
XXL PLANTEN- EN BOOMBAKKEN 
VUURSCHALEN



3

Luxe van eigen bodem

Dichterlijke schoonheid

Voor wie

Klasse-bakken in knappe kleuren

COR-TEN®: Staal met surplus

Vurige verstilling

Buxus: Immer groen

Waterelementen

Kruiden van eigen kweek

Small is beautiful

Omkader uw event in stijl

Beken kleur met WALFilII - Tips & Tricks

Contact 

5

6

1 2

1 7

22

26

30

32

34

38

41

42

45

INHOUD



4 5

In een economie waarin doorgedreven automatisering de standaard 

is, onderscheidt WALFiLii zich met discrete luxe en een groot 

respect voor handgemaakte producten. Wie niet beter weet, zou ons 

producent van plantenbakken kunnen noemen. Wie verder kijkt en 

oog heeft voor esthetiek, herkent meteen de fijne mix van artisanale 

expertise en eigentijdse creativiteit.

WALFiLii absorbeert, noch kopieert trends. Wij geven ze vorm. En 

verenigen op onnavolgbare wijze vakmanschap en design – een 

strategie die vruchten afwerpt en wereldwijd weerklank vindt. 

Want onze plantenbakken, vuurschalen en sokkels in roestvrij staal 

en Cortenstaal zijn fel gegeerd voor hun sobere, eigenzinnige en 

hedendaagse look – een ware verademing tussen de massaproductie.

Daarom blijven we trouw aan waarden als exclusiviteit, meesterschap 

en persoonlijk contact. We leggen de lat altijd hoog, net zoals ú die 

kwaliteit naar waarde schat. We gaan geen enkele uitdaging uit de 

weg, om u de meerwaarde te bieden waarnaar u op zoek bent. En 

om u relevante luxe te bieden in tijden van verschraling.

Ook architecten, tuinontwerpers en projectontwikkelaars erkennen 

de meerwaarde van WALFiLii. Want dankzij ons maatwerk bieden 

wij hen de ingrediënten die interieur, exterieur en publieke ruimte 

naar een hoger niveau tillen: duurzame producten, maatwerk 

van de bovenste plank, en XXL-formaten die karakter en cachet 

toevoegen aan élke ruimte. En ook kleur, want met Botanic Textures 

introduceert WALFiLii speelse plantenbakken in verlokkelijke kleuren, 

samengesteld door een team van designers en trendwatchers. 

Veel meer dan een fabrikant van plantenbakken, is WALFiLii een 

schepper van sfeer. We denken met u mee. En we ontwerpen 

designitems die naadloos versmelten in het totaalplaatje. Geen 

duizend stukken van één model, maar een passend ontwerp dat 

gegarandeerd een welgemeende WOW ontlokt.

Filip Engels, CEO van WALFiLii

LUXE VAN EIGEN BODEM
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A THING OF BEAUTY 
IS A JOY FOREVER: ITS 
LOVELINESS INCREASES; IT 
WILL NEVER PASS INTO 
NOTHINGNESS.

Redenen in overvloed om een WALFiLii-product te kopen. Van de 
krachtige vormen en uitgesproken kleuren tot de duurzame materialen. 
En van het ambachtelijke karakter en de tijdloze look tot de verrassende 
veelzijdigheid. Het mooiste van dat alles? Uw WALFiLii-product heeft geen 
houdbaarheidsdatum. Het gaat een leven lang mee, en boet nooit in aan 
schoonheid. 

DICHTERLIJKE SCHOONHEID
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•  Belgische makelij
•  Handgemaakt
• Ethisch verantwoord geproduceerd
• Sterke, duurzame materialen: roestvast staal en cortenstaal

• Legio mogelijkheden qua vorm en afwerking 
• Voor interieur en exterieur
• Natuurlijk of kleurrijk, mat of hoogglanzend
• Standaardmodellen of maatwerk
• Beschikbaar in XXL-formaten
• Plantenbakken, vuurschalen, sokkels, voetstukken, 

vijverranden, waterelementen … 

• Verhoogde bodem
• Isolatie
• Poten
• Beregening, verlichting, verwarming, boomverankeringspunten, …
• Vaste of zwenkende wielen voor meer mobiliteit
• Anti-graffitibehandeling
• Bestickeren of laseren van logo/tekst

• Variabele boordbreedte
• Extra versteviging
• Vorstbestendig
• Rechte hoeken 90°

KWALITEIT

VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID EXCEPTIONELE OPTIES DETAILS DIE ERTOE DOEN
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I DON’T DIVIDE ARCHITECTURE, LANDSCAPE 
AND GARDENING; TO ME THEY ARE ONE.

