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ECCO products 

is Belgische productontwikkelaar en fabrikant van 

innovatieve en gebruiksvriendelijke producten met een 

sterke toegevoegde waarde voor de private en publieke 

ruimte en wil een trendsetter zijn op Europees niveau.

 

ECCOproducts doet een constante analyse van de markt 

en gaat steeds verder in het ontwikkelen van 

intelligente producten.

 

We houden de volledige flow in eigen beheer 

(van ontwikkeling tot verkoop) en kunnen dan ook 

zelf strenge kwaliteitsparameters toepassen.

 

Voor de verdeling van onze producten doen we een 

beroep op een selectief netwerk van dealers die onze 

producten over heel Europa op de markt brengen. 

Dit commerciële netwerk wordt ondersteund door 

sterke en vernieuwende marketingtools.
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PLAATSING

1 Toplaag

De honingraatstructuur dient net bedekt te worden 
met grind (kaliber 4-16 mm). 

Voor fijnere grindsoorten zal dit ongeveer 1 cm zijn, 
voor grovere soorten 2 cm.
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DE STERKE GRINDPLAAT

3. Egalisatielaag (5 cm)

 TOEPASSINGEN ZONDER WAGENS 

2. Grindmat ECCOgravel® 2. Grindmat ECCOgravel® 

4. Onderfundering (25 cm)

1. Toplaag (grind) 1 cm 1. Toplaag (grind) 1 tot 2 cm

ECCOgravel

Werk steeds met een degelijk opgebouwde onderfundering

3. Egalisatielaag (max. 15 cm)

    TOEPASSINGEN MET WAGENS 

ECCOgravelTROEVEN
+ Plaat in HDPE hoge druksterkte, hoge 
 impactwaarde én vorstbestendig. Verhoogde  
 wringlastweerstand dankzij kunststof-
 versterkingen tussen de cellen.

+ Verhoogde  wringlastweerstand dankzij extra 
 kunststofversterkingen tussen de cellen

+ Doek in polyester: zeer sterk, kan niet rotten  
 en door de open structuur is er geen kans op  
 dichtslibben

+ Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te  
 transporteren dankzij plooibaar formaat

+ Perfect beloopbaar én berijdbaar

Geproduceerd in België



2 Honingraatplaat

Een dikkere plaat heeft een betere spreiding naar de ondergrond.

   
3 Egalisatielaag

De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met:
 
 • zeefzand

 • kalksteen of porfier 2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

4 Onderfundering

Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0-32 mm of 0-40 mm). 
Baksteenpuin raden wij af omdat dit op termijn verbrokkelt.
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ECCOGRAVEL DOUBLEECCOGRAVEL DOUBLE 

1 cm

3 cm

1 cm

4 cm



AFMETINGEN

Hoogte Afmetingen m²/plaat Grind/m²
4 cm 160 x 120 cm 1,92 +/- 80 kg

3 cm 160 x 120 cm 1,92 +/- 65 kg

TOEPASSINGEN

• Opritten

• Parkings

• Tuinpaden

• Terrassen

• Wandelpaden
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TOEPASSINGEN

• Opritten

• Parkings

• Tuinpaden

• Terrassen

• Wandelpaden

ACCESSOIRES/VARIA

ECCOgravel is ook verkrijgbaar in zwart. 

+ Ideaal voor het gebruik van 
 donkere grindsoorten,

+ Bijvoorbeeld basalt.

PARKEERDOP PP

De ideale oplossing om uw parkeerplaats af te 
bakenen. Beschikbaar in het wit of het zwart. 
Diameter: ø 85 mm
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TROEVEN

+ Gebruiksvriendelijk

+ Snelle en eenvoudige plaatsing

+ Flexibel: rechte hoeken en glooiende 
 vormen zijn mogelijk

+ Onderhoudsvriendelijk

AFMETINGEN

l x b x h
Galva: 240 x 0,12 x 8 cm
Cor-ten: 240 x 0,15 x 8 cm
Hoogte piketten: 43 cm

1 //  Basic: eenvoudige, economische afboordingen

80 cm

8 cm

43 cm

TOEPASSINGEN

• Verharde oppervlaktes

• Terras

• Bloembed
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KWALITATIEVE AFBOORDINGEN

+ Omgebogen bovenrand voor 
 optimale veiligheid

+ Uitgevoerd in hoogwaardige materialen

+ Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: 
 Galva 1,2 mm en Cor-tenstaal 1,5 mm

• Gazon

• Moestuin

Afboording van:

afstand tussen metalen piketten
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PLAATSING

De basic afboordingen zijn ontworpen om  op een 

eenvoudige, snelle en esthetische manier tuin-

paden, terrassen, bloem- en grasperken van een 

mooie afwerking te voorzien. Kenmerkend is de 

flexibiliteit ervan. 

