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TUINBOUW/WINDSCHERMNETTEN : 
 
1.Windschermnetten 
 

Zeer sterke en scheurbestendige gaasnetten in gebreid UV- 

gestabiliseerd polyethyleen, met ingeweven polyester 

knoopsgatbanen om de meter hoogte. 

Windschermnetten beschermen planten, bloemen en heesters 

tegen de wind. Ze verhinderen dehydratatie van de bodem,  

verminderen de kans op vorstschade en beperken de 

verspreiding 

van wildzaad. 

In de sierteelt verhinderen de netten het opwaaien van container 

Velden en ze verhinderen ook het wegwaaien of beschadigen 

van plastiektunnels bij stormweer. 

Toepassing als windremmer en in horizontale opstelling als 

schaduwnet. 

 

 
   40 % windreductie      50% windreductie        70% windreductie 

 
Artikelcode  gewicht afmetingen  kleur       prijs 

40% windreductie  
81101   105 g/m² 1,00m x 100 m ....   € 1.57 / m² 

81102   105 g/m² 1,50m x 100 m ....   € 1.57 / m² 

81103   105 g/m² 2,00m x 100 m ....   € 1.57 / m² 

81104   105 g/m² 3,00m x 100 m ....   € 1.57 / m² 

81105   105 g/m² 4.00m x 100 m ....   € 1.57 / m² 

 81106   105 g/m² 6.00m x 100 m ....   € 1.57 / m² 

50% windreductie  

81111   130 g/m² 1.00m x 50m  ....  * € 1,96 / m² 

81113   130 g/m² 1,50m x 50 m  ....  * € 1,96 / m² 

81115   130 g/m² 2,00m x 50 m  ....  * € 1,96 / m² 

81117   130 g/m² 3,00m x 50 m  ....  * € 1,96 / m² 

81119   130 g/m² 4,00m x 100 m ....  * € 1,96 / m² 

70% windreductie  

81121   180 g/m² 1.00m x 50 m  ....  * € 2,47 / m² 

81123   180 g/m² 1,50m x 50 m  ....  * € 2.47 / m² 

81125   180 g/m² 2,00m x 50 m  ....  * € 2.47 / m²  

81128   180 g/m² 3.00m x 100m  ....  * € 2.47 / m² 

81129   180 g/m² 4,00m x 100m  ....  * € 2.47 / m² 

 

Ook verkrijgbaar op onvolledige rollen, meerprijs voor afsnijding : 20% 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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2.Bevestigingstoebehoren voor wind- en afschermnetten. 
 

 

     
       Art. 81902  art. 67240 – 67245   art. 6619007 

 

Artikelcode  Omschrijving    Kleur  prijs 
81902  Polyesterkabel 3 mm – bobijn 1000 m ….  € 70,56 / bobijn 

67240  Opspantouw PE 4 mm – bobijn 100 m ….  € 13,52 / bobijn 

67245  Opspantouw PE 4 mm – bobijn 500 m ….  € 64,68 / bobijn 

66190.. Kabelspanbandjes 4,8mm x 300mm  ….  € 3,72 / 100 stuks 

 
Volumekorting op kabelspanbandjes :vanaf 50 verpakkingen : -10%, 100 verpakkingen : -20% 

 

TUINBOUW/ ZICHTSCHERMEN 
Netten en schermen voor de visuele afsluiting van tuinen en andere terreinen. 

 

1.Afschermnetten ( 85 – 90 % ondoorzichtig ) 
 
Weinig doorzichtige gaasnetten in gebreid UV gestabiliseerd polyethyleen, met ingeweven 

knoopsgatbanen op de lange zijden. 

 

   
85% lichtreductie      90% lichtreductie          90% lichtreductie 

 

Artikelcode  gewicht afmetingen  kleur   prijs 

85% zichtreductie  
81601   150 g/m² 1.00m x 50 m  ….   € 1.88 / m² 

81602   150 g/m² 1.20m x 50 m  ….   € 1.88 / m² 

81603   150 g/m² 1.50m x 50 m   * ….   € 1.88 / m² 

81604   150 g/m² 1.80m x 50 m   * ….   € 1.88 / m² 

81605   150 g/m² 2.00m x 50 m   * ….   € 1.88 / m² 

81607   150 g/m² 3.00m x 50 m   * ….   € 1.88 / m² 

90% zichtreductie  

81652..  185 g/m²  1.20m x 50 m  ..04 ..07  € 2.04 / m² 

81653..  185 g/m²  1.50m x 50 m   * ..04 ..07  € 2.04 / m² 

81654..  185 g/m²  1.80m x 50 m   * ..04 ..07  € 2.04 / m² 

81655..  185 g/m²  2.00m x 50 m   * ..04 ..07  € 2.04 / m² 

Ook verkrijgbaar op onvolledige rollen * , meerprijs voor afsnijding : 20 % 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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2. Afschermdoeken ( 100 % ondoorzichtig ) 
 
Solide, ondoorzichtige geweven doeken in UV gestabiliseerd 

polypropyleen voorzien van messing bevestigingsringen diameter 12 

mm om de 50 cm. Maximale hoogte 2,00 meter. 
 

 
 

 

    
 

Artikelcode  gewicht afmetingen  kleur   prijs 

81621..  200 g/m² 1.20m x 50 m  ..04 ..07  € 3,18 / m² 

81622..  200 g/m² 1.50m x 50 m  ..04 ..07  € 3,18 / m² 

81623..  200 g/m² 1.80m x 50 m  ..04 ..07  € 3,18 / m² 

81624..  200 g/m² 2.00m x 50 m  ..04 ..07  € 3,18 / m² 

81631..  200 g/m² 1,20m x willek. Lengte ..04 ..07  € 4,63 / m² 

81632..  200 g/m² 1,50m x willek. Lengte ..04 ..07  € 4,63 / m² 

81633..  200 g/m² 1,80m x willek. Lengte ..04 ..07  € 4,63 / m² 

81634..  200 g/m² 2,00m x willek. Lengte ..04 ..07  € 4,63 / m² 

81648..  200 g/m² willekeurige maten ..04 ..07  € 6,00 / m² 

 
3.Kunsthaagmatten ( 99 % ondoorzichtig ) 

 
Kunsthaagmatten op rollen van 3m lengte, bestaande uit smalle 

PVC bandjes ( blaadjes ) die bevestigd zijn op een stalen 

vlechtwerk met mazen van 3 cm. Natuurlijke groene kleur, UV 

gestabiliseerd, parasietvrij, goed winddoorlatend, onderhoudsvrij 

en vlamvertragend. 

 

 
Artikelcode  afmetingen     rollen / pallet  kleur  prijs 

83810   1,00m x 3,00 m  40  ….   € 35,28 / rol 

83812   1,20m x 3,00 m  40  ….   € 42,34 / rol 

83815   1.50m x 3.00 m  40  ….   € 52,92 / rol 

83818   1,80m x 3,00 m  40  ….   € 63,50 / rol 

83820   2.00m x 3.00 m  40  ….   € 70,56 / rol 

 

 

 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/


 6 

Plaatsing  

 

Dankzij het unieke vlechtwerk kunnen de matten in alle maten en vormen versneden worden, 

zonder dat de blaadjes loskomen. Ze kunnen zowel in horizontale als verticale richting en ook 

boven elkaar worden geplaatst, zonder dat men het merkt. Eenvoudig met behulp van 

binddraad te bevestigen aan eender welke afsluiting, poort of balustrade. 

    

  
4.Kunsthaagstaafjes ( 99 % ondoorzichtig ) 
 
Kunsthaag van topkwaliteit bestaande uit 

staafjes met smalle pvc bandjes. 

Natuurlijke groen kleur, hoog UV 

gestabiliseerd, parasietvrij, goed 

winddoorlatend, onderhoudsvrij en 

vlamvertragend. Duurzaam product met 

een levensduur van 10 jaar en zelfde 

visueel aspect aan beide zijden van de 

afsluiting. 