Dat de ‘kruisbestuiving’ tussen WALFiLii en architectuur 

magnifieke resultaten oplevert, bewijst dit project in 

het mondaine Ukkel.

De tuinarchitect deelde het terras op met WALFiLii-

plantenbakken in antracietgrijs. De eenduidige 

materiaalkeuze en stijl vergroten het gevoel van 

harmonie en rust. De gelakte stalen bakken met hun 

volumineuze beplanting zijn een streling voor het oog.

DAKTERRAS WORDT BAKEN VAN 
GROEN
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Het exclusieve gamma van 

WALFiLii bekoort velen – zoveel 

is zeker. Om zijn klanten optimaal 

te bedienen, biedt WALFiLii 

producten en diensten op maat 

van verschillende doelgroepen.

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN die, al dan niet in samenwerking met een architect, hun buitenruimte 

willen opwaarderen. WALFiLii-producten komen het beste tot hun recht in een doordacht totaalconcept. 

Wij geven dan ook de voorkeur aan een conceptuele benadering van uw buitenruimte, in plaats van de 

‘losse verkoop’ van items. Een combinatie van (maatwerk)plantenbakken – netjes geïntegreerd in een 

ontwerp en veelal in groot formaat – maakt veel meer indruk dan een solitaire opstelling. WALFiLii-

producten sieren zowel privétuinen en -terrassen, als horeca- en wellnesszaken die in de hoogste 

klasse spelen.

STEDEN EN GEMEENTEN die WALFiLii-producten 

zorgvuldig integreren in een ruimtelijke of 

landschappelijke context. Met de majestueuze 

WALFiLii-plantenbakken kleden ze openbare of 

collectieve ruimten op een stijlvolle manier in. Zo 

geven landschapsarchitecten een bijzondere invulling 

aan een publieke ruimte. De hoogwaardige afwerking, 

inclusief anti-graffitibehandeling, verzekert een 

extreem lange levensduur – ideaal als onderdeel van 

stadsvernieuwing.
ARCHITECTEN die het WALFiLii-gamma integreren in hun binnenhuis- of tuinplannen. WALFiLii-

producten zijn hoogkwalitatief, tijdloos en veelzijdig. Door hun simpele maar sublieme vormgeving 

passen ze bij quasi elke bouwstijl. En het maatwerk biedt de architect eindeloze mogelijkheden om 

uiterst persoonlijke opstellingen te creëren.

PROJECTONTWIKKELAARS die appartementen en 

gebouwen in een exclusief jasje willen steken. De 

WALFiLii-producten lenen zich perfect tot grotere 

omgevingen die om een uniforme uitstraling vragen 

en waarin klasse de boventoon moet voeren.

VOOR WIE
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THERE ARE NO LINES IN NATURE, ONLY AREAS 
OF COLOUR, ONE AGAINST ANOTHER.

Met Botanic Textures introduceert WALFiLii speelse plantenbakken in trendy kleuren, samengesteld 

door een team van designers en trendwatchers. De handgemaakte, slag- en slijtvaste bakken zijn 

eyecatchers van formaat in prachtige stemmingskleuren. Net zoals de controversiële schilder Manet 

de tijd vastlegde op zijn doeken, toont ook ons kleurenpalet het heden. In stoere blikvangers die de 

tuinbeleving centraal stellen.

KLASSE-BAKKEN IN KNAPPE KLEUREN
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De collectie Wild Bouquet is geïnspireerd op een zomerse bloemenweide. 

Met een palet van kleuren als tulpenrood, papaveroranje, blauw en cyaan, 

pept het zijn omgeving op.

