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Missie: ‘‘GREEN SKIES’’

Verticaal groen zorgt niet alleen voor een meerwaarde 
van het gebouw, het bevordert de luchtkwaliteit, zuur-
stofproductie en klimaatbeheersing in uw eigen ver-
trouwde leer-, werk- of leefomgeving. 

Bij VERTUSS focussen we op systemen die het na-
tuurinclusief bouwen bevorderen. Binnen ieder budget 
is er een vorm van groen te verwezenlijken, dankzij 
onze modulaire systemen. 

Achtergrond

VERTUSS is een onderdeel van ADEZZ. In de afgelopen 
10 jaar is ADEZZ een van de Europese marktleiders 
geworden op het gebied van producten voor de buiten-
ruimte. De focus bij ADEZZ ligt op particuliere tuinen 
en bedrijfstuinen in het hogere segment. Doordat de 
projecten groter worden qua omvang maar ook verticaal 
groen verlangen, hebben we daar op gereageerd met 
VERTUSS. 

Met VERTUSS zijn de ervaringen, kwaliteiten en spe-
cialismes uit het verleden gebundeld. Dit resulteert in 
gefocuste afdeling in verticaal groen. 

Medewerkers:
Kantoor: 20-30  
Magazijn: 30-40
Productie: 110-150

ADEZZ (Potmaat)
Garden Products for professionals

VERTUSS
Vertical Green

ONE TO SIT
In- & Outdoor Furniture

20142009 2018

2016 20192012

FORNO (Burni)
Outdoor Fire

FURNS
Streetfurniture

DIPOTT
Timeless Pots

Ontwikkeling ADEZZ Group

Door het groeiende aanbod en de dui-
delijke splitsing in specialismes heeft 
ADEZZ in de loop der jaren haar ver-
schillende producten  in de buitenruim-
te onder meerdere labels uitgebracht. 

In dit overzicht de verschillende specia-
lismes en haar labels.
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6 Materialen

Binnen de collectie van VERTUSS hanteren we een aantal standaard materialen 
voor de standaard collectie. Bij ieder product wordt d.m.v. iconen aangeduid in 
welke materialen het product leverbaar is. 

Substraat

Filtervliesdoek

Het Vertiwall of  Vertalone systeem van 
VERTUSS dient gevuld te worden met een 
speciaal substraat. Het substraat is uniek 
en doorontwikkeld ten behoeve van verti-
cale groei. Het substraat bestaat uit Sin-
terlava, Porlith en Harttorf (fossiele cyano-
bacteriën als orgaandrager). Het substraat 
heeft een hoog watercapaciteit gehalte en 
laag waterdoorlatendheidspercentage, dit 
zorgt voor de stabiliteit in het systeem.

Het filtervliesdoek dat wij gebruiken is spe-
ciaal ontwikkeld voor de Vertiwall en Verta-
lone systemen. Het doek is UV bestendig, 
rotvast en thermisch gewoven. Het bestaat 
uit polypropyleen gewoven doek, dat op 
rollen van 100 cm breed geleverd wordt. 

Pluspunten

• Bestand tegen rotten
• UV Bestendig
• Thermisch gewoven

Eigenschappen

• Poriënvolume van 69 procent
• Maximale watercapaciteit van 64 

procent
• Lucht-gehalte van 15 procent
• Waterdoorlatendheid van 0,009 

centimeter per seconde
• Variabele te regelen pH

Ct Al

RAL 7035RAL 7021 RAL 9016

Onze standaard RAL kleuren zijn:

Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden mogelijk opstartkosten in rekening gebracht).

Cortenstaal Aluminium
Cortenstaal ook wel bekend als weer-
vast staal, is een metaallegering be-
staande uit ijzer waaraan koper, silici-
um, nikkel en chroom zijn toegevoegd. 
Cortenstaal is een sterk type staal, dat 
de eigenschap bezit om bij blootstelling 
aan de buitenlucht bedekt te worden 
met een beschermende roestlaag. Deze 
natuurlijke vaste roestlaag vormt de be-
scherming tegen verdere corrosie. Ken-
merkend voor cortenstaal is de bruino-
ranje roestkleur en de lange levensduur. 
Cortenstaal wordt ongeroest geleverd.