Verpakking : doos van 41 staafjes, 

voldoende voor een oppervlakte van 1,80 

meter x 1,52 meter. 

Toepasselijk voor elke hoogte van afsluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode   afmetingen     dozen / pallet  kleur  prijs 

 83850   1,80 m x 1.52 m        28   ….        € 59,00 / doos 

 

 
Uiterst eenvoudige plaatsing. 

 

De staafjes kunnen in metaal gaasafsluitingen met zowel vierkante, rechthoekige of 

ruitvormige mazen worden ingebracht. De staafjes door de mazen weven : voor ruitvormig 

gaas om de maas; voor vierkant en rechthoekig gaas om de 3 tot 4 mazen. Eén staafje dekt ca. 

3.5 cm breedte. Bovenaan afknippen op hoogte van de afsluiting en de rest in de volgende 

maas inschuiven. Door het weerhaakeffect blijven de staafjes mooi ter plaatse zitten. 
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TUINBOUW/SCHADUWNETTEN 
 

1.Schaduwnetten – zware kwaliteit 
 
Gaasnetten in gebreid UV gestabiliseerd polyethyleen, 

met ingeweven knoopsgatbanen op de lange zijden.  

Toepassing als duurzaam schaduwnet in serres en 

schaduwnetten. 

 

 

 

 

    
35 % lichtreductie      59 % lichtreductie     70% lichtreductie         81% lichtreductie 

 

Artikelcode          gewicht     afmetingen   kleur  prijs 

35 % lichtreductie  

81202                          81 g/m²  2,00m x 100 m ….  € 1,06 / m² 

81203                      81 g/m²  3,00m x 100 m ….  € 1,06 / m² 

81204 81 g/m²  4,00m x 100 m ….  € 1,06 / m² 

81205 81 g/m²  6,00m x 100 m ….  € 1,06 / m² 

59 % lichtreductie  
81221 95 g/m²  2,00m x 100 m           wit                   € 1,20 /m² 

81222 95 g/m²  4,00m x 100 m           wit                   € 1,20 /m² 

81226 95 g/m²  4,00m x 100 m           wit                   € 1,20 /m² 

70 % lichtreductie  
81211 99 g/m²  1,50m x 100 m           ….                   € 1.35 /m² 

81212 99 g/m²  2,00m x 100 m           ….                   € 1.35 /m² 

81213 99 g/m²  3,00m x 100 m           ….                   € 1.35 /m² 

81214 99 g/m²  4,00m x 100 m           ….                   € 1.35 /m² 

81215 99 g/m²  6,00m x 100 m           ….                   € 1.35 /m² 

84 % lichtreductie  
81231 133 g/m²  1,50m x 100 m           ….                   € 1.80 /m² 

81232 133 g/m²  2,00m x 100 m           ….                   € 1.80 /m² 

81233 133 g/m²  3,00m x 100 m           ….                   € 1.80 /m² 

81234 133 g/m²  4,00m x 100 m           ….                   € 1.80 /m² 

81235 133 g/m²  6,00m x 100 m           ….                   € 1.80 /m² 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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2.Schaduwnetten – lichte kwaliteit 
 
Lichte gaasnetten in gebreid UV gestabiliseerd polyethyleen. 
Toepassing als schaduwnet, om los over de planten en de gewassen 

te leggen. 

 

 

          
          70% lichtreductie                      88 % lichtreductie 

 
Artikelcode          gewicht     afmetingen   kleur  prijs 

70% lichtreductie  
81182 60 g/m²  2,00m x 100 m            ….                € 0,82 / m² 

81183 60 g/m²  3,00m x 100 m            ….                € 0,82 / m² 

81184 60 g/m²  4,00m x 100 m            ….                € 0,82 / m² 

81186 60 g/m²  6,00m x 100 m            ….                € 0,82 / m² 

88% lichtreductie  

81192 79 g/m²  2,00m x 100 m            ….                € 0,90 /m² 

81193 79 g/m²  3,00m x 100 m            ….                € 0,90 /m² 

81194 79 g/m²  4,00m x 100 m            ….                € 0,90 /m² 

81196 79 g/m²  6,00m x 100 m            ….                € 0,90 /m²

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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TUINBOUW/KLIMAATVLIESDOEK – KLIMAATNETTEN 
 
1.Klimaatvliesdoek 
 
Licht-, lucht- en vochtdoorlatend vliesdoek in UV gestabiliseerd polypropyleen. Vliesdoek 

biedt jonge vollegrondgewassen bescherming tegen vrieskou, wind, hagel, insecten en vogels. 

Onder het doek ontstaat een microklimaat met als 

resultaat een oogstvervroeging en – verhoging. 

Toepassingen : vroege aardappelen, wintersla, venkel, 

kool, aardbeien. 

Alle afmetingen zijn accordeongewijze gevouwen tot 

een rolbreedte van 2 meter. 

 
Artikelcode          gewicht     afmetingen   kleur         prijs 
81236 17 g/m²  1,50m x 500 m            wit € 0,13 / m² 

81238 17 g/m²  3,20m x 500 m            wit € 0,13 / m² 

81240 17 g/m²  4,00m x 250 m            wit € 0,16 / m² 

81242 17 g/m²  6,60m x 250 m            wit € 0,16 / m² 

81245 17 g/m²  8,00m x 250 m            wit € 0,16/ m² 

81247 17 g/m²  10,50mx250 m            wit € 0,16/ m² 

81249 17 g/m²  12,75mx 250 m           wit € 0,16 / m² 

Andere afmetingen, van 1,00m tot 15,80m breedte, op aanvraag. 

   

2.Klimaatnetten. 
 
Zeer lichte netten in gebreid UV gestabiliseerd polyethyleen. Toepassing : direct op het gewas 

aan te brengen ter bescherming van groenten en planten tegen vroege vorst. De netten worden 

eveneens gebruikt voor teeltvervroeging en als bescherming tegen hagel, stortregen en harde 

wind. Zeer geschikt voor bladgroenten en koolsoorten. Klimaatnetten zijn meerdere jaren 

bruikbaar. 

 

 
Artikelcode      gewicht     afmetingen               kleur       prijs 

81251 38 g/m²  4,00 m x 250 m         wit  € 0,31 / m² 

81253 38 g/m²  6,00 m x 250 m         wit                       € 0,31 / m² 

81254 38 g/m²  8,00 m x 250 m         wit                       € 0,31 / m² 

81257 38 g/m²  12,00m x 250m         wit  € 0,31 / m² 

81259 38 g/m²  16,00m x 250m         wit  € 0,31 / m² 

81260 38 g/m²  18,00m x 250m         wit  € 0,31 / m²

  

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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3.Bevestigingstoebehoren voor schaduw- en klimaatnetten. 
 

       
         Art. 81880 art. 81936 art. 81938  

 

Artikelcode      Omschrijving                            kleur                                  prijs  

81936                        buisklem voor buis diam.1”            wit                      € 18,03 / 100 stuks 

81938                        3-puntsnetklem                                ….                      € 35,67 / 100 stuks 

81880                        netbeugel kunststof                     ….                      € 53,51 / 100 stuks 

 

TUINBOUW/ INSECTENNETTEN 

 
1.Insectennetten :  
 
Fijnmazig geweven netten in UV gestabiliseerd polyethyleen, om gewassen en bloemen af te 

dekken tegen de schadelijke inwerking van insecten. Milieuvriendelijke gewasbescherming : 

minder gebruik van insecticiden. 

