
BEXCO  RUBBER PALISSADES 
GARDEN 

Een nette afwerking tussen gazon, terras en boorden is bepalend voor het algemene uitzicht van uw tuin.        

Al eens gedacht aan rubberen ecologisch vervaardigde afboordingen? De duurzame Bexco® palissades zijn  

uiterst geschikt voor het aanleggen of afboorden van rechte alsook kronkelige  gazonranden en paden in tuin 

of park. Ze zijn flexibel en handig in gebruik waardoor installatie zeer eenvoudig wordt. Bovendien is het een 

soepel, gerecycleerd rubberproduct met lange levensduur. De palissades trotseren probleemloos warmte, 

vrieskou, grastrimmers, grasmachines, voetafdrukken,...  Onverslijtbaar en geheel herbruikbaar bij eventuele 

heraanleg . 
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 GARDEN TECHNISCHE INFO: 

 

Rubber palissade 

• Grondstof:  

 gerecycleerd & gekleurd granulaat-
rubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 12,3 kg / 19,4 kg 

• Kleuren: zwart | roodbruin | groen  

• Garantie: 3 jaar op de granulaat-
structuur (niet van toepassing op 
kleurvastheid)  

 

Schakelpalissade  

• Grondstof:  

 gerecycleerd & gekleurd granulaat-
rubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 30,0 kg 

• Kleuren: zwart | roodbruin | groen  

• Garantie:  3 jaar op de granulaat-
structuur (niet van toepassing op 
kleurvastheid)  

 

Zandbakboording 

• Grondstof:  

 gerecycleerd & gekleurd granulaat-
rubber (± 90%)     

 bindmiddel: MDI PU lijm (± 10%) 

• Gewicht: 33,5 kg 

• Kleuren: zwart | roodbruin | groen  

• Garantie: 3 jaar op de granulaat-
structuur (niet van toepassing op 
kleurvastheid)  

RUBBER PALISSADE  |   250 mm / hoogte: 400 & 600 mm 

Rubber designelement met opvallende look, probleemloos te gebruiken als      

decoratieve afbakening. De specifieke vorm maakt dat elk element perfect in het 

vorige / volgende exemplaar past (5 stuks/lm). De metalen grondverankering 

maakt een eenvoudige installatie mogelijk. 

SCHAKELPALISSADE   |  1150 x 150 x 400 mm 

Design rubber boording die makkelijk in elkaar haakt en verbonden wordt met 

bijhorende metalen staven die eveneens dienst doen als grondverankering. 

ZANDBAKBOORDING  |  1150 x 150 x 300 mm 

Robuuste rubber boording, onderling met elkaar verbonden d.m.v. metalen staven 

die tevens dienst doen als grondanker. Ook te gebruiken als koppelbare zitbank. 


