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op maat

Minimal

Aluminium tuinafsluitingen
op maat
Formino ontwerpt en produceert aluminium tuinafsluitingen, op maat. Onze

Urban

tuinafsluitingen zijn het toonbeeld van architecturaal design. Het doordachte ontwerp
in combinatie met de bewuste materiaalkeuze zorgt voor een snelle installatie en
een duurzaam resultaat. Geniet van een onderhoudsvrije tuinafsluiting, die door de
ruime keuze aan afmetingen en kleuren past bij elk type woning.

Fusion

Ontdek in deze brochure alle soorten aluminium tuinafsluitingen, met bijhorende
bloembakken, LED-verlichting of andere accessoires.

Aluminium bloembakken op maat

Minimal

De Minimal bloembak heeft een gelijkaardig
design als de Minimal tuinafsluiting. Deze
wordt

vervaardigd

uit

gepoederlakt

aluminium waardoor u ze slechts af en
toe hoeft af te wassen. De aluminium
bloembakken zijn modulair opgebouwd en
kunnen dus geleverd worden in eindeloos
verschillende afmetingen en uitvoeringen.
Optioneel kunnen de bloembakken voorzien
worden van LED-verlichting. Deze veranderen
uw tuin of ruimte in een oase van sfeer!

Moderne tuinafsluiting in aluminium
Ontdek Minimal van Formino: een moderne afsluiting met strak design, vervaardigd uit
gepoederlakt aluminium. Daardoor geniet u van een onderhoudsvrije tuinomheining:

Kleuren

onderhoud wordt beperkt tot een wasbeurt. De gepatenteerde panelen zijn opgebouwd uit
aluminium planken die in elkaar haken voor een solide en winddicht geheel. De aluminium
panelen zitten gevat in de palen, waardoor er geen ruimte tussen het paneel en de paal is.
Uw privacy wordt dus gegarandeerd. Ook de bijpassende deur heeft geen doorkijk.

Zwart

Zand

Grijsbruin

Dit zijn de standaardkleuren, maar
de afsluitingen zijn ook verkrijgbaar
in elke RAL-kleur.

Meer info
Meer info over onze accessoires en
afmetingen? Check de voorlaatste
pagina!

Privacy proof
Doordat de aluminium profielen
perfect in elkaar haken, geniet u
van een afsluiting zonder enige
doorkijk.

Aluminium bloembakken

Urban

in urban stijl
De Urban bloembak sluit qua design perfect
aan bij de Urban tuinafsluiting uit aluminium.
Ook de bloembakken zijn vervaardigd uit
gepoederlakt

aluminium

waardoor

het

onderhoud beperkt wordt tot een wasbeurt.
De bloembakken zijn modulair opgebouwd en
kunnen geleverd worden in diverse maten en
uitvoeringen. Wilt u ook LED-verlichting in uw
bloembakken? Dat kan!

Urban tuinafsluiting op maat
Op zoek naar een onderhoudsvrije tuinafsluiting op maat? Ga voor een omheining met
vlakke panelen, vervaardigd uit gepoederlakt aluminium waardoor onderhoud beperkt

Kleuren

wordt tot een wasbeurt. Dankzij de gepatenteerde panelen uit aluminium planken die in
elkaar haken verkrijgt u een solide en winddicht geheel. Doordat de panelen gevat zitten
in de palen ontstaat er geen ruimte tussen het paneel en de paal. De bijpassende deur
voorkomt ook inkijk. Privacy verzekerd!

Zwart

Zand

Grijsbruin

Dit zijn de standaardkleuren, maar
de afsluitingen zijn ook verkrijgbaar
in elke RAL-kleur.

Anti-graffiti
coating
Als

optie

bieden

we

u

een

anti-graffiti coating aan. Door een
chemisch-resistente poederlak aan
te brengen, kunt u graffiti makkelijk
afwassen.

Mits

u

het

juiste

product gebruikt, aangeboden door
Formino.

Bloembakken uit aluminium

Fusion

en padoek
De Fusion bloembak is net zoals de Fusion
tuinafsluiting vervaardigd uit gepoederlakt
aluminium en duurzame padoek. Dit zorgt
voor beperkt onderhoud en een lange
levensduur. De afmetingen en uitvoering
van uw aluminium bloembakken kiest u zelf.
Ze zijn bovendien modulair opgebouwd en
kunnen voorzien worden van LED-verlichting.

Aluminium tuinafsluiting
met padoek
Kleuren

Fan van de combinatie aluminium en hout? Bij
Formino vindt u een tuinafsluiting op maat die deze

Zwart

Zand

Grijsbruin

twee materialen combineert in één prachtige design
tuinomheining.

Dit zijn de standaardkleuren, maar
de afsluitingen zijn ook verkrijgbaar
in elke RAL-kleur.