Basic afboordingen zijn tegelijk buigzaam én stevig 

en kunnen zowel in hoeken van 90° als in glooien-

de vormen gebogen worden. Ze zijn verkrijgbaar in 

Cor-tenstaal en Galva uitvoering. 

 Uitzetten van het tracé

 Metalen staafjes in de grond slaan

 Kopstuk op de staaf kloppen

 Borduur tegen de kopstuk bevestigen 

 met 2 zelfborende schroeven

 Afboordingen onderling aan elkaar verbinden 

 met bijgeleverde bouten en moeren

 Herhaal stap 2 tot en met 5

43 cm
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2 //   Delta: strakke kwaliteitsafboording
    met een solide basis

TROEVEN

+ Solide betonnen basis die een strakke vorm 
 van de afboording garandeert

+ Lange levensduur

+ Onderhoudsvriendelijk

+ Handig te plaatsen

+ Veel combinatiemogelijkheden

+ Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Inox en Cortenstaal

+ Beschikbaar in 2 diktes: 20 mm en 50 mm
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2 //   Delta: strakke kwaliteitsafboording
    met een solide basis

AFMETINGEN TOEPASSINGEN

20 mm breed

Voor alle zones waar niet op gereden wordt 
zoals:

• Afboording tuinpad

• Vijverrand

• Afboording terrassen

• Afboording bloem- en grasperken

50 mm breed

Voor alle zones, ook zones waar op gereden wordt 
zoals:

• Afboording oprit

• Afboording parking

• Afboording toegangswegen

L X B H DELTA CORTEN DELTA INOX
Totale afmeting (incl. beton):
Afmeting staal:

1250 X 20 X 145 mm
1250 X 20 X 25 mm

1250 X 20 X 145 mm
1250 X 20 X 30 mm

Totale afmeting (incl. beton):
Afmeting staal:

1250 X 50 X 145 mm
1250 X 50 X 25 mm

1250 X 50 X 145 mm
1250 X 50 X 30 mm
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TROEVEN

+ Professioneel “all-in-one” bouwpakket

+ Corresponderende Kit Bags verkrijgbaar

+ Eenvoudige montage dankzij ingesloten legplan 
 + plaatsingsvideo

+ Makkelijk zelf maatwerk te maken

+ Weinig plaatsverlies door geringe breedte

+ Zwevende plaatsing mogelijk

+ Subtiele overgang tussen de korven onderling

+ Verkrijgbaar in 4 hoogtes

+ Alle bouten en moeren zijn inbegrepen.

+ Extra verstevigingen voor optimale veiligheid

1 //  ECCOfence KIT: een professioneel bouwpakket
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EXCLUSIEVE STEENKORVEN

ACCESSOIRES/OPTIONELE ONDERDELEN

2
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ACCESSOIRES/OPTIONELE ONDERDELEN

Voetstuk 90°:

om hoeken te maken met ECCOfence KIT.

Verhoogvoeten: 

speciaal ontworpen om met het ECCOfence KIT systeem hoogtes op te 

vangen van 5%, bijvoorbeeld bij een hellende oprit.

Zijkant voor esthetische afwerking: 

voor iedere hoogte is optioneel ook nog een afwerkingsstuk te verkijgen. Zo kan men bij 

elke hoogte van de KIT de muur afwerken op een manier dat de stenen zichtbaar blijven 

aan de zijkant.

3

TOEPASSINGEN

• Afsluitingen

• Terrassen

• Keermuren

• Publiciteit

• Scheidingsmuur



PLAATSING

Fundering

Optie 1: 
Plaatsing op een betonnen ringbalk van minimum 50 cm breed en minimum 30 cm diep (350 kg cement/m³). 
Het stortbeton wordt steeds gegoten op de dragende ondergrond.

Optie 2: 
Plaatsing op sokkels die ter plaatse gegoten worden met stortbeton. Afmeting sokkel: 50 x 50 x 50 cm 
Diepte: vanaf dragende grond

Optie 3: 
Gebruik maken van 
ECCO prefabvoeten. 

50 cm

60 x 60 cm

40 x 40 cm
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Plaatsingsfilmpje

Bekijk via 

deze link hoe 

ECCOfence 

KIT geplaatst 

wordt.