WILD PANSY SPRINGTIME BLUE BLOSSOM AQUA TULIP RED SWEET PAPAVER FRESH LEAVES CHERRY BLOSSOM CALADIUM PINK TWIG YELLOW FOREST GREEN

WILD BOUQUET

Het veelzijdige Happy Leaves verrast en accentueert met zachte of felle 

kleuren. Om te versmelten in het landschap, of om vrolijk uit de band 

te springen. Het palet exploreert een resem bladtinten – van fris gele 

lenteblaadjes en roze bloesems tot groene twijgjes en donker woudgroen. 

HAPPY LEAVES
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Morning Horizon is rustgevend en doet denken aan een veelkleurige zonsopgang 

aan zee: schakeringen van water- en nachtblauw combineren uitstekend met 

het wit van opspattende golven en zonnig oranjegeel. Indigo zorgt voor een 

sublieme overgang tussen de twee kleurengroepen.

MORNING HORIZON

Precious Wood is stijlvol, sober en tijdloos – ideaal voor tuinen die visuele rust 

ademen. Hout- en schorskleuren, zachte bruintinten van berk, eik en esdoorn 

contrasteren met het bruingrijs van den en het warme, donkere van wengé – 

een subtiel en tegelijk krachtig palet dat harmonieert met talloze planten.

PRECIOUS WOOD

SUNRISESWEET INDIGO MAPLE TREE BIRCH WOOD OLD OAK GREY PINE WENGÉ WOODNAUTIC BLUEMINERAL BLUESEA FOAM
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THE DETAILS ARE NOT THE DETAILS. THEY 

MAKE THE DESIGN.

COR-TEN®
STAAL MET EEN SURPLUS

Cortenstaal is een bijzonder 

dankbaar materiaal in (tuin)

architectuur omwille van zijn 

stoere, warme en natuurlijke 

uitstraling. Het materiaal kent 

vele toepassingen en leent zich 

uitstekend voor zowel strakke als 

vrije vormen. Door de bijzondere 

kleur en de ‘verouderde’ look, sluit 

Cortenstaal prachtig aan bij de 

omringende natuur. Geen wonder 

dat het materiaal zo populair is bij 

architecten en liefhebbers van een 

ruwe, industriële look.

INDUSTRIËLE LOOK
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De plantenbakken en 

vuurschalen van WALFiLii in 

Cortenstaal vormen onder de 

weersinvloeden een patinalaag 

die nabehandeling overbodig 

maakt. Uw plantenbak in 

cortenstaal is uniek, met een 

kleur die varieert van warm 

oranje tot roodbruin. De zo 

kenmerkende roestkleur is 

als een oxidehuid die het 

dieper liggende materiaal 

op een natuurlijke manier 

beschermt tegen agressieve 

weersomstandigheden. Tegelijk 

geeft de kleur uw plantenbak 

ook een eigenzinnig karakter. 

Met de warme uitstraling van 

hout en de sterkte en industriële 

touch van staal.

EIGENZINNIGE KLEUR

Cortenstaal is een metaallegering die 

bestaat uit ijzer waaraan koper, fosfor, 

silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. 

De sterkte is vergelijkbaar met die van 

andere gelegeerde staalsoorten zoals 

roestvast staal. Het oxidatieprocedé 

voor de eerste laag duurt gemiddeld 

één tot zes maanden, afhankelijk van de 

klimatologische omstandigheden. 

Wilt u meteen over de roestlook beschikken, 

dan versnellen wij het proces kunstmatig. 

De rekenwaarde van Cortenstaal is circa 

355 N/mm². Het materiaal bestaat in twee 

kwaliteiten: A en B. WALFiLii gebruikt voor 

zijn toepassingen uitsluitend de hoogste 

kwaliteit binnen A.

STERK STAALTJE
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HEAT CANNOT BE SEPARATED FROM 
FIRE, OR BEAUTY FROM THE ETERNAL

VURIGE VERSTILLING

Vuurschalen van WALFiLii worden 

vervaardigd uit hoogwaardig 

Cortenstaal van drie tot vier millimeter 

dik, en zijn beschikbaar in vijf formaten. 

Omdat ze standaard voorzien zijn 

van een ring van vijf centimeter, 

staat de schaal niet rechtstreeks op 

de grond. Om te voorkomen dat de 

ondergrond opwarmt, kan de schaal 

op een voet van twintig of tachtig 

centimeter worden geplaatst. Zo 

wordt de schaal letterlijk ‘opgelicht’ 

en lijkt ze te zweven. Over het 

onderhoud hoeft u zich geen zorgen 

te maken. Gebruik droog hout om 

hinderlijke rookvorming te vermijden. 