De aluminium panelen zijn beschikbaar in elke mogelijke
RAL-kleur. De combinatie van aluminium met padoek

FSC, garantie op
verantwoord hout

houten latten geeft een warme uitstraling. Padoek is een
uiterst duurzame houtsoort die vergrijst met de tijd.

Padoek is een uiterst stabiele en
duurzame

tropische

houtsoort

die het FSC-keurmerk toegekend
kreeg, wat betekent dat

Gepoederlakt aluminium is bovendien vuilafstotend,
wat zorgt voor een beperkt onderhoud en een lange

het hout afkomstig is uit

levensduur. De aluminium profielen waaruit het paneel

verantwoord bosbeheer.

opgebouwd is, haken in elkaar voor een solide en
winddicht geheel zonder doorkijk.

Kies uw opties

Kies uw afmeting
Panelen (LxH)

LED-VERLICHTING

1
2

Deuren (LxH)

180 x 180 cm
180 x 121 cm

1
2

100 x 177 cm
100 x 118 cm

Ga voor LED-verlichting in dezelfde
standaardkleur als uw omheining.
Het verbruik ligt laag en u krijgt er de
lamp in warm white ineens bij. Geen
zichtbare kabels, want deze worden
discreet weggewerkt in de paal.
2

1

Onze zitbanken passen perfect bij
afsluiting

2

Bloembakken (LxBxH)

ZITBANKEN
uw

1

met

aluminium

en

Optioneel: Kies voor een LED-strip en zet uw bloembakken nog meer in de spotlight. De strip
wordt bevestigd aan de onderkant van uw bloembak en zorgt voor een warme indirecte verlichting.
1

padoek. Ze zijn even robuust en

2

onderhoudsvriendelijk.

3

VK 50 x 50 x 74,3 cm
VK 60 x 60 x 59,5 cm
VK 100 x 100 x 44,8 cm

RH 100 x 40 x 74,3 cm
RH 120 x 60 x 59,5 cm
RH 175 x 40 x 44,8 cm

1
2
3

1
1

2
2

Ontdek al onze andere aluminium producten op
onze website: www.formino.be

3

3

Waarom kiezen voor aluminium
tuinafsluitingen van Formino?

Ontdek ook onze
andere producten!

Alu 100% recycleerbaar
Aluminium kan perfect worden gerecupereerd. Het is een materiaal dat nooit verloren gaat,

Rib

GEVELBEKLEDING

wat wil zeggen dat u er achteraf nog een mooi prijsje voor krijgt.

Waterafstot ende, makkelijk te plaatsen

Duurzaam

en zeer prijsgunstige gevelbekleding

Aluminium heeft een lange levensduur doordat het bestand is tegen weer en wind. Het is

die er nog eens prachtig uitziet? Kies

absoluut roestvrij. De ideale materie voor een duurzame tuinafsluiting.

voor

gevelbekleding

van

Formino,

voor nieuwbouw én renovatie. Deze

Made in Belgium

is standaard in zwart snel leverbaar,
andere kleuren zijn er op aanvraag. U
krijgt de keuze uit Rib, Block of Fusion.

Aluminium tuinafsluitingen van Formino zijn 100% Made in Belgium. We produceren alles zelf

Block

van begin tot eind. Daardoor hebben we een dichte kijk op de afgeleverde kwaliteit.

Elke RAL-kleur
De kleur kiest u zelf. Het aluminium kunnen we poederlakken in elke mogelijke RAL-kleur.
Bepaal dus gerust zelf welke kleur u het liefste ziet en wat het beste past bij uw woning.
Uiteraard geeft uw tuinaannemer hier ook graag advies over.

Onderhoudsvrij
Fusion

Zeg schuren, oliën of schilderen maar gedag. Bij aluminium kunt u rustig achteroverleunen. Dit
uiterst duurzame materiaal is enorm sterk en vuilafstotend. Het is bovendien gerenommeerd
voor zijn onderhoudsvriendelijkheid. De aluminium tuinafsluitingen en bloembakken worden
gepoederlakt om onderhoud tot een sporadische wasbeurt te reduceren.

Meer weten over de verschillende
types gevelbekleding? Check

Privacy proof

onze website: www.formino.be

Doordat de aluminium profielen perfect in elkaar haken, geniet u van een afsluiting zonder
enige doorkijk.

Wist u dat...

een Formino tuinafsluiting veel prijsgunstiger is dan een gemetste muur? Vraag ons gerust om een offerte en ontdek het zelf.

Volledig overtuigd van onze
aluminium tuinafsluitingen?
Contacteer Formino
voor een offerte op maat!

+32 (0)56 961 961
info@formino.be
www.formino.be
Noordlaan 16, 8520 Kuurne
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