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Pergone® 23 cm
Anti-inkijk, windscherm, geluidsscherm

de Voordelen
  smalle uitvoering van slechts 23 cm

  bijzonder robuuste en sterke afwerking

  voor vulmateriaal van 60 mm

  verschillende vullingen mogelijk

  extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam

  max. grootte per element (L × H × B): 

254 cm × 243 cm × 23 cm

  hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 63 tot 243 cm

  lengte aanpasbaar in stappen van 5 cm

  maaswijdte 50/200 mm

  slechts om de 2,50 m pijlers benodigd

  pijler met voetplaat voor bevestiging op bestaande funde-

ring verkrijgbaar tot 1,80 m

  grote flexibiliteit dankzij bouwdoossysteem

het VeelZIjdIge, flexIbele en SteVIge boUWdooSSYSteem 
Voor tUInVormgeVIng 
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arcadia® Pergone® 23 cm
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arcadia® Pergone® 23 cm

hoekoPloSSIngen
De Pergone® kan in elke tuin opgebouwd worden. 

Ook scherphoekige of stomphoekige hoekoplossingen zijn mogelijk zonder ingewikkelde speciale elementen. 

scherphoekige oplossing stomphoekige oplossing

… net Zo VeelZIjdIg alS UW behoeften



Pergone® 16 cm de Voordelen
  smalle uitvoering van slechts 16 cm

  bijzonder robuuste en sterke afwerking

  voor vulmateriaal van 30 mm

  verschillende vullingen mogelijk  

(bv. graniet, marmer, glasscherven)

  extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam

  max. grootte per element (L × H × B): 

254 cm × 183 cm × 16 cm

  hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 103 tot 183 cm

  lengte aanpasbaar in stappen van 2,5 cm

  maaswijdte 25/200 mm

  onbeperkte mogelijkheden voor individuele vormgeving

  pijler met voetplaat voor bevestiging op bestaande 

fundering verkrijgbaar

  grote flexibiliteit dankzij bouwdoossysteem
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arcadia® Pergone® 16 cm

Pijlers ook met voetplaten verkrijgbaar Totaalbeeld kan worden verfraaid in combinatie met houtelementen



arcadia® Pergone® 16 cm
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Pergone® 13 cm de Voordelen
  slechts 13 cm breed

  bijzonder robuuste en sterke afwerking

  voor vulmateriaal van 30 mm

  verschillende vullingen mogelijk  

(bv. graniet, marmer, glasscherven)

  extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam

  Max. grootte per element (L × H × B):  

254 cm × 123 cm × 13 cm

  hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 63 tot 123 cm

  lengte aanpasbaar in stappen van 2,5 cm

  maaswijdte 25/200 mm

  onbeperkte mogelijkheden voor individuele vormgeving

  pijler met voetplaat voor bevestiging op bestaande 

fundering verkrijgbaar

  grote flexibiliteit dankzij bouwdoossysteem

Steen – hout

gevuld

Combinatiemogelijkheden
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arcadia® Pergone® 13 cm



hoekoPloSSIng

een hekPIjler – Vele geZIchten 
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arcadia® Pergone® 13 cm



hoUtelement
Steen, hout, ijzer – de natuurlijkste materialen in een perfecte 

combinatie. Sinds mensenheugenis worden deze materialen 

gebruikt en worden er kunstwerken mee gecreëerd. Breng ook 

accenten aan in uw tuin met de lamellenwand van arcadia®. Wij 

leveren houtlamellen van vrijwel knoestvrij Canadees larikshout 

in 150 cm lengte incl. afstandsblokjes als optische verfraaiing 

van uw Pergone®-schutting of uw Pergone®.

afdekPlaat
Ter bescherming tegen ontvreemding van vulmateriaal kan de 

afdekplaat van de Pergone® gebruikt worden. Bij ondergronden 

die gevoelig zijn voor doorzakken, dient de afdekplaat aan de 

onderkant bijkomend voor het fixeren van het vulmateriaal.
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arcadia® toebehoren

U-raIlS Voor Pergone® 
23 cm en 16 cm
U-rails voor de montage van houten lamellen.
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arcadia® toebehoren

mUUrbeVeStIgIng
Voor de bevestiging van de Pergone® 23 cm, 16 cm en 13 cm 

aan een muur

beVeStIgIngSklemmen 
Voor glaS
Bevestigingsklemmen uit inox voor de aansluiting van glas aan 

de Pergone® 23 cm, 16 cm en 13 cm. Verkrijgbaar in glasdikten 

(in mm) 8,00 / 8,76 / 9,52 / 10,00 / 10,76 / 11,52 / 12,00 / 

12,76. De combinatie van glas - staal - steen getuigt van een 

bijzondere exclusiviteit.

ledVerlIchtIng bUItenShUIS
De ledverlichting buitenshuis wekt een wondermooi 

kleurenspel op. Dankzij de innovatieve afstandsbediening is 

het kinderspel, het wisselen van de regenboogkleuren en vele 

andere programma’s van max. 30 m afstand te besturen. Onze 

weersbestendige, 2-voudig afgedichte ledmodules bieden een 

onderhoudsvriendelijk totaalpakket. Een uiterst eenvoudige 

planning wordt gegarandeerd door geprefabriceerde basissets 

met insteekbare, 2,5 m lange ledmodules tot een totale lengte 

van 10 m. Wilt u een langere uitvoering van de ledverlichting, 

dan kan het systeem dankzij Plug & Play probleemloos 

uitgebreid worden.

