
MASSAVERGROENINGSWAPENS

URBAN FARMINGURBAN FARMING



Recyclart Fabrik maakt serres en modulaire Recyclart Fabrik maakt serres en modulaire 
tuinen met de hout- & metaaloverschotten uit tuinen met de hout- & metaaloverschotten uit 
onze ateliers. Zo kan ook jij de geneugten van de onze ateliers. Zo kan ook jij de geneugten van de 
natuur binnenhalen in de stad.natuur binnenhalen in de stad.

RECYCLART GOESRECYCLART GOES URBAN FARMING URBAN FARMING



Deze kleine tuin-, balkon- en muurserres die helpen u Deze kleine tuin-, balkon- en muurserres die helpen u 
om uw planten te beschermen tegen de grillen van het om uw planten te beschermen tegen de grillen van het 
Belgische klimaat en ze bijna als vanzelf te laten groeien. Belgische klimaat en ze bijna als vanzelf te laten groeien. 

Haal groen in huis met onze serres, thuis of op het werk. Haal groen in huis met onze serres, thuis of op het werk. 
Ontdek deze kleine groene oases!Ontdek deze kleine groene oases!

MATERIAAL/TECHNIEKMATERIAAL/TECHNIEK

SERRE in OSB en dennenhout, SERRE in OSB en dennenhout, 
polycarbonaat 4mm, roestvrij polycarbonaat 4mm, roestvrij 

stalen pianoscharnierstalen pianoscharnier
VOET in staal en dennenplanken VOET in staal en dennenplanken 

BAK in inox 1mmBAK in inox 1mm

AFMETINGEN/PRIJS AFMETINGEN/PRIJS 

SERRE 60x30x50CM - 120SERRE 60x30x50CM - 120€€  
VOET 60x30x84CM - 40VOET 60x30x84CM - 40€€
BAC INOX - 40BAC INOX - 40€€

SERRE

BESTELLEN:BESTELLEN: marion@recyclart.be marion@recyclart.be







Maak een eigen binnenhuis-jungle met de Tetrÿs tuinmodules.Maak een eigen binnenhuis-jungle met de Tetrÿs tuinmodules.
  
Kubusvormig en rechthoekig, stapelbaar en eindeloos modulair, Kubusvormig en rechthoekig, stapelbaar en eindeloos modulair, 
passen ze in ieder interieur. De modules werden zonder passen ze in ieder interieur. De modules werden zonder 
spijkers of schroeven geassembleerd in onze ateliers en zijn spijkers of schroeven geassembleerd in onze ateliers en zijn 
klaar om door jouw lievelingsplanten veroverd te worden. klaar om door jouw lievelingsplanten veroverd te worden. 

TETRŸS

AFMETINGEN/PRIJS AFMETINGEN/PRIJS 

KUBUS: 30x30x30CM - 69KUBUS: 30x30x30CM - 69€€  
RECHTHOEK: 60x30x30CM - 89RECHTHOEK: 60x30x30CM - 89€€
BAK INOX: KUBUS 25BAK INOX: KUBUS 25€€/RECHTHOEK 30/RECHTHOEK 30€€

MATERIAAL/TECHNIEKMATERIAAL/TECHNIEK

MODULESMODULES  uit resten van Tulpenboom uit resten van Tulpenboom 
en 1,5 mm geperforeerde aluminium en 1,5 mm geperforeerde aluminium 
platen. Assemblage met pennen van platen. Assemblage met pennen van 

6mm6mm
BAKBAK in inox 1mm in inox 1mm

BESTELLEN:BESTELLEN: marion@recyclart.be marion@recyclart.be









Fabrik, dat zijn de werkplaatsen van Fabrik, dat zijn de werkplaatsen van 
Recyclart: houtwerk, metaalconstructie Recyclart: houtwerk, metaalconstructie 

en infrastructuurwerken. Wij en infrastructuurwerken. Wij 
ontwerpen en realiseren al uw ontwerpen en realiseren al uw 
verzoeken op maat of in serie! verzoeken op maat of in serie! 
Solidair vakmanschap, lokaal Solidair vakmanschap, lokaal 
en duurzaam !en duurzaam !