AFMETINGEN

ECCOfence KIT 50:
Met een totale hoogte van 50 cm 
(inclusief zwevend gedeelte 
van 9 cm)

ECCOfence KIT 100:
met een totale hoogte van 100 cm
(inclusief zwevend gedeelte 
van 9 cm)

ECCOfence KIT 150:
met een totale hoogte van 150 cm 
(inclusief zwevend gedeelte 
van 9 cm)

ECCOfence KIT 200:
met een totale hoogte van 200 cm 
(inclusief zwevend gedeelte 
van 9 cm)

De ECCOfence KIT is standaard steeds 
201 cm lang en 20 cm breed, 
er zijn verschillende hoogtes:

KIT 20
0

KIT 15
0

KIT 10
0

KIT 50

200 cm

150 cm

100 cm

50 cm

1

3

2

4
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Bovenstaande foto is voorstelling met optionele afwerkingsnetten. Standaard zijn 
steeds twee gegalvaniseerde volle platen inbegrepen bij een ECCOfence KIT.



Bekijk via deze 

link hoe  

ECCOfence 

PRO geplaatst 

wordt:

Plaatsingsfilmpje

2 //  ECCOfence PRO: kant-en-klare steenkorven

TROEVEN

+ Kant-en-klare korven  = snel resultaat

+ Handige en vlotte plaatsing met kraan

+ Maatwerk mogelijk in de lengte

+ Subtiele overgang tussen de korven

+ Mooi gevulde wand dankzij machinale vulling

+ Weinig plaatsverlies door geringe breedte

+ Keuze uit 6 types breukstenen

+ Zwevende plaatsing mogelijk

+ Alle bouten en moeren zijn inbegrepen.

+ Extra verstevigingen voor 
 optimale veiligheid 
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PLAATSING

AFMETINGEN

De standaardafmetingen zijn 201 cm lang en 20 cm 
breed. Er zijn 3 verschillende hoogtes beschikbaar 
en de lengtes zijn bij ieder type aanpasbaar per 5 cm.

Fundering
Optie 1: 
Plaatsing op een betonnen ringbalk van minimum 50 cm breed en minimum 30 cm diep
(min 350 kg cement/m³). Het stortbeton wordt steeds gegoten op de dragende ondergrond.

Optie 2: 
Plaatsing op sokkels die ter plaatse gegoten worden met stortbeton. Afmeting sokkel: 50 x 50 x 50 cm 
Diepte: vanaf dragende grond

Optie 3: 
Gebruik maken van 
ECCO prefabvoeten. 

50 cm

60 x 60 cm

40 x 40 cm

201 x 200 
x 20 cm

201 x 150 
x 20 cm

201 x 100
x 20 cm

maatwerk mogelijk 

in de lengte

STANDAARD
201 cm

250 mm

290 mm

ZWEVEND 
GEDEELTE 

9 cm
AFWERKINGSSTUK 

16 cm

250 mm

POOT
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TOEPASSINGEN

• Afsluitingen

• Terrassen

• Keermuren

• Publiciteit

• Scheidingsmuur

2

3

5

6
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Lava

Carrara

Belgisch rood

Belgisch blauw

Grafrado

Silistone

STEENKEUZE
Er zijn 6 verschillende kleuren beschikbaar:

1 4

1

2

3

4

5

6



ACCESSOIRES/VARIA

Eindafwerkingsstuk:
Dit is ontwikkeld met 2 functies:
• Voor het esthetisch mooi beëindigen van een ECCOfence PRO
• Voor het maken van hoeken

Halve poot: 
Een halve poot heeft als functie om te kunnen starten tegen een bestaande muur 
zonder gebruik te maken van een eindafwerkingsstuk.

Verhoogstuk 5 en 10 cm: 
Om hoogteverschillen op te vangen van respectievelijk 2,5% en 5%. 
De verhoogstukken zijn zodanig ontwikkeld dat de draadpanelen mooi in elkaar overvloeien

ATMOS
Werp nieuw licht op uw schanskorven

• Compatibel met ECCOfence KIT 
 en ECCOfence PRO
• Uiterst eenvoudig te monteren
• Laag energieverbruik door ledtechnologie

Lava

Carrara

Belgisch rood

Belgisch blauw

Grafrado

Silistone
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• Esthetische meerwaarde voor iedere 
 ECCOfence
• Verhoogde visibiliteit en veiligheid van 
 ECCOfence



3 //  ECCOfence ALUBOX: trendy steenkorf uit aluminium

TROEVEN

+ Professioneel bouwpakket

+ Ter plaatse te monteren en te vullen

+ Eenvoudige montage

+ Makkelijk zelf maatwerk te maken

+ Weinig plaatsverlies door geringe breedte

+ Design look dankzij aluminium

+ Keuze uit verschillende afwerkingen

+ Meerdere toepassingen: 
 zitbanken, afscheidingen,…

TOEPASSINGEN

• Afsluitingen

• Terrassen

• Publiciteit

• Scheidingsmuur

• Tuinbank/tuintafeltje 
 (dankzij aluminium bovenprofiel)
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AFMETINGEN

ECCOfence Alubox is de smalste schanskorf in ons assortiment. De Alubox is slechts 16,5 cm breed. Op die 
manier brengt deze haast geen plaatsverlies met zich mee én is deze toch zeer solide dankzij de betonnen 
verankering. Bovendien hebt u hierdoor minder vulling nodig wat een kostenbesparing met zich meebrengt.