COR-TEN® VS Cortenstaal:
COR-TEN® is een merknaam en werd 
in het verleden in licentie van US Steel 
geproduceerd. Wij maken uitsluitend 
gebruik van cortenstaal A kwaliteit 
(S355J0WP).

Aluminium is licht, sterk, slijtvast en besten-
dig tegen corrosie. Net als staal is alumini-
um makkelijk vormbaar. Nadat ons product 
geproduceerd is, wordt deze gepoedercoat 
met een sterk hechtende grondlaag. Daarna 
wordt ons product afgewerkt met een kras-
vaste kleurlaag.

Duurzaamheid Proces
Binnen onze productiefaciliteiten maken wij 
gebruik van de zerowaste instelling. Door 
o.a. onze snijprogramma’s zo efficient in te 
stellen onstaat er slechts 5% afval na een 
snijprogramma. Op deze manier wordt het 
materiaal zo efficient mogelijk gebruikt en 
is minder energie nodig om afval weer te 
recyclen. De 5% afval wordt verzameld en 
gerecycled tot nieuwe grondstof.

RAL Poedercoating
De coating van aluminium betreft ook, net 
zoals bij verzinkt staal, IGP-HWF59 Classic.

Pluspunten

• Zeer sterk en slijtvast
• 100 % recyclebaar
• Onderhoudsarm
• Weervast en duurzaam materiaal
• Warme en natuurlijke uitstraling
• Roest kan gefixeerd worden door het 

aanbrengen van Owatrol

Pluspunten

• Zeer licht van gewicht
• 100 % recyclebaar
• Bestendig tegen corrosie
• Krasvaste toplaag
• Hoge bestendigheid tegen 

meststoffen
• In iedere RAL kleur leverbaar

Verzinkt Staal + RAL 
Eerst wordt het staal ontvet en vervolgens 
gebeitst (om alle onzuiverheden in het op-
pervlak te verwijderen). Het ontvetten ge-
schiedt over het algemeen met een hete, 
sterk alkalische oplossing. Tijdens het ver-
zinkproces wordt ervoor gezorgd dat er een 
legering ontstaat tussen staal of ijzer en 
zink, met daaromheen vaak nog een laagje 
puur zink. Het staal wordt ondergedompeld 
in gesmolten zink met een temperatuur van 
± 450 °C. Door de temperatuur ontstaat er 
een legering.

RAL Poedercoating
Voor onze producten gebruiken we 
uitsluitend IGP-HWF59 Classic, dit is een 
extreem duurzame coating. Door niet-toxi-
sche stoffen te gebruiken en de uithar-
dingstemperatuur te verlagen met 10-12%, 
verminderd dit de impact op het milieu. 
IGP-HWF Classic voldoet aan de eisen van 
de duurzaamheid van het Green Building 
Label. Sinds 2014 is IGP-HWFclassic 5903 
gecertificeerd door het “Institut Bauen und 
Umwelt (IBU-D)” via een Milieuproduct-
verklaring(EPD). IGP-HWFclassic 5903 
wordt ook vermeld als een duurzame pro-
ductgroep in de DGNB navigator (CODE 
W5ED9Z).