En verwijder na gebruik de assen. De 

natuur doet de rest.

KNAPPE KWALITEIT

De indoor-outdoortrend is een blijver. 

Binnen en buiten versmelten tot een 

open architectuur die een nieuwe 

invulling geeft aan het begrip wonen. 

We ‘wonen’ buiten bijna net zo knus 

en huiselijk als binnen. En de beleving 

van de buitenruimte vindt in alle 

seizoenen plaats – tenminste met 

handige hulpmiddelen die de koude 

verdrijven en de avonden verlengen. 

Met de vuurschalen van WALFiLii in 

cortenstaal geniet u het hele jaar door 

van uw buitenruimte. Ze ogen niet 

alleen mooi en zen met hun prachtig 

verweerde patine; ze verwarmen ook 

lichaam en geest met feeëriek licht 

en knetterend vuur. Vlees bakken, 

marshmallows roosteren, kastanjes 

poffen? Het kan allemaal met uw 

WALFiLii-vuurschaal.

VIER SEIZOENEN, ZONDER VERPINKEN
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Uw WALFiLii-vuurschaal is veelzijdiger dan u 

denkt. U plant er bloemen in of gebruikt ze als 

waterpartij voor vogels. Of om een hartverwarmend 

vuur te maken – al dan niet functioneel. Daartoe 

zijn optionele accessoires beschikbaar zoals een 

typisch Scandinavische driepoot, een kookketel, een 

grillrooster, een kastanje- en zelfs een popcornpan.  

Smullen maar!

MEER DAN MOOI

Laat u niet verleiden tot goedkope imitaties uit 

minderwaardig materiaal of staal dat doorroest en 

vervormt door de hitte. Qua duurzaamheid evenaart 

geen enkel ander product uw WALFiLii-vuurschaal. 

Die overleeft probleemloos decennia, wellicht zelfs 

generaties. Maar eerst geniet ú er eindeloos van. Samen 

met vrienden, familie en iedereen die u lief is.

ONVERWOESTBAAR OBJECT
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BUXUS, IMMER GROEN

De buxus is een echte klassieker voor potbeplanting. Hij 

is fraai, stijlvol en altijd groen. Maar ook robuust, ‘bossig’ 

en aromatisch. Hij doet het fantastisch in potten en laat 

zich gewillig snoeien in de meest uiteenlopende vormen. 

Van organische wolken en bollen tot piramides, zuilen,  

van bollen op stam tot hagen en struiken.

De bekendste soort is wellicht de Sempervirens. Maar er 

bestaan ook heel wat mooie, minder gekende varianten. 

De Sempervirens Rotundifolia is een grootbladige 

opgaande losse soort – heel bijzonder als opgeknipte 

plant of boom. De Sempervirens Elegantissima heeft 

kleine, ovale, witbonte blaadjes. En de Handworthiensis 

is een sterke, verticaal groeiende variant met een 

zuiderse look.

GEVESTIGDE WAARDE

• Gebruik uitsluitend kwalitatieve potgrond voorzien van de nodige voedingstoffen. Gecoate 

voedingstabletten voorzien uw plant van voeding gedurende zes à negen maanden. Zo blijven 

ze altijd het stralend groene middelpunt van uw tuin of terras. 

• Zorg voor een efficiënte afwatering. Stilstaand water is niet ideaal voor uw plant; u voegt beter 

regelmatig vers water toe. Dat kan met automatisch bedruppelen, waarvoor WALFiLii de nodige 

voorzieningen integreert in uw plantenbak. 

• Afhankelijk van het formaat van de bakken, laat u om de vijf jaar een wortelsnoei uitvoeren en de 

potgrond vervangen. Zo verlengt u aanzienlijk de levensduur van uw plant. 

• Snoei buxus nooit in volle zon, maar altijd op bewolkte dagen. Natte blaadjes zorgen ervoor dat 

u geen aanslag krijgt op de messen (ontsmet sowieso na elke snoeibeurt uw materiaal).  

• Als u in de zomer plant, moet u uw buxus meermaals per week flink gieten.