13 cm
16 cm

23 cm



Pergone®-Plantenbak
Pergone®-plantenbak uit metaal, om aan Pergone® te hangen  

Breedte: 20 cm, 40 cm of 60 cm

Kleur: antraciet met glanseffect

ZItbank Pergone® 
Afmetingen von de zitting: H 45 × B 37 × L 270 cm

Kleur / materiaal: 

bruin, kunststof plank WPC
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arcadia® toebehoren

de Voordelen
  onderhoudsvrij

  geen oliën en schilderen 

  bijzonder robuust

  UV-bestendig, geen kleurveranderingen 

  weerbestendig

  ideaal voor openbare projecten
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arcadia® toebehoren

rankSYSteem
Als vormgevingselementen in uw tuin bieden ze bescherming 

tegen inkijk, verdelen ze de tuin en sturen ze de gevelbeplanting 

in de gewenste richting.

de Voordelen
  fijn, duurzaam en stabiel

  aanpasbaar aan de bouwkundige omstandigheden

  continu uit te breiden dankzij modulair systeem

  zeer geschikt voor rankende klimplanten

  perfect in combinatie met Pergone®

Halve poort - 

Voor alle klimplanten geschikt
Rozenbogen - 

de groene poort naar uw tuin



Verhoogd Plantbed 
Een verhoogd plantbed is een comfortabel alternatief voor het 

klassieke gelijkvloerse plantbed. Vooral in de natuurverbonden 

tuinbouw vindt men het zeer dikwijls, of wanneer de bodem in 

uw tuin geen diepe humus heeft of arm is aan voedingsstoffen. 

de Voordelen
  rijke oogst

  bescherming tegen slakken

  gebruik van waardevol tuinafval

  gunstig microklimaat: dankzij het verrotten van organisch 

vulmateriaal binnen in het verhoogde plantenbed ontstaat 

warmte van onderen.

  de hoge bouwwijze vergemakkelijkt het werken in het 

plantenbed.

de UItVoerIngen
het verhoogde plantenbed bestaat  

 in twee hoogten: 60 en 80 cm

 in twee lengtes: 250 × 120 cm en 120 × 120 cm

 in twee maaswijdten: 50/200 en 25/200 mm

Dankzij diverse vullingen heeft u veelzijdige mogelijkheden 

voor vormgeving.

Zo VUlt U het Verhoogde 
Plantenbed
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arcadia® Verhoogd Plantbed 

Dwarsdoorsnede van het verhoogde plantenbed.

zwarte folie

rijpe 
compost

omgedraaide 
graszoden
rijshout
traliën 

onbewerkte 
compost

Afdekking voor koude kas



Een rijke oogst is geen tovenarij

Zo Wordt ZelfS groente een Ware beleVenIS
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arcadia® Verhoogd Plantbed 



WandbekledIng
De gevel van een aangrenzend gebouw of van uw garage is niet 

naar uw smaak? Dan bekleedt u de muur. De smalle constructie 

van verzinkt staaldraad is snel en eenvoudig gemonteerd. Ze 

kan met graniet, basalt, sierkiezels en vele andere materialen 

worden gevuld.
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arcadia® WandbekledIng

de Voordelen
  slechts 10 cm breed

  bijzonder robuuste en sterke afwerking

  voor vulmateriaal van 30 mm

  verschillende vullingen mogelijk  

(bv. graniet, marmer, glasscherven)

  extreem bestand tegen weersinvloeden en duurzaam

  max. grootte per element (L × H × B):  

254 cm × 246 cm × 10 cm

  vanaf 140 cm hoogte gebruik van twee maasmatten voor 

blijvend eenvoudige vulling en montage

  hoogte aanpasbaar in stappen van 20 cm, van 63 tot 246 cm

  lengte aanpasbaar in stappen van 2,5 cm

  maaswijdte 25/200 mm

  grote flexibiliteit dankzij bouwdoossysteem

voor

erna
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arcadia® WandbekledIng

maakt elke mUUr mooIer
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Overhandigd door:

Let op: De elementen worden zonder steenvulling geleverd. De afgebeelde foto‘s dienen uitsluitend als voorbeeld.

mIjn tUIn IS  
mIjn konInkrIjk

Asangstraße 16
D-94436 Simbach

telefoon  +49 9954 70017-70
fax   +49 9954 70017-88

e-mail info@3ks-arcadia.de
internet www.3ks-arcadia.eu

meer informatie over 
het Internet
www.3ks-arcadia.eu
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