Pluspunten

• Zeer sterk en slijtvast
• Onderhoudsarm
• Weervast en duurzaam materiaal

Filtervliesdoek

Substraat

St+Zn St+RAL

Uitstraling na
6 maanden

2-laags poeder-
coating

2-laags poeder-
coating

Uitstraling
bij levering

Verzinkt staal

Aluminium
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Minimaal watergebruik 
10 liter/m2 per week

Standaard druppelslang

Binnen en buiten toepasbaar
Optimale ventilatie achter systeem

Eerste 5 jaar geen meststoffen
Dankzij speciaal substraat

Groen bij oplevering
Planten zijn voor te kweken

in de standaard boxen 

20 jarige levensduur
10 jaar garantie op de materialen

Plug & Play constructie
Eenvoudig te monteren door 
groen/bouw professional

Geluiddempend tot 12 dB
Dankzij meerlaagse opbouw

Zowel zwevend als staand uitvoerbaar
Dankzij het modulaire systeem Vorstbestendig

Door het grondgebonden systeem 
wordt deze in de winter uitgeschakeld

VERTIWALL®

Systeem
Het Vertiwall systeem is een totaal afgewerkt 
en modulair systeem voor het creëren van 
verticale tuinen. 

Vertiwall is het enige volledig grond(substraat) 
gedragen systeem beschikbaar op de markt. 
Hierdoor zijn we de enige die een verwachte 
levensduur van 20 jaar kunnen aanbieden. 
Kijkend naar de eisen in de bouw waarin 20 
jaar afschrijving als standaard wordt gebruikt, 
maakt Vertiwall in aanschaf het meest voor-
delige systeem beschikbaar.

Naast aanschafwaarde maakt het grondge-
bonden systeem ook de maandelijkse kosten 
vele malen voordeliger. Doordat het systeem 
slechts met 8 l/h per meter druppelslang een 
5 minuten per dag hoeft aan te staan, is het 
waterverbruik extreem laag. Namelijk een 10 
liter/m2 per week. Enkele vochtsensoren zijn 
voldoende om te beoordelen of er meer of 
minder water benodigd is. 



Vertiwall®12

• Pilaren 
6 mm verzinktstaal

• Deklijsten:  
1 mm verzinktstaal + 2 laags 
poedercoating

• Goten: 
2 mm Verzinktstaal + 2 laags 
poedercoating

• Boxen: 
4 mm Verzinktstaal + Optioneel 
2 laags poedercoating 
Staafmat: 100 x 120 x 5 mm  
(door vulling niet beklimbaar) 

• Planten per m2 : 32 
• Verzadigd gewicht: ca. 285 kg/

m2 incl. planten
• Watergebruik  10 liter/m2 per 

week

Box opbouw

Plaatsen

Specificaties

Standaard zijn de boxen 200 mm diep wat zorgt 
voor voldoende ruimte voor het doorwortelen van de 
planten.

1. Eerst worden de boxen voorzien van een envelop 
met het speciaal ontworpen filtervliesdoek.

2.  Daarna wordt deze aangevuld met het eerder om-
schreven substraat, waarna de envelop dicht kan. 

3. Als de boxen zijn aangevuld kunnen er gaten ge-
maakt worden t.b.v. de planten. Dankzij de maas van 
100 mm past er altijd een voorgekweekte plant in. 
Na een week of 4 zijn de meeste planten voldoende 
doorworteld voor een groene oplevering. 

Afhankelijk van de situatie worden de pilaren op een fundering of hangend tegen de gevel gefixeerd. 
Deze worden met de juiste h.o.h. afstand van elkaar geplaatst en gesteld, zodat het ophangen van de 
boxen soepel verloopt. 

De boxen worden per laag in de pilaren gehangen. Bij iedere laag boxen dient de druppelslang van het 
irrigatie syteem door de boxen heen getrokken. Hiervoor zijn de boxen kopsekant voorzien van een 
uitsparing. Indien de Vertiwall hangend geplaatst is, is hier een water opvang goot onder te plaatsen. 

Nadat de boxen en de druppelslangen zijn aangesloten kunnen de deklijsten op de staanders en 
boxen gemonteerd worden. 

Box DeklijstenDruppelslang Pilaar

1.

2.

3.

Substraat

Filtervliesdoek



Maatwerk
Met het standaard Vertiwall systeem is er veel vorm en maat vrijheid door creatief 
met de verschillende onderdelen om te gaan. Vraag naar de mogelijkheden of 
advies voor uw project.

