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Het leveren van op maat gemaakte 2D- en 
3D-liners is de corebusiness en om dat op een 
goede manier te doen, gaat de dienstverlening 
van Ecolan verder dan het opsturen van de 
gewenste rol EPDM-rubber. Een team van tech-
nisch adviseurs adviseert en begeleidt hove-
niers tijdens de aanleg van de vijver. Ze meten 
in, checken of de doorvoer op de goede plek zit 
en adviseren over metselwerk. Omdat Ecolan 
het opmeten verzorgt, heeft de vijverfolie altijd 
de juiste pasvorm. 

www.ecolan.nl

Buiter Beton brengt 
tuintrends naar 
Nationale Demodag 
Hoveniers

Dagelijks voorzien wij hoveniers, groenvoorzieners, han-
delaren en aannemers van de beste tuinmaterialen. Het 
deelnemersveld is erg gevarieerd. Dit komt het evenement 
ten goede, gezien een tuin veel meer is dan alleen groen of 
alleen bestrating. Het is een totaalbeleving en een plek waar 
mensen steeds meer tijd in doorbrengen. Daarnaast is het 
altijd waardevol om kennis te delen met bedrijven en spelers 
uit diverse markten.
Hoveniers zullen deze dag ongetwijfeld met nieuwe inzich-
ten en tips naar huis gaan. Volgens de Buiter Beton Groep 
is het belangrijk om mee te gaan met trends en ontwikke-
lingen binnen de groene sector, zonder belangrijke thema's 
zoals duurzaamheid, milieu en automatisering uit het oog te 
verliezen. 

Wij hopen u de 25e te mogen begroeten! 

Op woensdag 25 september neemt de Buiter Beton Groep 

deel aan de Nationale Demodag voor Hoveniers. Een mooie 

mogelijkheid om bezoekers die de Buiter Beton Groep, 

bestaande uit Buiter Beton Balkbrug, Koster Tuinmaterialen 

Naarden en Steen- & Tegelhandel De Vries Hengelo, nog niet 

kennen kennis te laten maken met de voordelen van onze 

dienstverlening. 

EPDM-vijverfolie op 
maat, advies en per-
soonlijke begeleiding 
voor vijver

Het aanleggen van een vijver is voor veel ho-

veniers vaak geen dagelijks werk. Ecolan helpt 

hierbij met de levering en productie van hoog-

waardige EPDM-vijverfolie. Ook heeft Ecolan de 

benodigde kennis en begeleiding in huis voor 

tijdens en na de aanleg van de vijver. EPDM-

vijverfolie wordt gemaakt van een synthetisch 

EPDM-rubber met producteigenschappen voor 

langdurige afdichting van de vijver. 
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een veelzijdige versnipperaar

MEGA PROF uitproberen?
Dit kan! Het ELIET team is dagelijks ON TOUR en komt ook 

graag bij je langs om een machine samen 
met jou uit te testen.

Vraag snel jouw demo aan op 

www.elietontour.eu

Wie op zoek is naar een rasechte groenafvalversnipperaar haalt met 
de Mega Prof de oplossing in huis. Met zijn gepatenteerde ELIET 
versnippertechnologie is hij effi ciënt en veelzijdig inzetbaar. 
Deze krachtpatser heeft een gewicht beneden de 750 kg, is heel 
onderhoudsvriendelijk en een trendzetter op vlak van ecologie. 

De Mega Prof is de nieuwe marktstandaard voor de vooruitstrevende 
tuinprofessional. 

KRACHTIG: Met een krachtige 33 pk Turbo Diesel van Kubota in 
combinatie met het unieke ELIET versnipperprincipe, staat de Mega Prof
garant voor een verbluffend rendement met een capaciteit tot dik 15 cm. 
Om dit versnippervermogen ten volle te kunnen benutten werd bijzonder 
veel aandacht besteed aan het comfort en de ergonomie van de invoer. Dit 
niet alleen voor breed uitgegroeide takken maar vooral voor grote volumes 
aan divers snoeimateriaal.

ZUINIG: De Mega Prof is standaard voorzien 
van het revolutionaire ECO EYETM systeem. 

Deze technologie detecteert namelijk 
wanneer de machine niet meer aan 
het versnipperen is. Tijdens zo’n niet-

productief moment wordt het motortoerental 
automatisch naar leegloop geschakeld. Hierdoor 

kan op jaarbasis heel wat brandstof worden gespaard 
en wordt de ecologische voetafdruk beperkt. 
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