UW PLANTEN IN TOPVORM

THERE ARE FEW PLANTS THAT ARE UGLY. IT’S HOW 
YOU USE THEM THAT MAY NOT BE PRETTY
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WATERELEMENTEN
VIJVERPARTIJ

WATERTAFEL

Droomt u van water in uw tuin, maar wilt u 

geen traditionele vijver met veel onderhoud? 

Dan vormen de WALFiLii-waterelementen een 

mooi, flexibel en betaalbaar alternatief voor een 

klassieke water- of vijverpartij.

De waterdichte bakken in staal worden behandeld 

met een aangepast vierstappenprocedé om ze 

uv-bestendig en kleurvast te maken. Zo geniet 

u jarenlang van uw gedroomde waterobject. 

De randen worden standaard gemaakt in een 

dikte van zes tot twintig centimeter, naargelang 

uw persoonlijke voorkeur. Smal, breed, met een 

niveauverschil … het kan allemaal!

Houdt u van het kabbelende en rustgevende 

geluid van een fontein? Opteer dan voor een 

waterelement met pomp, die het water over een 

bovenplaat doet stromen. Omdat de waterlaag 

niet diep is, is zo’n element zelfs veilig met 

kinderen in de buurt – mooi meegenomen!

Uw onderhoudsvriendelijke WALFiLii-watertafel is 

een waterdicht gelast metalen object. In de plaat 

bovenaan voorzien we één of meerdere openingen 

voor een fonteintje of waterpluim met een gesloten 

pompsysteem. Omdat er geen watertoevoer vereist is, 

volstaat een stroompunt in de nabijheid om van uw 

fontein te genieten. De stroomkabel wordt onderaan 

onzichtbaar geïntegreerd. Het geheel bestaat uit twee 

delen: een bak en een tafel of bovenplaat.

De WALFiLii-vijverpartij is een waterdicht afgelaste 

metalen bak. U plaatst er weelderige waterplanten of 

vissen in – uw eigen minivijver boordevol leven. Ook 

uw vijverpartij kan worden uitgerust met een fontein.

Ook voor uw vijverwand of waterschaal kunt u bij 

WALFiLii terecht. Leg ons uw vraag voor. Wij realiseren 

uw gedroomde object.
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Steeds meer mensen hebben zin om hun eigen kruiden 

te kweken. Een gemakkelijke, aangename en gezonde 

hobby die weinig plaats vereist. Mag het iets meer zijn 

dan een vierkante meter groen in een inspiratieloze 

bak? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Want 

WALFiLii geeft een ‘upgrade de luxe’ aan uw vruchtbare 

minimoestuin.

Het exclusieve gamma ‘Herbs & vegetables’ bevat 

rechthoekige en vierkante bakken, hoog of laag, en met 

of zonder wieltjes. Deze nuttige sieraden voor uw tuin 

zijn bovendien beschikbaar in de kleuren van de Botanic 

Textures en alle RAL/NCS-kleuren – voor een prachtig 

en uiterst persoonlijk statement in uw tuin of op uw 

terras. 

KRUIDEN VAN EIGEN KWEEK

THE INTENSE PERFUMES OF THE WILD HERBS AS WE 

TROD THEM UNDERFOOT, MADE US FEEL ALMOST DRUNK
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Urban farming of stadslandbouw is een 

populaire trend die is overgewaaid uit 

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. 

Het betekent simpelweg dat u groenten, 

fruit of kruiden kweekt op lege terreinen 

of op daken en terrassen midden in de 

stad. Moestuinieren is op zich niets 

nieuws: mensen hebben altijd al moes- 

of volkstuintjes ingericht – veelal op het 

platteland of aan de rand van de stad. 

Wat wél nieuw is, is tuinieren midden in 

de stad. Volgens de Amerikaanse bioloog 

Edward Wilson, valt de trend te verklaren 

door de ‘biofiele’ aard van de mens. We 

hebben van nature behoefte aan levende 

dingen om ons heen. En we voelen ons 

het prettigst in de natuur. Hoe meer 

onze stedelijke omgeving vergrijst en 

verhardt, hoe meer we dus snakken naar 

wat groen om ons heen.

URBAN FARMING

De WALFiLii-moestuinbakken passen perfect in dit plaatje. Ze vormen 

een esthetisch antwoord op een prangende vraag naar gezond groen. 