Liever iets op maat, dan is dat ook mogelijk dankzij onze R&D afdeling, waar alles in 
huis wordt uitgewerkt. Een team met ontwerpers en engineers staan u te woord om 
het project in de juiste banen te begeleiden. 

Boxen
Standaard diepte en hoogte  

Optioneel
Op lengte geleverd
In verstek geleverd

Deklijsten
Standaard diepte en hoogte

Eenvoudig zelf op maat te maken

Optioneel
Op lengte geleverd
In verstek geleverd

Zelftappers bijgeleverd

Goten
Standaard diepte en hoogte

Geleverd incl. bevestigings materiaal

Optioneel
Op lengte geleverd
In verstek geleverd

Aangelaste afvoerbuis



A
B

C

AB

C

Verzinkt staal

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Verzinkt staal

Model A B C kg

VWB.2.10 990 200 490 13

VWB.2.12 1190 200 490 14

Model A B C kg

VWB.2.10 990 200 490 13

VWB.2.12 1190 200 490 14

Model A B C kg

VWP.100 240 126 1000 11

VWP.200 240 126 2000 19

VWP.300 240 126 3000 26

Vertiwall Box

Vertiwall Pilaren

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VWB

Materiaal Verzinkt Staal

Staal dikte 4 mm

Draaddikte 5 mm

Maas 100x120 mm

RAL Poedercoating 7021

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VWP

Materiaal Verzinkt Staal

Staal dikte 6 mm

Opties 

Maatwerk

Opties 

Maatwerk



AB

C

A

B

C

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Model A B C kg

VWC.100 1000 250 100 3

VWC.200 2000 250 100 6

VWC.300 3000 250 100 6

Model A B C kg

VWG.110 1100 400 220 8

VWG.210 2100 400 220 8

Vertiwall Deklijsten

Vertiwall Goot

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VWC

Materiaal Verzinkt Staal

Staal dikte 1 mm

RAL Poedercoating 7021

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VWG

Materiaal Verzinkt Staal

Staal dikte 2 mm

RAL Poedercoating 7021

Opties 

Maatwerk

Opties 

Maatwerk
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22 VERTALONE

Systeem
Geen zorgen en geen onnodige aansluitin-
gen, maar wel de voordelen van levend groen 
ervaren. Dat is het idee achter het nieuwe 
Vertalone systeem. 

De Vertalone is een verticale tuin die ontwor-
pen is om volledig zelfvoorzienend te zijn. Het 
systeem heeft een waterreservoir die de be-
planting voor zeven weken kan voorzien van 
voeding en mineralen. Door middel van een 
druppelleiding worden de wortels voorzien 
van voeding en wordt de kracht van het
substraat optimaal benut. De verticale tuin 
dient uitgerust worden met groeiverlichting. 
Deze verlichting zorgt ervoor dat de beplan-
ting in elke omgeving voldoende licht krijgt en 
zich optimaal kan ontwikkelen.

Minimaal watergebruik 
Reservoir voldoende voor 7 weken 

Eerste 5 jaar geen meststoffen
Dankzij speciaal substraat

Groen bij oplevering
Planten zijn voor te kweken

in de standaard boxen 

20 jarige levensduur
10 jaar garantie op de materialen

Plug & Play constructie
Eenvoudig te monteren door 
groen/bouw professional

Geluiddempend tot 12 dB
Dankzij meerlaagse opbouw

Vrijstaand of tegen de muur uitvoerbaar
Dankzij het modulaire systeem 



24 Opbouw

Deklijsten

Druppelslang

Waterreservoir

Gaasmatten

Filtervliesdoek
Substraat

• Plantenbak 
4 mm aluminium  + 2 laags 
poedercoating + Polyurea 
binnencoating

• Deklijsten:  
1 mm verzinktstaal + 2 laags 
poedercoating

• Boxen: 
4 mm Verzinktstaal + 2 laags 
poedercoating 

Staafmat: 100 x 100 x 5 mm  
(door vulling niet beklimbaar)

• Planten per m2: 40 
• Natgewicht: a. 145 kg/m2 incl. 

planten
• Watergebruik:  10 liter/m2 per 

week

Vertalone opbouw
Standaard is de box 200 mm diep wat zorgt voor vol-
doende ruimte voor het doorwortelen van de planten.

