
  
 

 

 

 

 

 

 

Van Hessche is reeds meer dan 40 

jaar fabrikant van prefab beton, 

waardoor wij een constante 

kwaliteit verzekeren! 

De afgeschuinde borduren van Van Hessche beton 

zijn maatvast. Ze hebben een lengte van 100 cm, 

zijn 20 cm hoog en de dikte varieert van 3 cm 

onderaan tot 1,5 cm bovenaan.  

De afgeschuinde hoek langs onder zorgt ervoor 

dat de borduren onderaan niet tegen elkaar staan. 

Zo kan men deze eenvoudig in de stabilisé of 

mortel plaatsen zonder dat er mortel tussen de twee platen kruipt. 

Dit zorgt dus voor een vlotte plaatsing! 

Bochten maken met deze borduren is als kinderspel. De borduren 

zijn ultralicht (amper 11kg), zijn zeer makkelijk te plaatsen, ze 

zijn bewapend en bovendien 100% vorstbestendig. Eenmaal 

geplaatst kan het gras mooi over de boord groeien en na verloop 

van tijd worden deze borduren zelfs onzichtbaar, maar blijft uw 

gras mooi afgeboord! 
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Ontdek nu onze afgeschuinde borduren!!! 

Ideaal om uw gazon mooi af te werken!!! 



  
 

 

 

 

 

 

         Lengte: ± 5mm

         Hoogte: ± 3mm

         Dikte: ± 2mm

  

 

         C 35/45  

 

 

 

 

 

 

 

 Zeer vlotte plaatsing dankzij vellingkant onderaan de plaat! 

Voorkomt ophoping van specie in de hoek bij plaatsing! 

 Lichtgewicht! Slechts 11kg! 

 100% vorstbestendig! 

 Zeer vlot en gemakkelijk te verzagen! 

 5 jaar garantie!!! 

 

 

 

 

   

Referentienummer L x B x D1-D2 in cm Gewicht Aantal/verpakking 

905100 borduur 100/20/3-1,5 afgeschuind 11 kg 30 

         DE-500-BS

         BENOR-gekeurd

         Gewapend met betonstaal

         Betondekking: minimum 10mm

         Voorzijde: glad = vormzijde

         Achterzijde: handmatig afgewerkt met spatel
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1. Mogelijke afmetingen 

2. Maattoleranties 

3. Sterkteklasse beton 

4. Wapening 

5. Ruwheid (afwerking) 


