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ECOwood: op en top Belgische
tuinafsluiting
Dat een tuin of terras het verlengde is van je woning, hebben de omheiningspecialisten van
Forest Avenue goed begrepen. Dankzij hun duurzame en onderhoudsvriendelijke afsluitingen genieten tuinbezitters maximaal van hun buitenruimte. Of ze nu houden van klassiek of van
modern. Eind vorig jaar bracht Forest Avenue ECOwood op de markt. Een omheining uit gerecycleerd materiaal, met een sterk houtaspect én natuurlijke uitstraling. En helemaal Belgisch.

Enkele of platte weving

“Het frame van gerecycleerd maDe voordelen van ECOwood in verteriaal bestaat dan weer uit een
gelijking met houten afsluitingen
combinatie van PE en polypropyzijn doorslaggevend. De panelen
leen (PP). Voor de tussenpalen kan
zijn extreem resistent tegen verje kiezen voor tropisch hardhout
schillende weersomstandigheden
klasse 1 of kunststof.”
en zijn bijzonder duurzaam. Waar
100 % Belgisch!
de gekende hazelaarpanelen 3 tot
Voor de professional die de
5 jaar meegaan, heeft ECOwood
ECOwood-afsluiting installeert, is
een levensduur van 25 à 30 jaar. En
de omheining een zegen om mee
de panelen zijn zo goed als onderte werken. De panelen zijn 180 cm
houdsvrij. Wie ze tijdens jaarlijkse
hoog en 150 cm breed, makkelijk
lenteschoonmaak gewoon even afte monteren,
spoelt met
de hogedruk“Alles wordt met de hand en ter plaatse
vlot in te korreiniger, gegeweven in ons atelier in ten indien
niet het hele
Wevelgem, zelfs de
nodig. Voor
jaar door van
installatie op
een tuin met
assemblage is één
losse ondereen mooie
en al handwerk”
grond kan je
afsluiting.
de ECOwood
ofwel op betonplaten plaatsen,
ECOwood is verkrijgbaar in twee
ofwel monteren op de daarvoor
mogelijke uitvoeringen: enkele of
ontwikkelde ondersteuningen uit
platte weving.
aluminium. Met behulp van gegalvaniseerde voetkokers zijn de pane“Beide wevingen zorgen voor een
len ook handig te plaatsen op harde
strakke en luchtige uitstraling. Met
ondergronden zoals een terras.
de twee uitvoeringen kunnen mensen de omheining kiezen die best
Made in Belgium? “Ja, zeker. De
aansluit bij hun huis, tuin en eigen
productie is 100 % Belgisch. Alles
smaak. Het paneel zelf – de ‘Fiber’
wordt met de hand geweven in ons
– bestaat uit polyethyleen (PE) met
atelier in Wevelgem, zelfs de ashoutvezel. Net zoals bij écht hout
semblage is één en al handwerk.
treedt na verloop van tijd vergrijHoewel dit een artisanaal proces is,
zing op, wat zorgt voor een natuurpakken we toch steeds uit met een
lijke look en feel”, vertelt Raphaël
snelle productietermijn.”
Hermans van Forest Avenue.

Vlechtwerk ter plaatse
Naast het nieuwe ECOwood is
Forest Avenue vooral gekend voor
hun afsluitingen met doorlopende
weving met vlechtwerk ter plaatse.
Met een systeem van in de ondergrond aangebrachte, speciaal
behandelde palen en dubbele weving. Het resultaat is een omheining
zonder enig zichtbare structuur of
frame, die zorgt voor een ongelofelijk ruimtegevoel voor elke tuin of
terras.
Forest Avenue
is ook sterk in
poorten met of
zonder automatisatie. Gaande
van schuifpoorten met bovenrail,
enkele en dubbele draaipoorten
of vrijdragende
schuifpoorten.
Ook voor zonneweringen, terrasscheidingen en
moes- en bloembakken kan je
hier zeker en vast
terecht.

Garden Style NEWS

“Net zoals bij écht
hout treedt na
verloop van tijd
vergrijzing op,
wat zorgt voor
een natuurlijke
look en feel”

Over Forest Avenue
Forest Avenue werd in 2005 als familiebedrijf
opgericht. In de beginperiode werkte de omheiningspecialist vooral met natuurlijke hazelaarafsluitingen, maar al snel evolueerde
Forest Avenue naar duurzamere oplossingen.
Zo ontwikkelden ze met Fiber een duurzame
imitatietak met de uitstraling van natuurlijk
hout. Ook vandaag blijft Forest Avenue investeren in vakmanschap, innovatie en groei.
Intussen is het bedrijf uit Wevelgem actief
over heel Europa en het Midden-Oosten.
www.forestavenue.be
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