1. De eerste laag gaasmat wordt in de box geknoopt. 
Deze laag wordt voorzien van een envelop met het 
speciaal ontworpen filtervliesdoek.

2.  Daarna wordt deze aangevuld met het eerder om-
schreven substraat.

3. De druppelslang wordt door de eerste laag getrok-
ken, waarna de envelop dicht kan en de volgende 
laag verwerkt worden.

4. Als de boxen zijn aangevuld kunnen er gaten ge-
maakt worden t.b.v. de planten. Dankzij de maas van 
100 mm past er altijd een voorgekweekte plant in. 
Na een week of 4 zijn de meeste planten voldoende 
doorworteld voor een groene oplevering. 

Specificaties



C

A
B

A

B

C

Vertalone

Vertalone

Opties 

Maatwerk

Opties 

Maatwerk

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Model A B C kg

VVA.200S 2000 630 2520 132

Model A B C kg

VVA.400S 3910 630 2520 245

VVA.600S 5830 630 2520 359

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VVA

Waterbak Aluminium

Box + Deklijsten Verzinkt Staal

Waterbak dikte 4 mm

Deklijsten dikte 1 mm

Maas 100x100x5 mm

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VVA

Waterbak Aluminium

Box + Deklijsten Verzinkt Staal

Waterbak dikte 4 mm

Deklijsten dikte 1 mm

Maas 100x100x5 mm
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30 VERTITRELLIS

Deklijsten
T.b.v. inbakenen groeiruimte planten

Klimveilig raster:
Maas: 50x200 mm
 Dikte: 6 x 5 x 6 mm 

20 jarige levensduur
10 jaar garantie op de constructie
Vorstbestendig

Zwevende plantenbak:
Blind bevestigd tegen gevel 

Optioneel waterdicht

Systeem
Vertitrellis is het meest natuurlijke systeem 
dat de groei van klimplanten bevorderd. Al 
eeuwen worden klimplanten gebruikt om 
een groene gevel te creeren. Het Vertitrellis 
systeem is speciaal ontwikkeld om deze groei 
op alle hoogtes mogelijk te maken. Door de 
groeiplaats van de planten op hoogte te bren-
gen, zijn er veel meer plantsoorten mogelijk 
voor het creëren van groene gevels.

Het Vertitrellis systeem bestaat uit een Alumi-
nium bak waarin de planten geplaatst worden. 
Verder bestaat het systeem uit een gaasmat, 
afstandhouders en deklijsten om de groei-
ruimte in te bakenen. Ook bij het Vertitrellis 
systeem is het mogelijk om een waterreser-
voir aan te leggen onder het substraat, dit kan 
optioneel  dankzij onze polyurea binnencoa-
ting. 



32 Opbouw

Vertitrellis opbouw
Het Vertitrellis systeem bestaat uit een plantenbak 
speciaal voor tegen de gevel, de trellis(gaasmat), de 
afstandhouders en eventueel deklijsten. De verschil-
lende elementen maken samen de ideale groeiruimte 
voor verschillende klimplanten.

1. In de gevel dienen er ankerpunten geboord te wor-
den voor de plantenbak. De bak kan vervolgens blind 
gemonteerd worden aan de binnenzijde van de bak.

