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              Groensystemen 

DIRECT PRIVACY

KAN
T & K LAAR HAAG

• Mobiroof • Kant & Klaar Haag • NoiStop® 



          Meteen 
een groen resultaat
Een direct groene omgeving  
vindt iedereen belangrijk. 
Maar wij willen hier geen 
maanden of zelfs jaren op 
wachten. 

En zegt u nu zelf, u wilt toch 

ook privacy in uw tuin en  

wel direct. De groene oplossing  

is er; de Kant & Klaar Haag.

Kant & Klaar Haag

Haagbeuk

De Kant & Klaar Haag bestaat 

uit een hoogwaardig hekwerk 

met 10 jaar garantie.  

De haagelementen zijn met 

een betonschaar op hoogte of 

breedte, op maat te knippen.  

De hagen staan in een bio-

logisch afbreekbare bak en  

kunnen behalve in een vorst-

periode het gehele jaar worden 

geplaatst. De hagen kunnen 

zowel aan ijzeren- als houten 

palen worden bevestigd  

door middel van speciaal 

ontworpen beugels.

Links de haag zoals deze geleverd wordt. 
Rechts dezelfde haag na een groeiseizoen.

Haag in
hardhouten bak

Met de Kant & Klaar Haag heeft u direct een groen resultaat. 

U wilt toch geen jaren wachten 
op privacy



       Nieuwe  
mogelijkheden

De Kant & Klaar Haag is door 
de verschillende uitvoeringen,  
op diverse manieren te 
gebruiken als afscheiding. 
Hierbij kunt u denken aan  
om de haag toe te passen om 
tuinkamers te creëren.  
Maar ook als scheiding 

De Kant & Klaar Haag heeft 
slechts weinig ruimte nodig bij 
het gebruik als erfafscheiding. 
In de Haag zit een kwalitatief 
hoogwaardig hekwerk, die op 
een vriendelijke wijze de door-
gang voor kinderen, huisdie-
ren en andere belemmert. 

Niet iedereen, wil dezelfde 
haag hebben, vandaar dat 
Mobilane verschillende 
soorten levert. Waardoor u 
afwisseling kunt aanbrengen 
in beplantingen, kleur variatie 
maar ook in hoogten.

de Toepassingen  

Hedera

Hedera Pyracantha

van het terras, zwembad of 
carport. En wat te denken van 
een Kant & Klaar Haag op het 
balkon in een houten bak.  
Kortom de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Om nog meer 
privacy te bieden, zijn er zelfs 
hagen van 220cm. 

Haagbeuk



8.20 uur Plaatsing van de palen 12.00 uur Lekker genieten van het  
 snelle groenresultaat

9.35 uur De hagen worden geplaatst  
 en bevestigd aan de palen

WernerVuurdoorn HibernicaBeuk Haagbeuk White RippleVuurdoorn LigusterGlacier Goldchild

WoernerVuurdoorn HibernicaBeuk Haagbeuk White RippleGreen Ripple LigusterGlacier Goldchild

The Original, makkelijk  en snel zelf te plaatsen

Productoverzicht Hagen
 
Hagen    maten (LxH)
Hedera helix ‘Woerner’ (klimop) 120x100   120x180  120x220 
Hedera ‘hibernica’ (klimop)   120x180 
Hedera helix ‘Goldchild’   120x180 
Hedera helix ‘Glacier’   120x180 
Hedera helix ‘White Ripple’   120x180 
Hedera helix ‘Green Ripple’   120x180 
Carpinus betulus (haagbeuk) 120x100  120x155 
Fagus sylvatica (beuk) 120x100  120x155 
Pyracantha ‘Dart’s Red’ 120x100  120x155 
Ligustrum Liga   120x155 
Euonymus Coloratus    120x180 

Houten bakken 
Hardhouten bak  144x40x40 cm zonder of met haagelement 120x100cm 
Hardhouten bak  145x60x50 cm zonder of met haagelement 120x180cm
Europees houten bak  145x60x50 cm zonder of met haagelement 120x180cm 

Palen & Beugels  
Metalen paal ø48mm 1750mm  2600mm 3100mm
Metalen tussenbeugel ø48mm
Metalen eindbeugel ø48mm
Hardhouten paal  2750mm 3050mm
Verzinkte beugel voor houten paal (4 per haagelement)

Poorten
Fortinet poort   100x95cm 100x175cm
Groen band tbv poort

DIRECT PRIVACYKAN
T & K LAAR HAAG



Direct een groen dak
Mobiroof

Productoverzicht
Mobiroof Cassette 54 x 54 x 9 cm (LxBxD)  

Mobiroof is eenvoudig aan te brengen door de cassettes aan elkaar te klikken

Het eindresultaat, direct  een groen dak  (Inzet: het dak voor de renovatie)

MOBIROOF

DIREC T EE N G R OEN D
AK

 

In verstedelijkte gebieden is 

het moeilijk om een groene 

omgeving te creëren.  