Alubox 190
201 x 16,5 x 190

Alubox 140
201 x 16,5 x 140

Alubox 90
201 x 16,5 x 90

Alubox 40
201 x 16,5 x 40
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Fundering
Optie 1: 
Plaatsing op een betonnen ringbalk van minimum 
50 cm breed en minimum 30 cm diep (min 350 kg 
cement/m³). Het stortbeton wordt steeds gegoten 
op de dragende ondergrond.

Optie 2: 
Gebruik maken van ECCO prefabvoeten. De pre-
fabvoet wordt waterpas geplaatst op de dragende 
grond en vastgezet. 

Optie 3: 
Gebruik maken van het grondanker. 
Het grondanker werd speciaal voor de Alubox 
ontwikkeld. Dit zijn vier grote bouten met 
pasplaten. Dit grondanker wordt op de dragende 
grond geplaatst. Het grondanker wordt vastgezet 
met sneldrogende beton (hardingstijd bedraagt 
slechts 2u). Het voordeel aan dit systeem is dat 
men de Alubox nog kan bijregelen zodat 
deze mooi waterpas staat.

Bekijk via deze 

link hoe  

ECCOfence 

Alubox 

geplaatst wordt.

Plaatsingsfilmpje



TROEVEN

1  Algemene troeven van een groendak

+ U creëert een stukje groen in het midden van  
 de stad waar de natuur zich volop kan 
 ontwikkelen

+ Een groendak verhoogt de thermische 
 en akoestische isolatiewaarde van je huis

+ Uw dakbedekking gaat langer mee omdat de  
 beplanting bescherming biedt tegen 
 UV-straling en temperatuurschommelingen

+ Groendaken vangen regenwater op en zorgen  
 ervoor dat het vertraagd wordt afgevoerd. 
 Zo wordt de riolering minder belast en   
 voorkomen we wateroverlast.

+ Groendaken nemen allerlei stofdeeltjes op   
 uit de atmosfeer en vormen als het ware een  
 buffer tegen luchtvervuiling

ECCOSEDUM (1/4)  /  22  /

KANT- EN KLARE GROENDAKTEGELS



2 kant-en klare groendaktegels

+ Eenvoudig hanteerbaar: de tegels hebben   
 slechts een gewicht tussen 8 en 12,5 kg / m²

+ Laag gewicht per m²: tussen 30 en 55 kg / m².  
 Daardoor kan het ECCOsedum systeem op   
 bijna elk dak geplaatst worden

+ ECCOsedum kan het hele jaar door 
 aangebracht worden (in tegenstelling tot een  
 ter plaatse aangebrachte begroeiing waarbij  
 u winter-en zomerperiode dient te vermijden)

+ Makkelijk wegneembaar indien nodig, 
 bijvoorbeeld bij waterinfiltratie of 
 dakwerkzaamheden

 En natuurlijk biedt een groendak een heel   
 mooi uitzicht!
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Plaatsing

1. Vertrek vanop een nette dakdichting.

2. Breng een wortelwerende laag aan indien nodig, werk met een overlap van 10 cm en tape de naad dicht.

3. Breng een beschermlaag aan en zorg voor een overlap van 10 cm.

4. Klik de ECCOsedumtegels in elkaar.

5. Werk de randen af met dakgrind (= begroeiingsvrije zone) of snij de tegels op maat
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Drainagelaag
De drainage laat het overtollige hemelwater op een vlotte 
manier wegvloeien boven op het dakmembraan, 
zonder belemmering voor de afwatering.
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AFMETINGEN / DETAILS

Vegetatielaag
Het ECCO-sedum-systeem maakt gebruik van minstens 7 
soorten sedum die volledig beworteld zijn (onkruid krijgt zo 
geen kans).

Substraatlaag
De substraatlaag voorziet in voeding en water voor de vegetatie 
en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels

Filterlaag
Deze laag vermijdt de uitspoeling van het substraat. Dankzij 
een non-woven polypropyleendoek van 150 g / m² worden de 
fijne deeltjes uit het substraat tegengehouden. 

Waterbufferingslaag
Waterbuffering helpt de planten om droge periodes te overle-
ven. De onderste helft van de tray zorgt er dan ook voor dat het 
regenwater gebufferd wordt.
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