu78

Met het GreenMax kantopsluitingssysteem maakt u eenvoudig 
strakke, rechte of gebogen lijnen langs uw gazon, perk of 
vijver.        
                                                                                             
GreenMax gebruikt eigentijdse grondstoffen met duurzame 
corrosiebescherming. 
De nadruk ligt bij ons op licht te verwerken producten met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Onze kantopsluitingssystemen van kunststof zijn flexibel 
in gebruik. Ze zijn licht van gewicht, zeer buigzaam en 
hierdoor eenvoudig in allerlei vormen te plaatsen. De Eco 
kantopsluiting bestaat uit een ecologisch gefabriceerd 
materiaal van 100% gerecycled kunststof en heeft een 
bijzonder lange levensduur.

Cortenstaal is een sterk en weervast type staal dat de 
eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht 
te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze 
natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen 
verdere corrosie. Kenmerkend voor Cortenstaal is de 
bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.

Voor mensen die liever een grijze/zilverkleurige afwerking 
hebben, leveren wij kantopsluitingen van verzinkt staal. Het 
verzinken van staal gebeurt om ijzer te beschermen tegen de 
vorming van roest.

¡	Kunststof
¡	100% gerecycled kunststof ECO
¡	Cortenstaal
¡	Verzinkt staal 

KantOpsluitingen
Exterieur

Kunststof

Cortenstaal

Verzinkt staal

Alle maten 
en vormen 

zijn op onze 
website te 

vinden

Materiaal



Exterieur

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

KantOpsluitingen
Kunststof

RecyFlex

Grasranden

Easy Line

Materiaal

Grasrand zwart:
¡	Hoogte: 15 cm
¡ Rollengte: 25 m¹
¡	Dikte: 4 mm
¡	HDPE

Grasrand groen:
¡	Hoogte: 10 cm
¡ Rollengte: 25 m¹
¡	Dikte: 3 mm
¡	LDPE

Easy Line:
¡	PVC
¡	Kleur: zwart en groen
¡ Lengte: 80 cm en 100 cm
¡ Hoogte: 4,5, 6 en 8 cm
¡ Gemaakt van 100% recycled materiaal

RecyFlex® recht:
¡	Anthrazit
¡	lengte: 1,2 of 2 meter
¡	Hoogte: 12,14 of 20 cm
¡	Dikte: 1 cm

RecyFlex® op rol:
¡	Anthrazit
¡	lengte: 10, 20 of 25 meter
¡	Hoogte: 12,14 of 20 cm
¡	Dikte: 0,7 cm

   Optioneel:
   2 types piketpalen: 
        ¡	RecyFlex piket 
     ¡  Type EdgeFix-1
    



Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

KantOpsluitingen 
Cortenstaal & verzinkt staal

Edge Liner

Straightcurve

Materiaal

Edge Liner:  
¡	Hoogte: 10, 15, 20, 29 of 39 cm
¡	Verkrijgbaar in een pakket van 10 of
 25 strips
¡ Pakket 10 strips werklengte: 23,0 m¹
¡	Pakket 25 strips werklengte: 57,5 m¹
¡	Leverbaar: recht, gezet of geplet
¡	Leverbaar in Cortenstaal of verzinkt  
    staal met eventueel hoeken en/of  
    piketpalen

Straightcurve:
¡	Hoogte: 7.5, 10, 15, 24, 40 of 56 cm
¡	Lengte: 2,20 meter (flexline van 7,5,  
    10 en 15 cm hoog)
¡	Lengte: 2,16 meter (flexline van 24,  
    40 en 56 cm hoog)

¡ Per strip bestelbaar
¡ Leverbaar: flexline & hardline

Straightcurve



Exterieur

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu

JardiRoll®

Kantopsluiting

Materiaal

¡	100% circulair en recyclebaar
¡ Kleur: zwart (basis), grijs of groen

JardiRoll® maatvoeringen:
¡	lengte: 10 meter
¡ Hoogte: 15, 20 of 30 cm
¡	Dikte: 3 mm of maatwerk
¡	Volle pallet:
     rollen 15 cm: 155 st./p/pallet
        rollen 20 cm: 116 st./p/pallet
     rollen 30 cm: 76 st./p/pallet

Piketpalen:
¡	Massief 
¡	Kleur: grijs
¡ Afmeting: 4 x 4 cm
¡ Hoogte: 40,60 en 80 cm. 
 Maatwerk mogelijk
¡ Edge-Fix met bevestigingsflappen,  
 hoogte 40 cm

JardiRoll® is gefabriceerd uit 100% gerecyclede kunststoffen, 
hierdoor is dit een zeer duurzaam materiaal en volledig 
circulair. 

Het materiaal is goed buigzaam en hierdoor eenvoudig in alle 
gewenste vormen te plaatsen.
JardiRoll® is verkrijgbaar op rol.

Er zijn 3 typen Piketpaaltjes:
¡	Houten piket: 
Massief in 3 lengtematen en een met een met      
stelhoeken voor gemakkelijke plaatsing.
¡	RecyFlex piket: 
Massief in 3 lengtematen met stelhoeken voor gemakkelijke 
plaatsing.
¡	Edge-Fix: 
Deze is lichter, met minder kunststof                 
geproduceerd waardoor duurzamer en met handige    
bevestigingsflappen

Edgefix-2

Edgefix-1

Houten piket

RecyFlex