 

 
 

 

 

 

 

Maaswijdte 0,97 mm x 1,54 mm                Maaswijdte 0.39 x 0.77 mm             Maaswijdte 0.27 x 0.77 mm  

 

   

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Vliegengaas  maaswijdte 0.97 x 1.54 mm  

81512  90 g/m² 2,00m x 100 m  wit  € 1,06 / m²  

81513  90 g/m² 3,00m x 100 m wit  € 1,06 / m²  

81514  90 g/m² 4,00m x 100 m wit  € 1,06 / m² 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Luizengaas  maaswijdte 0.39 x 0.83 mm  

81521  112 g/m² 1,50m x 200 m  wit  € 1,25 / m² 

81522  112 g/m² 2,00m x 200 m  wit  € 1,25 / m² 

81524  112 g/m² 3,20m x 200 m   wit  € 1,25 / m² 

81525  112 g/m² 4,00m x 200 m   wit  € 1,25 / m² 

81526  112 g/m² 5,20m x 200 m   wit  € 1,25 / m² 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Tripsgaas maaswijdte 0.27 x 0.77 mm 
81532  130 g/m² 1,30m x 200 m wit  € 1,37 / m² 

81533  130 g/m² 1,50m x 200 m wit  € 1,37 / m² 

81534  130 g/m² 2,00m x 200 m wit  € 1,37 / m²  * 

81535  130 g/m² 2,50m x 200 m wit  € 1,37 / m 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Tripsgaas maaswijdte 0.27 x 0.77 mm 
81536  130 g/m² 3,00m x 200 m wit  € 1,37 / m² 

81538  130 g/m² 4,00m x 200 m  wit  € 1,37 / m² * 

81540  130 g/m² 5,00m x 200 m wit  € 1,37 / m² 

 
Ook verkrijgbaar * op onvolledige rollen, meerprijs voor afsnijdingen : 20 % 

 
2.Aanbevolen maaswijdtes 
 

Nettypes :  

 

 

 

 

 

 

 
Californische trips :      20 x 10 

Mineervlieg  :   16 x 10  20 x 10  

Bladluis  :   16 x 10 20 x 10 

Koolvlieg  : 8 x 5  16 x 10 20 x 10 

Wortelvlieg  : 8 x 5  16 x 10 20 x 10 

Rups   : 8 x 5  16 x 10 20 x 10 

 
3.Bevestigingstoebehoren voor vogelnetten en insectennetten 
 
Netbeugel verzinkt 

Diameter staal : 3 mm 

 

  
 

Artikelcode      Omschrijving                                          Prijs      

81883       netbeugel verzinkst staal 200 mm x 50 mm  € 10,00 / 50 stuks 
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TUINBOUW/BOOMNETTEN 
 
1. Boomstamnetjes 
Stijve buisvormige netjes van UV-bestendig geëxtrudeerd polyethyleen voor de bescherming 

van jonge boomstammen tegen klein wild. 

Maaswijdte 8mm x 8mm. 

 

   

 

 

 

 

 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                       kleur                          prijs  
81290               47 g/m  dia. 14cm x 0.50m                ….               € 14,70 / 100st 

81291               47 g/m  dia. 14cm x 0,60m                ….               € 17,84 / 100st 

 

2. Kleinwildnetten 
Zeer lichte en sterke, gebreide nettein in UV-gestabiliseerd polyethyleen om bloemkool, 

broccoli, rode kool en savooi af te dekken tegen wilde duiven en ander klein wild.  

Kleinwildnetten bieden bovendien een zeer effectieve bescherming tegen de rupsen van 

kooluil en koolwitje. 

De netten kunnen los over het gewas worden gelegd zonder dat de groei verstoord wordt. De 

fijne mazen zorgen voor voldoende licht-en lichtcirculatie. Gemakkelijk te verwijderen en op 

te plooien, zodat de grond verder kan bewerkt worden. Meerdere jaren bruikbaar. 

 

 
 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                       kleur                          prijs  
81384               23 g/m²  12m x 125m                   ….                        € 0,28 / m² 

81386               23 g/m²  16m x 125m                   ….                        € 0,28 / m² 

81388               23 g/m²          18m x 125m                 ….                        € 0,28 / m²  

 

3. Open boomstammetjes 
Zeer stevige buisvormige netjes van UV-bestendig geëxtrudeerd polypropyleen. Kunnen 

achter af rond reeds geplante jonge boomstammen tot diameter 60 mm worden aangebracht.  

Maaswijdte 2mm x 2 mm 

 

 
Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                       kleur                          prijs  
81296              47 g/m²  dia.40mm x 0.55m                   ….             € 59,19/150 st 

http://www.duranet.be/
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TUINBOUW/VOGELNETTEN 
 
1.Vogelnetten 25 mm 
 

Gebreide vogelweringsnetten in UV – gestabiliseerd polyethyleen monofilament of 

polyethyleen bandjes. 
Ruitvormige mazen 25 mm x 25 mm 

 
Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Maaswijdte 25 mm  

Netten in polyethyleen monofilament 

81311   15 g/m² 4,00m x 100 m    ….  € 0,19 / m²  

81312              15 g/m²  8,00m x 100 m              ….                € 0,19/ m²  

81313              15 g/m²  12,00m x 100 m            ….                € 0,19 / m²  

81314              15 g/m²           20,00m x 100 m            ….                € 0,19 / m²  

Netten in polyethyleen bandjes 

81331              25 g/m²  4.00m x 100 m              ….                € 0,37 / m² 

81332              25 g/m²  6.00m x 100 m              ….                € 0,37 / m² 

81333              25 g/m²  8.00m x 100 m              ….                € 0,37 / m² 

81334              25 g/m²  12.00m x 100 m            ….                € 0,37 / m² 

81335              25 g/m²  16.00m x 100 m            ….                € 0,37 / m² 

 

2.Vogelnetten 22 mm 
 

Zeer sterke vogelweringsnetten in gebreid uv-gestabiliseerd polyethyleen monofilament. 

Ruitvormige mazen 22mm x 22 mm 

 

 
 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Maaswijdte 22 mm  
81321              27 g/m²  4,00m x 100 m              ….                  € 0,37 / m² 

81322              27 g/m²    6,00m x 100 m              ….                  € 0,37 / m² *  

81323              27 g/m²  8,00m x 100 m              ….                  € 0,37 / m² *  

81324              27 g/m²           12,00m x 100 m            ….                  € 0,37 / m² * 

 

  
  Wanneer de vogelnetten afgesneden worden, volstaat het gestrekt ca. 1,40m af te meten om 

  geopende 1,00 m nuttige lengte te bekomen 

 

http://www.duranet.be/
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3.Vogelnetten 13 mm 
 

Gebreide vogelweringsnetten in UV-gestabiliseerde polyethyleen bandjes. 

Ruitvormige mazen 13 mm x 13 mm 

 

 
 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

Maaswijdte 13 mm  
81341                38 g/m²  4,00m x 50 m                ….                   € 0,37 / m² 

81342                38 g/m²  6,00m x 50 m                ….                   € 0,37 / m²  

81343                38 g/m²  8,00m x 50 m                ….                   € 0,37 / m² 

81344                38 g/m²     12,00m x 50 m                ….                   € 0,37 / m² 

 

4.Vogelnetten 6mm x7 mm 
 

Fijnmazige en stevige vogelweringsnetten in uv-gestabiliseerd polyethyleen monofilament. 

Voorzien van een versterkte zelfkant. Rechthoekige mazen 5mm x 7mm. 

De netten beschermen eveneens tegen hagel en stortregen. 

 
 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

81454                50 g/m²  2,00m x 200m               ….                   € 0,61 / m² 

81455                50 g/m²  3,00m x 100m                ….                   € 0,61 / m²  

81456                50 g/m²  4,00m x 100m               ….                   € 0,61 / m² 

81457                50 g/m²       5,00m x 100m               ….                   € 0,61 / m² 

81458                50 g/m²         6,00m x 100m                .…                   € 0,61 / m² 

 

5. wespennetten 
Lichte fijnmazige netten in gebreide uv-gestabiliseerde polyethyleen bandjes. 

Toegepast in de wijnbouw 

 

 
 

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                  prijs  

81354              25 g/m²  0,90m x 250m              ….                € 0,35 / m² 

81356              25 g/m²  1,20mx 250 m              ….                € 0,35 / m² 

 

 

http://www.duranet.be/
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TUINBOUW/HAGELNETTEN 

 

1.Geweven Hagelnetten. 
 