U hoeft hier toch geen jaren  

op te wachten, dankzij het 

Mobiroof dakbegroenings-

systeem. 

De Kant & Klaar cassette is 

voorzien van speciaal substraat 

en 6 -8 verschillende Sedum 

soorten. Het lichte gewicht en 

afmeting, maken het mogelijk 

om het zelf aan te brengen op 

uw garage, carport, uitbouw, 

tuinhuisje en dergelijk. 

De cassettes worden een- 

voudig aan elkaar ‘geklikt’. 

Mobiroof  

heeft als eigenschappen:

•  Kant & Klaar, voorzien van 

substraat en sedum

•  Opslag van regenwater; 

waterbuffering ca. 20 l/m2

• Eenvoudig te plaatsen

• Weinig onderhoud

• Isolerend

• Geschikt voor maatwerk

•  verlenging van de levens-

duur van de dakbedekking

De Mobiroof cassettes kunnen ook op een andere manier toegepast worden



•  Uitstekende geluidsreductie 

(wetenschappelijk getest)

• Direct privacy en veiligheid 

•  Smalle constructie, ideaal 

voor begroening

•  Uitstekend geschikt om zelf  

te plaatsen

•  Onderhoudsvrij met ver-

wachte minimale levensduur 

van 25 jaar

•  Flexibiliteit door verschillende 

afmetingen

• Goed geschikt als windkeringNoiStop®

Het belang van rust en privacy 

wordt steeds groter. Mensen 

ergeren zich steeds meer aan 

geluidsoverlast welke veroor-

zaakt wordt door bijvoorbeeld 

buren of drukke wegen. 

De oplossing is er in de vorm 

van de Kant & Klaar NoiStop® 

die u in een handomdraai kan 

installeren.

De toepassingen

De NoiStop® schermen zijn 

voor diverse toepassingen te 

gebruiken. Als erfafscheiding 

biedt het direct privacy en 

veiligheid en niet te vergeten 

rust! Daarnaast zijn de panelen 

goed te gebruiken om langs 

een plek te staan welke  

geluidsoverlast geeft. 

Denk hierbij aan:

•  Een spoorlijn langs uw 

achtertuin

• Een speeltuin voor kinderen

•  Een drukke weg langs uw 

achtertuin

•  Geluidsoverlast van buren

De toepassingsmogelijkheden 

zijn eindeloos!

De NoiStop® schermen bren- 

gen, afhankelijk van hun 

hoogte en plaats waar ze zich 

bevinden, een reductie van  

9 tot 12 dB teweeg. 

Dit komt neer op een geluids-

reductie van 50% - 70%.  

Een opmerkelijk resultaat, 

zeker vanuit de wetenschap 

dat geluid nooit voor 100% 

verdwijnt.

Makkelijk en snel zelf te  plaatsen

Normaal geluidsscherm:
Afscherming en weerkaatsing

NoiStop® geluidsscherm: 
Afscherming én absorptie

8.00 uur Plaatsing van de palen 11.50 uur Het laatste paneel  
wordt geplaatst en bevestigd

12.00 uur Lekker genieten van  
de rust en de privacy!

10.00 uur  De panelen worden  
geplaatst en bevestigd aan de palen

De voordelen

NoiStop® Green (LxHxD)
NoiStop® scherm 200x90x11,6 cm
NoiStop® scherm 200x45x11,6 cm
NoiStop® scherm 100x90x11,6 cm
NoiStop® scherm 100x45x11,6 cm
NoiStop® deur 100x180x11,6 cm
NoiStop® deur 100x225x11,6 cm
NoiStop® afdekplaat 200x11,4x3,2 cm
NoiStop® isolatietape 10mtr. per rol

NoiStop® Wood Elba (LxHxD)
NoiStop® scherm 200x90x17 cm 
NoiStop® scherm 200x45x17 cm
NoiStop® scherm 100x90x17 cm
NoiStop® scherm 100x45x17 cm
NoiStop® deur 100x180x12,8 cm
NoiStop® deur 100x225x12,8 cm
NoiStop® afdekplaat 200x17x2,5cm

NoiStop® Wood

NoiStop® Green

NOISTOP®GELU IDSRE D U CE REND 
 

Productoverzicht Noistop®
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Voor meer informatie, bestellingen of dichtstbijzijnde dealer verwijzen  
wij naar onze website: www.mobilane.nl of www.mobilane.be.

Kant & Klaar Groensystemen

Verkrijgbaar via:

1
2

1. Kant & Klaar Haag
2. NoiStop® 
3. Mobiroof

3