2.  De afstandhouders worden op een zelfde wijze 
tegen de gevel gemonteerd, zodat de trellis kunnen 
worden opgehangen. 

3. De bovenste afstandhouders worden gedraaid 
tegen het afwaaien van de netten.

4. Optioneel worden de deklijsten gemonteerd. 

Deklijsten
T.b.v. inbakenen groeiruimte planten

Afstandhouders
Afstand van 100 mm

6 mm Aluminium

Trellis
Dubbelstaafs mat

Maas:  50x200 mm
 Dikte: 6 x 5 x 6 mm

Gevelbak
Aluminium 5 mm

Optioneel
Op maat geleverd

Aangelaste afvoerbuis
Polyurea binnencoating



A
B

A

B

C

C

Aluminium

Aluminium

Model A B C kg

VTP.200.Al 2000 400 400 46

VTP.300.Al 3000 400 400 67

VTP.400.Al 4000 400 400 88

Model A B C kg

VTS.100.Al 60 134 120 1

Vertitrellis Gevelbak

Vertitrellis Afstandhouder

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VTP

Materiaal Aluminium

Dikte 5 mm

RAL Poedercoating 7021

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VTS

Materiaal Aluminium

Dikte 5 mm

RAL Poedercoating 7021

Opties 

Maatwerk

Opties 

Maatwerk Tree care



AB

A

C

B

C

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Verzinkt staal + RAL poedercoating

Model A B C kg

VTT.100 1005 17 2030 12

VTT.200 2005 17 2030 24

Model A B C kg

VTC.100 100 250 990 7

VTC.200 100 250 1990 14

VTC.300 100 250 2990 21

Vertitrellis Dubbelstaafmat

Vertitrellis Deklijsten

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VWG

Materiaal Verzinkt Staal

Staal dikte 2 mm

RAL Poedercoating 7021

Opties 

Maatwerk

Opties 

Maatwerk

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model VTT

Materiaal Verzinkt Staal

Draad dikte 6x5x6 mm

Maas 50x200 mm

RAL Poedercoating 7021
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40 VERTAPLANTER

Inhoud
Te voorzien van irrigatie systeem

of  waterdicht t.b.v. waterbuffer  

Fixeerprofielen
Bereikbaar na plaatsen

Creeren hoogte voor leidingwerk

Afwatering
Standaard voorzien van gaten

Optioneel leiding aan te sluiten

Groene oplevering
Mogelijkheid om planten voor te kweken

Systeem
Het Vertaplanter systeem is een antwoord op 
het vergroenen van woontorens en apparte-
menten. 

De bak is speciaal ontwikkeld om plantenbak-
ken aangeplant prefab te kunnen plaatsen op 
hoge hoogtes. Deze vorm van vergroenen is 
een trend die steeds grotere vormen begint 
aan te nemen. VERTUSS is daar vanaf het 
begin bij betrokken en heeft geantwoord op 
vragen uit de markt.

De Vertaplanters zijn geschikt om aange-
vuld met een kraan op hoogte te heisen. De 
bak kan op begane grond of reeds in de kas 
worden voorbereid, zodat deze alleen nog ge-
hesen en optioneel gefixeerd hoeft te worden. 
Voor dit laatste hebben we speciale profielen 
ontwikkeld die nog toegankelijk zijn na het 
plaatsen. Daarnaast zorgen deze voor een 
opbouwhoogte met het oog op leidingwerk 
naar de bak toe of af. 



42 Opbouw

• Plantenbak Aluminium 
3-6 mm aluminium + 2 laags poedercoating 
+ Optioneel polyurea binnencoating

• Plantenbak Cortenstaal 
2-5 mm cortenstaal + Optioneel polyurea 
binnencoating

• Fixeerprofielen 
6 mm verzinktstaal + 2 laags poedercoating 

Vertaplanter opbouw
In de afmetingen van de plantenbakken zijn er vele 
mogelijkheden in zowel vorm, materiaal en afmeting.

1. De ankergaten t.b.v. fixeerprofielen worden opge-
nomen in de bouw. Kan prefab in het beton worden 
opgenomen of staalbouw.