Kristalkleurige netten in hoog UV gestabiliseerd polyethyleen. Standaard voorzien van een 75 

mm brede verzwaarde zelfkant en 240 mm brede middenband in zwarte kleur. Maaswijdte ca 

2 mm x 7mm, draaddikte 0,30 mm. 

De netten zijn verkrijgbaar op elke mogelijke breedte van 1,00 m tot 5,25 m en 

standaardrollengtes van 500m of 1000m. Dubbelvouwen van de rollen is mogelijk op 

aanvraag. 

Toepassing : het efficiënt voorkomen van hagelschade op appelen, peren en kersen. Dankzij 

een optimale lichtdoorlaat verhogen de netten bovendien de opbrengst en het gemiddeld 

vruchtgewicht. 

De netten zijn geschikt voor gebruik op verschillende hagelnetsystemen. Ze worden reeds 

vele jaren met groot succes toegepast in Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk. 

 

 
 
Artikelcode      Gewicht               Afmetingen       kleur                  prijs 

81435 47 g/m²  op aanvraag                 wit        op aanvraag  

 
2.Bevestigingstoebehoren hagelnetten 

 
Klemmen en paalkappen voor hagelnetsystemen in kapelvorm met staaldraadconstructies. De 

klemmen dienen om de 1,00 m tot 1,50 m te worden aangebracht. 

 

                                     
    Art. 81910             art. 81915          art. 81932                  art. 81935  

 
Artikelcode      Omschrijving                      kleur                  prijs 

81910 paalkap voor betonpaal               ….                      Op aanvraag 

81915 paalkap voor houtenpaal             ….                      Op aanvraag 

81932 nokklem 6-punts                         ….                      € 86,24 / 400 st. 

81935 gangklem 4- delig                       ….                      € 386,12 / 400 st.

    

 

http://www.duranet.be/
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TUINBOUW/ STEUNNETTEN  
 
1.Steunnetten 
 
Grootmazige netten in geëxtrudeerd polyethyleen, 

om bloemen en gewassen te ondersteunen tijdens 

de groei. 

 

 

 
 
Artikelcode      Gewicht               Afmetingen       kleur                  prijs 
81273 9 g/m²     1,19m x 500 m         wit                  € 73,30 / rol 

81276                                 9 g/m²     1,53m x 500 m         wit                  € 89,57 / rol 

81278 9 g/m²     1,70m x 500 m         wit                  € 97,80 / rol 

81280 9 g/m²     2,04m x 500 m         wit                  €109,96 / rol 

 

 
2. Serrefolie  
 
Zware transparante tunnelfolie in UV-gestabiliseerd 

polyehtyleen met groene polypropyleenwapening. Zeer geschikt 

voor het maken van hobbyserres – en tunnels. 

Dankzij de 5 cm brede spijkerrand aan beide zijden kan er 

gemakkelijk bevestigd worden. 

 

 
 

Artikelcode    Gewicht          Afmetingen        kleur                  prijs 
81861  250 g/m² 1,50m x 50 m   …..  € 2,23 /m² 

81863  250 g/m² 2,00m x 50 m   …..  € 2,23 /m² 

81865  250 g/m² 3,00m x 25 m   …..  € 2,23 /m² 

81867  250 g/m² 4,00m x 25 m   …..  € 2,23 /m² 

 

 

http://www.duranet.be/
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TUINBOUW/GRONDDOEK  
 

1.Gronddoeken 
 
Doeken in geweven UV gestabiliseerd polypropyleen. Laten 

water door, maar houden lichten wortels tegen. 

 

     
                                  85 g/m²                                      85g/m²                                    100 g/m²                

Artikelcode     Gewicht      Afmetingen                 kleur                          prijs  

Toepassingen : groene zones, tuinen en taluds 

81741..              85 g/m²  1,05m x 100 m      ..04 ..12  € 0,59 / m²  

81746..              85 g/m²  2,07m x 100 m      ..04 ..12   € 0,59/ m² 

81750..              85 g/m²  4,15m x 100 m               ..04 ..12  € 0,59 / m²  

 Toepassingen : boomkwekerijen, tuincentra, tuinaanleg 

81700               100 g/m²  0,50m x 100 m     …..   € 0,61 / m² 

81701               100 g/m²  1,05m x 100 m               …..   € 0,61 / m² 

81702               100 g/m²  1,65m x 100 m     …..   € 0,61 / m² 

81703               100 g/m²  2,07m x 100 m               …..   € 0,61 / m² 

81704               100 g/m²  3,30m x 100 m     …..   € 0,61 / m² 

81705               100 g/m²  4,15m x 100 m               …..   € 0,61 / m² 

81706               100 g/m²  5,15m x 100 m     …..   € 0,61 / m² 

 
 

2.Bevestigingstoebehoren voor gronddoeken 

 

 
 

Artikelcode     Omschrijving                             kleur                          prijs 

81870              Gronddoeknagel lengte 15 cm …..                  € 19,40 / 100 stuks 

81883              netbeugel in verzinkt staal         € 10,00 / 50 stuks 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.duranet.be/
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3.Mollennetten 
 

Kleinmazige netten die mollen op zeer effectieve en 

diervriendelijke wijze uit het gazon houden. 

Materiaal : rotvrij, UV- gestabiliseerd polypropyleen. 

Maaswijdte : ca. 15mm x 20 mm. 

 

 

 
 

Artikelcode     Gewicht         Afmetingen          kleur                          prijs 
81578                60 g/m²       1,00m x 200 m  …..  € 116,62 / rol 

81580                60 g/m²  2,00m x 200 m  …..  € 233,24 / rol 

81582                60 g/m²         4,00m x 200 m  …..  € 466,48 / rol 

 
Plaatsing : 

 

Het geëxtrudeerde mollengaas wordt bij de aanleg van het gazon ca 15 cm onder het niveau van de grasmat 

gerold. 

Zodoende kunnen mollen ongestoord gangen aanleggen, maar wordt er verhinderd dat ze aan het oppervlakte 

komen. 

 

 

4. Gazonbeschermingsnetten 
 
Robuuste, flexibele netten in rotvrij geëxtrudeerd polyethyleen 

om graszones tijde te beschermen en te verstevigen zodat ze 

toegankelijk worden voor voetgangers en lichte voertuigen zoals 

personenwagens, compacte wielladers, enz. dikte ca. 5,2 mm. 

Maaswijdte 27 mm x 27 mm. 

De netten verhogen de draagkracht van de ondergrond en 

voorkomen spoorvorming of beschadiging van de grasmat. Ze 

zijn veelvoudig herbruikbaar. Toepassingen : tijdelijke 

parkeerplaatsen, caravanparkings, intensief gebruikte graspaden, 

toegangswegen in gras. 

 
Artikelcode     Gewicht         Afmetingen                kleur                 prijs     

81268  660 g /m²²  2,00m x 25m       ….    € 265,58 /rol  
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Plaatsing  

 
De netten uitrollen op een vlakke ondergrond. Voor de plaatsing het gras bij voorkeur kort 

maaien. Bevestigen om de meter afstand met U – beugels. De netten goed aansluitend leggen, 

met 0,20 m overlapping. Het gras groeit door de openingen, verstrengelt met de mazen van 

het net en geeft een natuurlijk aspect aan het geheel. 

 

 
5.Bevestigingstoebehoren 
 

 
 

Artikelcode     Omschrijving                                                              prijs 

81885  netbeugel in verzinkt staal diameter 6 mm  € 9,76 / 25 st     
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TUINBOUW /TUINAFVALZAKKEN 
 
Lichtere variant van de tuinafvalzak hierboven. Door de vier veren op de hoek blijft de zak op 

zichzelf open staan, wat werken uiteraard vergemakkelijkt. Gemakkelijk te verplaatsen door 

de twee lussen bovenaan de zak en de rechthoekige vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelcode       Inhoud          kleur                  prijs 
TAZ050   50 liter   groen   € 2,48 / stuk 

 

TUINBOUW /TUINDEKZEILEN 
 
1.BBQ Dekzeilen  
 

Waterdichte afdekzeilen. Zo mag uw BBQ in weer en wind buiten blijven staan. 