En ze worden op maat gemaakt in de afmeting die het beste past 

bij uw ruimte. Voor liefhebbers van bonte kleuren is de keuze quasi 

eindeloos: alle RAL- en NCS-kleuren én het schitterende palet van de 

Botanic Textures. Verkiest u een natuurlijker ogend resultaat? Dan zijn 

de bakken in Cortenstaal een mooi alternatief. Hun roestbruine ‘huid’ 

contrasteert mooi met de groene en kleurrijke tinten van de kruiden. 

Hebt u wat meer ruimte ter beschikking? Maak dan mooie sier met 

oude fruitbomen. Ze stralen authenticiteit uit en hebben een hoge 

decoratieve waarde. Om nog maar te zwijgen van het zalige fruit dat 

ze voortbrengen. Van solitaire exemplaren in boombakken hebt u 

dubbel plezier: van de prachtige bloesems in de lente tot het sappige 

fruit in het najaar!

MOESTUIN DE LUXE
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Wie woont in de stad, moet zich vaak tevreden stellen 

met een beperkte buitenruimte. Maar ook en vooral in 

steden is een frisse streep groen van levensbelang. Groen 

maakt steden minder grijs. Leefbaarder. Aangenamer. 

Gezonder ook: planten verbeteren de luchtkwaliteit 

en groen heeft een positieve invloed op uw gemoed. 

Uw kleine buitenruimte is een uitdaging, toegegeven. 

Maar met wat creativiteit en de juiste potten, bakken en 

planten creëert u een heuse mini-oase in de stad. Een 

plek waar het fijn is om te vertoeven en te ontsnappen 

aan het jachtige leven daarbuiten.

SMALL IS BEAUTIFUL

GREAT THINGS ARE DONE BY A SERIES OF 
SMALL THINGS BROUGHT TOGETHER.
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WALFiLii-producten sieren niet alleen privéruimtes. Ze geven ook cachet aan uw 

bedrijfsruimte of beursstand. Met de plantenbakken in staal en Cortenstaal tovert 

u élke locatie om in een sfeervolle habitat. U gebruikt ze als kleurrijke blikvangers 

of als afscheidingswand. Of u plaatst producten in de kijker op stoere sokkels. 

Omdat alle elementen in verschillende maten, afwerkingen en kleuren beschikbaar 

zijn, maakt u met WALFiLii de meest diverse opstellingen. Van klassiek of modern 

tot minimalistisch en industrieel – een look voor elke smaak.

Elk WALFiLii-product kan voorzien worden van uw logo of merknaam om uw 

blikvangers te personaliseren. En na uw event integreert u uw plantenbak of ander 

WALFiLii-element in uw kantoor of bedrijfsruimte. Zo ontvangt u uw bezoekers 

ook daar in stijl.

OMKADER UW EVENT IN STIJL
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Het kleurenpalet van de natuur is fenomenaal. Bloemen en planten bestaan in duizenden kleuren. Van sober tot uitbundig. Van ingetogen tot 

energiek. Van frivool tot swingend. Met onze tips en aanraders kiest u de perfecte kleurencombinaties voor uw plantenbakken.

LICHTINVAL – SPEEL MET SCHADUWEN

Komt uw WALFiLii-plantenbak op een schaduwrijke plek te staan? Dan kiest u het beste voor lichte tinten als wit, lavendel of lichtgeel. 

Houdt u van donkerkleurige planten en staat de kuip op een schaduwplekje? Omring uw donkere planten dan met wat lichtgekleurde beplanting. 

Zo gaan ze niet op in de achtergrond. 

Op een zonnige plek lijken pastelkleuren vaak flets. Ga daarom resoluut voor felgekleurde planten in opvallende tinten als vuurrood, felgeel 

of diepblauw.

HARMONIEUZE KLEUREN – SCHEP KLEURRIJKE EENHEID

Harmonieuze kleuren zijn nauw aan elkaar verwant en liggen dicht bij elkaar op het kleurenwiel. Voorbeelden zijn blauw en paars, rood en 

oranje, of oranje en geel. Combinaties van harmonieuze kleuren scheppen eenheid en rust, maar geven tegelijk een kleurrijke toets aan uw tuin 

of terras. Ook met kleurschakeringen brengt u subtiele nuances aan. 