2. Plantenbakken worden op begaande aangevuld en 
eventueel voorzien van druppeleiding met overleng-
te.

3. De fixeerprofielen worden op de bouw vastgebout.

4. De plantenbakken worden d.m.v. stroppen op zijn 
plek gezet. Eventueel leiding werk wordt er onder 
aangesloten. 

5. De fixeerstrip wordt tussen de profielen geschoven 
en gefixeerd met de bout. 

Specificaties

Bout

Fixeerstrip

Fixeerstrip

Fixeerprofiel balkonbak

Fixeerprofiel

Druppelslang

Toevoer irrigatie

Afvoer overtollig water



Balustrade
Op balkons is vaak maar een 
beperkte ruimte beschikbaar. Deze 
wordt onder andere opgenomen 
door de balustrade. In het verle-
den werden hier plantenbakken 
overheen gehangen. Dankzij het 
blind fixeer systeem zijn de plan-
tenbakken meteen te gebruiken als 
balustrade zelf. 

Door de beplanting op te nemen in 
de balustrade creëer je een rus-
tig beeld en bespaar je ruimte en 
kosten.



A

A

B

B

C

C

Aluminium

Cortenstaal

Model A B C kg

AF20.1 2000 1000 600 51

AF20.2 2000 1000 400 41

AF22 2000 500 600 37

AF22.1 1500 500 600 28

AF22.2 1200 500 600 24

AF23 2000 500 500 32

AF23.1 1500 500 500 25

AF23.2 1200 500 500 21

AF23.3 1000 500 500 18

Model A B C kg

CA20.1 2000 1000 600 100

CA20.2 2000 1000 400 80

CA22 2000 500 600 72

CA22.1 1500 500 600 55

CA22.2 1200 500 600 46

CA23 2000 500 500 40

CA23.1 1500 500 500 35

CA23.2 1200 500 500 40

CA23.3 1000 500 500 35

Vertaplanter Langwerpig

Vertaplanter Langwerpig

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model Florida (AF)

Bovenrand 50x25

Materiaal dikte 3 mm

Afwateringsgaten ø 27 mm

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model Andes (CA)

Bovenrand 50x25

Materiaal dikte 2 mm

Afwateringsgaten ø 27 mm

Opties 

Maatwerk Tree care Infinity

Opties 

Maatwerk Tree care Infinity



A

A

B

B

C

C

Aluminium

Cortenstaal

Model A B C kg

CA1 2000 2000 800 181

CA1.1 2000 2000 600 154

CA1.2 2000 2000 400 127

CA3 1400 1400 800 110

CA3.1 1400 1400 600 92

CA3.2 1400 1400 400 73

CA4.1 1200 1200 800 91

CA4.2 1200 1200 600 75

CA4.3 1200 1200 400 59

CA5 1000 1000 1000 87

CA5.1 1000 1000 800 74

CA5.2 1000 1000 600 60

Model A B C kg

AF1.1 2000 2000 600 82

AF1.2 2000 2000 400 68

AF3 1400 1400 800 60

AF3.1 1400 1400 600 50

AF3.2 1400 1400 400 39

AF4.1 1200 1200 800 48

AF4.2 1200 1200 600 39

AF4.3 1200 1200 400 30

AF5 1000 1000 1000 46

AF5.1 1000 1000 800 39

AF5.2 1000 1000 600 31

Vertaplanter Vierkant

Vertaplanter Vierkant

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model Florida (AF)

Bovenrand 50x25

Materiaal dikte 3 mm

Afwateringsgaten ø 27 mm

Specificaties

Omschrijving Standaard

Model Andes (CA)

Bovenrand 50x25

Materiaal dikte 2 mm

Afwateringsgaten ø 27 mm

Opties 

Maatwerk Tree care Infinity

Opties 

Maatwerk Tree care Infinity



Maatwerk
Met het standaard vertiplanter 
systeem is er veel vorm en maat 
vrijheid door creatief met de ver-
schillende onderdelen om te gaan. 
Vraag naar de mogelijkheden of 
advies voor uw project.

Liever iets op maat, dan is dat ook 
mogelijk dankzij onze R&D afde-
ling, waar alles in eigen huis wordt 

ontwikkeld en uitgewerkt. Een team 
van ontwerpers en engineers staan 
u te woord om het project in de 
juiste banen te leiden. 



w w w . v e r t u s s . c o m