Op maat gemaakt voor ronde, rechthoekige en schoorsteenmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artikelcode      Afmeting    kleur   prijs     

BBQ 071   dia. 71 cm x 56 cm   groen  € 1,86 / stuk 

BBQ122   dia. 122cm x 71cm x 71 cm  groen  € 3,27 /stuk 

BBQ155   dia. 155cm x 56cm x 81 cm  groen  € 3,60/ stuk 

BBQ125   dia. 125cm x 235cm x 80 cm  groen  € 7,88/ stuk 
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2. Terrasverwarmer afdekzeil 
 

Waterdicht afdekzeil. Ideaal om regen maar ook stof en 

uitwerpselen van vogels te weren. 

 
Artikelcode            afmeting                     kleur prijs 

TVA124                 dia.124cm x 179cm+34 cm   groen € 4,28 / stuk 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ligstoel afdekzeil  
 

Artikelcode                 afmeting       kleur    prijs 

LSA076  76cm x 175cmx30 cm + 79 cm    groen € 3,77 / stuk 
 

 

Waterdicht afdekzeil dat uw ligstoel beschermt 

tegen weer en wind. Het laat u toe uw ligstoel in 

alle weersomstandigheden op uw terras of in de 

tuin te laten staan. 

 

 

 

 
 

4. Grasmaaier afdekzeil 
 

Artikelcode  afmeting   kleur  prijs 

GMA097  97 cm x 50 cm x 103 cm  groen  € 3,21 / stuk 
 

 

 

Geen plaats om uw grasmaaier binnen te plaatsen? 

Met dit waterdichte afdekzeil dat uw grasmaaier 

perfect beschermt, kunt u die rustig laten buiten 

staan. 
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5.Motorfiets afdekzeil 
 

Artikelcode  afmeting   kleur  prijs 

MFA242  242cm x 83 cm x 122 cm groen  € 4,05 / stuk 

MFA185  185cm x 82 cm x 116 cm groen  € 3,60 / stuk 
 

 

 

De manier om uw motorfiets toch droog te houden als hij buiten staat. 

Waterdicht afdekzeil dat zowel voor korte of langere periodes kan worden 

gebruikt. Verkrijgbaar in 2 afmetingen, motorfiets of bromfiets. onderaan 

voorzien van een elastiek. 
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TUINBOUW /VIJVERAFDEKNETTEN 
 

1.Loofnetten 
 
Kwalitatief hoogwaardige netten, voor het afdekken van 

sier- en zwemvijvers tegen bladeren, takken en zwerfvuil. 

Op maat geconfectioneerd en leverbaar op elke gewenste 

lengte en breedte. 

Materiaal : rotvrij, UV gestabiliseerd polyethyleen 

 

 

      
                 Art. 82419                   Art.82428                  Art. 82520                    art. 82530 

 

 

Artikelcode     Maaswijdte         Afmetingen          kleur                  prijs 
Maasnetten 
82419              19mm  willekeurige maten  ….  € 4,00 / m² 

82428              28mm     willekeurige maten  ….  € 2,27/ m² 

Gaasnetten 
82520             3 x 6mm    willekeurige maten  ….  € 2,88 / m² 

82530             5 x 7mm    willekeurige maten    ….  € 2,41 / m² 

81926            omzooming en messingringen dia. 10mm om de 50 cm. € 2,98 / m² 

 
Op netten kleiner dan 50 m² wordt een toeslag berekend. 

 

< 50m² : + 10% 

< 20m² : + 20% 

< 10m² : + 35% 

<  5m² : +150% 

<  3m²  : + 250% 

 

2.Vijvernetbevestigingen 
 

           
Art. 81875   

 

Artikelcode     Omschrijving                   kleur       prijs 

81875  Tentharing nylon lengte 30 cm  ….  € 5,29 / 20 stuks 

81883  Grondpin verzinkt staal lengte 20cm  ….  € 10,00 / 20 stuks 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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3.Vijverafdeknetten tegen reigers, aalscholvers en andere rovers 
 

Professionele netten met grote ruitvormige mazen voor de overspanning van kweekvijvers 

tegen visrovers. 

Materiaal : geknoopte netten in UV gestabiliseerd, rotvrij en slijtvast polyethyleen, draaddikte 

1,2 mm. De netten worden verkocht in balen met ruitvormige maas. 

 

 

 
 

 

 

Artikelcode     Maaswijdte         Afmetingen          kleur                  prijs 
82481  100mm         19,80m x 353,60m  …..   € 1.190,70 / stuk 

82491             150mm         25,50m x 424,30m …..   € 1.190,70 / stuk 

 

Ook verkrijgbaar op afsnijding : zie volièrenetten met ruitvormige maas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duranet.be/


 25 

TUINBOUW /VIJVERSLEEPNETTEN 
 

1.Vijversleepnetten 
 
Netten voor het leegvissen van vijvers. De 

netten worden gebruikt om de vissen in 

een hoek te drijven en daarna uit het water 

te halen met schepnetten. 

Sleepnetten worden volledig op maat 

gemaakt in knooploos polyamide netwerk 

met polyester trekkoorden, ze zijn 

bovenaan voorzien van vlotters en 

onderaan van een loodlijn. De netten zijn verkrijgbaar op hoogtes van 1m tot 4m en 

willekeurige breedte en worden vaak gebouwd met een verzamelzak ( aan te bevelen voor 

karpers ). De netten kunnen een groene anti-UV behandeling krijgen voor een langere 

levensduur of zwart geverfd worden ( voor koivijvers ). 

      
Sleepnet      Sleepnet met zak 

 

Artikelcode     Maaswijdte         Afmetingen          kleur                  prijs 
82710..      4 mm   willekeurige maten   ..01 ..04 ..07 prijs op aanvraag 

82720..  6 mm  willekeurige maten    ..01 ..04 ..07 prijs op aanvraag 

82726..  6 mm  1,50 m x 5,00m     ..07 € 312,62/ stuk 

82730..  8 mm   willekeurige maten  ..01 ..04 ..07 prijs op aanvraag 

82740.. 10 mm  willekeurige maten  ..01 ..04 ..07 prijs op aanvraag 

82741.. 10 mm  1,50 m x 10,00 m   ..01  € 346,92 / stuk 

82760.. 15 mm  willekeurige maten  ..01 ..04 ..07 prijs op aanvraag 

82761.. 15 mm  2,00 m x 15,00 m   ..01  € 483,14 / stuk 

82770.. 20 mm  willekeurige maten  ..01 ..04 ..07 prijs op aanvraag 

82771.. 20 mm  2,00 m x 15,00 m  ..01  € 397,88 / stuk 

 

   
  Art. 66236  art. 66237 

 

Artikelcode     Omschrijving                         prijs 

66236  Vlotter dia. ca 45 mm x ca 75 mm   € 1,72 / stuk 

66237  lood ca. 65 g      € 1,10 / stuk 
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TUINBOUW /SCHEPNETTEN - KOOINETTEN 
 
1.Schepnetten 
 
Professionele schepnetten in knooploos polyamide. 

Kompleet gemonteerd in een stevig roestvrijstalen frame. 

Beschikbare maaswijdtes : 4mm, 6mm, 10mm, 15mm, 

20mm. 

Framediameters : 40 cm, 50cm, 60cm, 70cm. 

 
Artikelcode     Maaswijdte          Diameter frame         kleur                 prijs 
82802  alle maaswijdtes 50 cm   ..01  € 82,32 / stuk 

82804             alle maaswijdtes 70 cm   ..01  € 93,10 / stuk 

 
2.Kooinetten 
 
Bakvormige leefnetten in knooploos polyamide. 

Bovenaan afgeboord en voorzien van hoeklussen. 