COMPLEMENTAIRE KLEUREN – CREËER SPANNENDE CONTRASTEN

Complementaire of contrasterende kleuren liggen recht tegenover elkaar op het kleurenwiel. Door ze te combineren, versterken beide kleuren 

elkaar voor een intense en uitgesproken, spannende en levendige look. Combinaties die het goed doen zijn paars en geel, oranje en blauw, of 

groen en rood.  

BEKEN KLEUR MET WALFiLii - TIPS & TRICKS

MONOCHROMATISCHE KLEUREN – GA VOLUIT VOOR TEXTUUR

Een monochromatische plantenbak is gevuld met flora van dezelfde kleur. Dat hoeft absoluut niet saai te zijn. Want als u kiest voor verschillende 

schakeringen, bladvormen en texturen, creëert u een rustig geheel – het summum van elegante eenheid.

Warme kleuren zoals rood, oranje en geel brengen uw plantenbak optisch dichterbij. Een kuip met koelere kleuren zoals blauw, paars, zilver en 

wit, lijkt verderaf te staan. Als u de kuip in een uithoek van de tuin of het terras plaatst, maakt u deze optisch groter. 

WIT – SCHAKEL EEN PASSE-PARTOUT IN

Witte bloemen zijn een klasse apart. Ze passen bij alle andere kleuren en creëren een overgangszone tussen kleuren die anders zouden ‘vloeken’.
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DUCO

50 x 50 x 50 cm

60 x 60 x 60 cm

80 x 80 x 80 cm 

100 x 100 x 100 cm

SEP

100 x 50 x 30 cm

100 x 50 x 60 cm

100 x 50 x 80 cm

100 x 70 x 50 cm

150 x 50 x 60 cm

150 x 70 x 50 cm

180 x 60 x 60 cm

200 x 50 x 60 cm

200 x 70 x 50 cm

250 x 50 x 60 cm

250 x 70 x 60 cm

 

HEDGE

140 x 50 x 60 cm

140 x 70 x 50 cm

CELESTA

60 x 60 x 30 cm

60 x 60 x 50 cm

80 x 80 x 30 cm

80 x 80 x 60 cm

100 x 100 x 40 cm

100 x 100 x 60 cm

120 x 120 x 60 cm

120 x 120 x 100 cm

140 x 140 x 40 cm

140 x 140 x 60 cm

180 x 180 x 60 cm

DOLORES

40 x 40 x 80 cm

40 x 40 x 100 cm

50 x 50 x 100 cm 

50 x 50 x 120 cm

80 x 80 x 100 cm

80 x 80 x 120 cm

100 x 100 x 120 cm

KRUIDENBAK

120 x 120 x 40 cm 

100 x 50 x 80 cm 

200 x 50 x 80 cm

STANDAARDFORMATEN RVS (L x B x H)
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FLORENCE

50 x 50 x 50 cm

60 x 60 x 60 cm

80 x 80 x 80 cm 

100 x 100 x 100 cm
MILAN

40 x 40 x 80 cm

40 x 40 x 100 cm

50 x 50 x 100 cm 

50 x 50 x 120 cm

80 x 80 x 100 cm

80 x 80 x 120 cm

100 x 100 x 120 cm

BALI

60 x 60 x 30 cm

60 x 60 x 50 cm

80 x 80 x 30 cm

80 x 80 x 60 cm

100 x 100 x 40 cm

100 x 100 x 60 cm

120 x 120 x 60 cm

120 x 120 x 100 cm

140 x 140 x 40 cm

140 x 140 x 60 cm

180 x 180 x 60 cm

MAR

100 x 50 x 30 cm

100 x 50 x 60 cm

100 x 50 x 80 cm

100 x 70 x 50 cm

150 x 50 x 60 cm

150 x 70 x 50 cm

180 x 60 x 60 cm

200 x 50 x 60 cm

200 x 70 x 50 cm

250 x 50 x 60 cm

250 x 70 x 60 cm

 

HEDGE

140 x 50 x 60 cm

140 x 70 x 50 cm

KRUIDENBAK

120 x 120 x 40 cm 

100 x 50 x 80 cm 

200 x 50 x 80 cm

STANDAARDFORMATEN CORTENSTAAL (L x B x H)

ADO

80 - 100 - 120 - 150 - 200  
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NOTITIES
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