Worden gebruikt door professionele om de vissen 

tijdelijk te bewaren tijdens het afvissen van vijvers. 

 

 
 
Artikelcode     Maaswijdte          Afmetingen       kleur                 prijs 
82810    4 mm   willekeurige maten      ..01  prijs op aanvraag 

82820    6 mm                         willekeurige maten      ..01  prijs op aanvraag 

82821    6 mm      L1.50m x B1.50m x D 1.50m       ..01  € 159,94 / stuk 

82840   10mm   willekeurige maten      ..01  prijs op aanvraag 

82841   10mm              L1.50m x B1.50m x D 1.50 m      ..01  € 115,64 / stuk 

82860   15mm    wwillekeurige maten       ..01  prijs op aanvraag 

82861   15mm   L2,00m x B1,50m x D 1,50 m      ..01  € 104,66 / stuk 

82870    20mm    willekeurige maten      ..01  prijs op aanvraag 
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TUINBOUW /AFSPANNETTEN VOOR VOLIERE EN 
DIERENPARK 
 

1.Geknoopte volièrenetten met ruitvormige mazen 
 

Professionele, geknoopte afschermnetten voor volières en dierenparken. 

Materiaal : UV- gestabiliseerd hoge dichtheid polyethyleen; waterafstotend, rot- en 

schimmelvrij. 

Draaddikte 1.2 mm 

Constructie 3 x5 

Netten van de baal gesneden, op vaste breedte en willekeurige lengte zonder afboording. 

 

 
                          Art. 81963 

 

Artikelcode     Maaswijdte         Afmetingen       kleur                 prijs 
81960   17 mm 7.23 m x 60,10 m        ….      € 2,18 / m² 

81961   20 mm 5.66 m x 70,70 m        ….      € 1,72 / m² 

81962   30 mm 8.49 m x 106,00 m        ….      € 1,02 / m² 

81963   35 mm 9.90 m x 101,50 m        ….      € 0,90/ m²  

81967   35 mm 14,85m x 101,50 m        ….      € 0,90/ m² 

81964    40 mm 11.31 m x 101,90 m        ….      € 0,78 / m² 

81965           50 mm 14.14 m x 99,70 m            ….      € 0,63 / m² 

81966      60 mm 16.97 m x 101,90m        ….      € 0,51 / m² 

 

2.Volièrenetten met vierkante mazen 
 

Netten op maat gemaakt, leverbaar op elke gewenste lengte en breedte. Met 4mm randkoord 

 

 
                        Art. 81973 

 

Artikelcode    Draaddikte  Maaswijdte         Afmetingen             kleur                 prijs 
81970   1.2 mm 17 mm  willekeurige maten       ….  € 4,72 / m² 

81971   1.2 mm 20 mm  willekeurige maten           ….  € 3,63 / m² 

81972   1.2 mm 25 mm  willekeurige maten       ….             € 2,39 / m²  

 

 

 

 

http://www.duranet.be/
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Artikelcode    Draaddikte  Maaswijdte         Afmetingen             kleur                 prijs 
81973  1.2 mm 30 mm  willekeurige maten      ….  € 1,98 / m² 

81974  1.2 mm 40 mm  willekeurige maten        ….             € 1,71 / m² 

81975  1.2 mm           50 mm             willekeurige maten      ….  € 1,41 / m² 

81976  1.2 mm           60 mm  willekeurige maten      ….             € 1,25 / m² 

81977  1.2 mm           70 mm             willekeurige maten      ….             € 1,06 / m² 

81978   1.2 mm          100mm             willekeurige maten      ….             € 0,99 / m² 

81979  1.2 mm          150mm  willekeurige maten      ….             € 0,94 / m² 

 

81980  1.8 mm           25 mm  willekeurige maten      ….  € 3,35 / m² 

81981  1.8 mm           50 mm  willekeurige maten          ….  € 2,39 / m² 

91982  2.5 mm 45 mm  willekeurige maten      ….  € 3,55 / m² 

8200000 Meerprijs afboording 6 mm ipv 4 mm    € 0,16 / m² 

8200002 Meerprijs afboording 8 mm ipv 4 mm    € 0,24 / m² 

 

 

Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend. 

 

<50m²: + 10%  <10m²: + 35%  <3 m² : + 250% 

<20m²: + 20%  < 5m²:  + 150% 

 

 
3.Bevestigingstoebehoren voor geknoopte volièrenetten 
 
 

                            
Art. 67212-6722 art.67260-67280  art.81943 -81944 -81945 art.82210 

 

Artikelcode     Omschrijving                       kleur                 prijs 
67213  Vermaakgaren PE 1,2 mm,bobijn 100 g ….  € 32,93 /10 stuks 

67215  Vermaakgaren PE 1,2 mm,bobijn ca.1 kg ….  € 10,90 /bobijn 

67225  Bindkoord PE 2,5 mm, bobijn ca. 1 kg ….  € 10,00 /bobijn 

67240  Opspantouw PE 4 mm,bobijn 100 m  ….  € 13,52 /bobijn 

67245  Opspantouw PE 4 mm,bobijn 500 m  ….  € 64,68 /bobijn 

67260  Opspantouw PE 6 mm,bobijn 100 m  ….  € 22,46 /bobijn 

67280  Opspantouw PE 8 mm,bobijn 100 m  ….  € 36,85 /bobijn 

81943  Breinaald 8mm x 140mm   ….  € 2,74 /stuk 

81944  Breinaald 15mm x 180mm   ….  € 3,43 /stuk 

81945  Breinaald 25mm x 200mm   ….  € 4,70 /stuk 

82210  paalkap voor houten paal 8 tot 12 cm  ….  € 35,28 / 10 stuks 
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4.Geëxtrudeerde volièrenetten 
 

Goed doorzichtige volièrenetten voor hobbyisten, in UV gestabiliseerd polypropyleen 

 

 

      
                        Art. 81983                               art. 81985 

 

Artikelcode    Gewicht  Maaswijdte         Afmetingen             kleur                 prijs 

Maaswijdte 17 mm x 20 mm 

81987  60 g/m²    17 mm         1,00m x 200m  ….      € 116,62 / rol 

81988  60 g/m²    17 mm         2,00m x 200m  ….       € 233,24/ rol 

81985  60 g/m²    17 mm         4,00m x 200m  ….      € 466,48 / rol 

 

 

5. Hoendervangnetten  
 

Stevige schepnetten om hoenders en parkvogels te vangen zonder ze te kwetsen. 

Materiaal : knooploos polyamide, maaswijdte 6 mm, netdiepte ca. 65 cm. 

Compleet met aluminium frame en demonteerbare aluminium kliksteel, lengte 150 cm. 

    
               Art. 81981    art. 81982 

 

Artikelcode     Ringdiameter                      kleur                 prijs 

81981 35 cm       ….  € 48,80 / stuk 

81982 48 cm       ….  € 54,88 / stuk 
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TUIN/VEEVOEDERKUILNETTEN 
 

1.Kuilbeschermnetten 
 
Dicht geweven gaasnetten in rot- en schimmelvrij UV gestabiliseerd 

polye thyleen voor de afscherming van veevoederkuilen en 

silagebalen. 

Voorzien van een zoom en ingeweven bevestigingslussen om de 

meter afstand. 

De netten bieden bescherming tegen vogels, klein schadelijk wild en 

hagel- stormschade. 

 

 
Artikelcode    Gewicht          Afmetingen            kleur                             prijs 
81801              240 g/m²          6,00m x 10,00m                           ….          € 76,44 / stuk 

81803              240 g/m²          8,00m x 10,00m                           ….          € 101,92 / stuk 

81805              240 g/m²          8,00m x 15,00m                           ….          € 152,88 / stuk 

81807              240 g/m²          9,00m x 10,00m                           ….           € 114,66 / stuk 

81011              240 g/m²         10,00mx 12,00m                           ….          € 152,88 / stuk 

81813              240 g/m²         10,00mx 15,00m                   ….                     € 191,10 / stuk 

81815              240 g/m²         12,00mx 15,00m                           ….           € 229,32 / stuk 

  

2.Vogelweringsnetten voor kuilen.  
 
Zeer sterke vogelweringsnetten in geknoopt getwijnd UV-gestabiliseerd polyethyleen. 

Draaddikte 0.6 mm, maaswijdte 30 mm. De kuilnetten kunnen eenvoudig over de banden 

gespannen worden. 

 

 
 

Artikelcode    Gewicht          Afmetingen           kleur                 prijs 
81301              16 g/m²        10,00m x 25,00 m        ….   € 73,50 / stuk 

81302              16 g/m²        12,00m x 25,00 m          ….  € 88,20 / stuk 

 
3.Bevestigingstoebehoren voor kuilnetten  

 

 

 

 

 

Artikelcode    Omschrijving        kleur prijs           

81951              zandzakje met sluitkoord en handgreep 27cm x 120 cm    ….         € 49,00 / 50 st. 

 

http://www.duranet.be/
http://www.duranet.be/
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TUIN/VENTILATIENETTEN VOOR STALLEN 
 
1.Stalnetten voor 4-zijdige bevestiging 
 

Demonteerbare windschermen voor de zijwandverluchting van stalen. De netten 

zorgen voor een permanente luchtverversing zonder tocht. 

Stalnetten worden op maat gemaakt en zijn voorzien van een versterkte zoom 

met messing ringen diameter 19 mm om de 30 cm. 

 

   
                 Art. 6467304                         art. 6465304 

 

 

  
Art.6483314                         art.6484324 

 
Artikelcode    Gewicht   windreductie       Afmetingen           kleur                 prijs 

Polyester / pvc netten 

64833..         250 g/m²  65%  willekeurige maten ..07   ..14 € 7,06 / m² 

64843..         250 g/m²   90%  willekeurige maten     ..11   ..24 € 7,96 / m² 

 
Op netten kleiner dan 50 m² wordt een toeslag berekend. 

 

< 50m² : + 10% 

< 20m² : + 20% 

< 10m² : + 35% 

<  5m²  : + 150% 

< 3m²  : + 250% 
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2. Bevestigingstoebehoren. 
 

   
                                    Art. 6483514                                              art. 6484524 

 

Artikelcode    gewicht windreductie afmetingen kleur  prijs          

64835..            250 g/ m²  70%  wille. lengte ..07   ..14 op aanvraag  

64845..            250 g/ m²    90%  wille.lengte ..11   ..24 op aanvraag 
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TUIN/NETTEN IN KLEINVERPAKKING 
 
1.Vogelnet 
Net van professionele kwaliteit, bestemd voor veelvuldig gebruik. 

Gebreid polyethyleen monofilament, maaswijdte 25 mm. 

 

Artikelcode              Afmetingen          stuks/ doos        kleur                 prijs 
80280                   2,00m x 5,00 m          10  - 22  ….  € 299,88 / doos 

80283                   4,00m x 5,00 m          10  - 11  ….  € 282,24 / doos 

80288                   4,00m x 10,00m         5  - 10  ….  € 246,96 / doos 

80292                   6,00m x 10,00m         5 – 7  ….  € 252,84 / doos 

80296                   10,00m x 10,00m          1 – 18             ….  € 213,64 / doos 

Meerprijs bij aankoop per pack : -15% 

  

2.Insectennetten 
Lichtdoorlatend net met zeer fijne mazen van 0,27mm x 0,88mm. Houdt vrijwel alle insecten 

tegen. Geschikt voor langdurig gebruik. 

 

Artikelcode              Afmetingen          stuks/ doos        kleur                 prijs 
80515              2,00m x 5,00 m         10    ..01  € 185,22 / doos 

80518              4,00m x 10,00m         2            ..01  € 147,98 / doos 

 

3.Vliesdoek 
Licht en vochtdoorlatend polypropyleendoek met een gewicht van 17g/m². Vliesdoek biedt 

gewassen bescherming tegen kou, wind, hagel, insecten en vogels. Onder het doek ontstaat 

een microklimaat met als resultaat een oogstvervroeging en – verhoging. 

 

Artikelcode              Afmetingen          stuks/ doos        kleur                 prijs 
80827                 2,00m x 10,00 m         30   ..01  € 117,60 / doos 

80830                 4,00m x 10,00 m             15                        ..01                 € 117,60 / doos 

 

4.Schaduwnet 
 
Dicht donkergroen schaduwnet in UV gestabiliseerd polyethyleen met ca. 70 % 

zonlichtreductie. 

 

Artikelcode              Afmetingen          stuks/ doos        kleur                 prijs 
80242                3,00m x 4,00 m        8     ….   € 149,94 / doos 

80245                4,00m x 5,00 m        5     ….  € 166,21 / doos 

 

5.Vijverafdeknet 
 

Sterk gebreid net met ruitvormige mazen van 17mm. Houdt bladeren tegen en verhindert dat 

reigers en andere rovers vissen uit het water halen. 

Inclusief 10 of 20 grondpinnen voor bevestiging. 

 

Artikelcode              Afmetingen          stuks/ doos        kleur                 prijs 
80425                 4,00m x 5,00 m           10    ….  € 63,31 / doos 

80428     4,00m x 10,00m         10    ….  € 121,32 / doos 
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TUIN/ZONNESCHERMEN 
 
1.Zonneschermen 
 
3 – en 4- punts schaduwdoeken voor het creëren van een 

schaduwrijke plek in de tuin of op de camping tijdens 

warme zomerdagen. 

Vervaardigd uit winddoorlatend UV-gestabiliseerd 

polyethyleen gaasnet 200 g/m² en verkrijgbaar in levendige 

kleuren. Voorzien van roestvrijstalen driehoekbeugels en 

afgewerkt met versterkte rand om strak te kunnen 

opspannen. 

 

Voor tijdelijke opstellingen is een montageset verkrijgbaar 

uit 2 hoogte verstelbare telescoopstangen in aluminium dia. 25 mm, 4 scheerlijnen met 

spanners, 4 tentharingen en een handige opbergtas. 

Voor permanent gebruik tijdens de zomermaanden worden roestvrijstalen 

bevestigingsmaterialen geleverd. 

 

 

 
driehoekbeugel 

 

Artikelcode Vorm  Afmetingen         prijs 
65275.. driehoek 3,30 x 3,30 x 3.30 m             € 48,02 / stuk 

65279.. driehoek 4,50 x 4,50 x 4,50 m             € 62,72 / stuk 

65282..  vierkant          3,00 x 4,00 m                € 95,06 / stuk 

65285..       vierkant 4,00 x 5,00 m              € 120,54/stuk 

65286..  vierkant 4,00 x 5,00 m              € 133,28/stuk 
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2. Toebehoren. 
 

 

      
  Art. 66125     art. 66129       art. 66217        art. 66132 

 

 

 

      
Art. 66169  art. 66165  art. 33302   

 

 

 

 
Art. 65290 

 

Artikelcode     Omschrijving      prijs     

66125 Rvs oogbout voor houten paal M8 x 80 mm  € 5,06 / stuk 

66129 Rvs oogschroef voor steen M8 x 80 mm  € 5,06 / stuk 

66217 Rvs karabijnhaak 7mm x 70 mm   € 3,88 / stuk 

66132 Rvs staalkabel 4 mm     € 2,51 / m     

66169 Rvs kabelklem 4 mm     € 1,37 / stuk 

66165 Rvs spanschroef M8 haak – oog   € 8,35 / stuk 

33302 Spanband + ratel     € 13,72 /stuk 

65290 Montage kit voor tijdelijke opstelling+ tas  € 46,06 / set 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.duranet.be/
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TUIN/ZWEMBADAFDEKKINGEN 
 

1.Zwembad gaasnetten ( winterafdekking ) 
 

Fijnmazige gebreide netten in chloorbestendig polyethyleen. 

Geschikt voor zwembadafdekking tijdens de herfst en winter. 

Rondom omzoomd en voorzien van roestvrijstalen 

bevestigingsringen diameter 19 mm om de 50 cm. 

De netten houden het zwembad vrij van bladeren en ander 

inwaaiend vuil beperken de groei van algen en bacteriën. 

 

 

Opgepast! Zwembadafdekkingen zijn geen veiligheidsafdekkingen! 

 

 

 

 

 

 

 
     Art. 6520105                art. 6624211 

 

Artikelcode   omschrijving            Kleur  prijs 

65201..  zwembad gaasnet 200 g/m²  ..05  € 6,27 / m² 

8705015  meerprijs uitsnijding ladder    € 38,81 / stuk 

66242..  elast. Spanner met kunstofknevel ..11  € 8,23 / 10 st. 

 

De vermelde prijzen gelden voor rechthoekige, ronde en ovale zeilen. Andere vormen op 

aanvraag. 
Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 250 % 

 

 

2. Zwembad Noppenzeilen ( Zomerafkoeling ) 
Lichte, drijvende zwembadafdelzeilen in polyethyleen 

luchtbellen folie, dike 0,4 mm, uv gestabiliseerd. 

Romdom omzoomd en voorzien van roestvrijstalen 

ringen diameter 19 mm om de ca. 80 cm op de korte 

zijden, inclusief montagelinten voor oprolapparaat. 

De isolerende zeilen verhinderen verdamping en 

afkoeling van het zwembadwater tijdens de 

zomermaanden, hierdoor kan sterk bespaard worden op 

de energiekosten. 

 

Opgepast! Noppenzeilen zijn geen veiligheidsafdekkingen ! 

 

Artikelcode   omschrijving            Kleur  prijs 

8705000  zwembad noppenzeil   ….  Op aanvraag 

8705015  meerprijs uitsnijding ladder    € 38,81 / stuk 
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De vermelde prijzen gelden voor rechthoekige, ronde en ovale zeilen. Andere vormen op 

aanvraag. 

 
Op netten kleiner dan 50m² wordt een toeslag berekend: 

<50 m²: +10%,  <20 m²:+20%,  <10m²:+35%,  <5m²: + 250% 

 

 

 

Plaatsing en onderhoud : 

 

De noppenzeilen dien op het wateroppervlak geplaatst te worden met de luchtbellen naar 

beneden. De zeilen verwijderen als de watertemperatuur meer dan 28°C bedraagt en eveneens 

voor minstens 2 dagen wanneer een chloorschokbehandeling wordt toegepast. 

Noppenzeilen bij niet-gebruik opbergen buiten bereik van de zon tijdens de zomer en in een 

vorstvrije ruimte tijdens de winter. 
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algemene verkoopsvoorwaarden 

 

1. Alle verkopen gebeuren onder de toepassing 

van onze algemene verkoopsvoorwaarden. 

 

2. Een bestelling kan slechts als definitief 

beschouwd worden als deze binnen de acht 

dagen na ontvangst door ons niet geweigerd 

werd. Alle bestellingen, wijzigingen, 

aanvullingen en afwijkingen aan onderhavige 

voorwaarden, alsook alle verbintenissen die 

worden aangegaan door onze 

handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden 

en bedienden, zullen slechts aanvaard 

worden, indien zij het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een uitdrukkelijke 

schriftelijke bevestiging van onzentwege 

 
 

3. De aangegeven leveringstermijnen hebben 

slechts een indicatief karakter. Behoudens 

andersluidend beding, mag de niet-naleving 

van gestelde termijnen niet ingeroepen 

worden door de koper om schadeloosstelling 

of verbreking van de koop te eisen. 

 

4. De goederen worden vervracht op risico en 

gevaar van de koper of bestemmeling, wat 

ook de vervoerswijze is en zelfs indien dit 

franco geschiedt. 

 
 

5. Alle goederen blijven eigendom van de 

verkoper tot en met de laatste betaling 

betreffende de goederen. Wanneer de koper 

nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de 

verkoop van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling ontbonden zijn. De 

wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven 

door de verkoper zal hiervoor volstaan. 

 

6. Alle klachten met betrekking tot de goederen 

die het voorwerp uitmaken van facturen of 

uittreksels, moeten binnen de acht dagen te 

rekenen vanaf de datum van facturatie, per 

aangetekende brief worden betekend. Bij 

gebreke hiervan zal geen voorbehoud 

betreffende de facturen worden aanvaard en 

zullen ze geacht worden aanvaard te zijn. 

Geen enkele klacht zal aanvaard worden 

indien de goederen een behandeling 

ondergaan hebben. 

 
 

7. De BTW valt ten laste van de koper. 

 

 

 

8. De koper wordt geacht onze algemene 

verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te 

keuren, dia als enige als geldig zullen 

beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak 

zouden zijn met zijn algemene en bijzondere 

aankoopvoorwaarden. Deze kunnen ons alleen 

verbinden als dienaangaande een schriftelijke 

overeenkomst tot stand is gekomen.  

 

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke 

bepalingen zijn alle facturen betaalbaar op ons 

bankrekeningnummer. Indien een factuur niet 

wordt betaald binnen de 30 dagen na haar 

dagtekening, wordt van rechtswege en zonder 

aanmaning een intrest van 1% per maand 

aangerekend te rekenen vanaf de 

factuurdatum.  

Bovendien zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling door de koper een forfaitaire 

schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 

- 15%  op het onbetaalde factuurbedrag tot € 

6.000, met een minimum van € 50 

- 10%  op het onbetaalde factuurbedrag van € 

6.000 tot € 15.000 

- 8%    op het onbetaalde factuurbedrag van € 

15.000 tot € 60.000 

- 5%    op het onbetaalde factuurbedrag boven 

€ 60.000, evenwel zonder dat het 

schadebeding in totaal een bedrag van € 

7.500 mag overschrijden. 

 

10. In geval van betwisting zijn alleen 

rechtbanken van het arrondissement Brugge 

bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is 

toepasselijk op eventuele geschillen. 

 

Leveringsvoorwaarden  

- Alle prijzen zijn exclusief BTW 21% 

 

- Transportkosten worden betaald door de 

koper 

 
 

- Leveringen kunnen afgehaald worden in 

onze 

    filialen te Oostende en Zeebrugge 

 

- Bij bestellingen onder de € 30 zijn wij  

    genoodzaakt  € 5 administratiekosten in 

rekening  

    te brengen. 

 

- Leveringstermijn overeen te komen 
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CONTACTGEGEVENS /VVC EQUIPMENT  

ZEEBRUGGE 
 

Kotterstraat 99 

8380 Zeebrugge 

 

Tel 050/55 12 04 

Fax 050/55.28.69 

info@vvcequipment.be 

 
openingsuren : doorlopend open 

Maandag:       07:45u tot 17:00u 

Dinsdag tot vrijdag  07:45u tot 16:30u 

Zaterdagvoormiddag 8u. – 11u  

Gesloten op : zondag- en feestdagen 

 
CONTACTGEGEVENS /VVC EQUIPMENT 
OOSTENDE 
 
H. Baelskaai 47 

8400 Oostende 

 

Tel. 059/32 12 10 

Fax. 059/33.41.13 

info@vvcequipment.be 

 

openingsuren : doorlopend open 

Maandag:       07:45u tot 17:00u 

Dinsdag tot vrijdag  07:45u tot 16:30u 

Gesloten op zaterdag, zondag- en feestdagen 

 

mailto:info@vvcequipment.be
mailto:info@vvcequipment.be
http://maps.google.be/maps?source=ig&hl=nl&rlz=1G1GGLQ_NLBE344&lr=&um=1&ie=UTF-8&q=h.baelskaai+47+8400+Oostende&fb=1&gl=be&hnear=h.baelskaai+47+8400+Oostende&cid=0,0,11694557479899556261&ei=P1jcSqCfJM204QaDioX0CA&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CAgQnwIwAA

