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Provincialeweg 111
4909 AG OOSTEIND
Tel: 0162-45 55 15
E-mail: t-f@t-f.nl

T & F BV

PRODUCTEN VOOR GWW & GROENSECTOR

Handelsonderneming
Provincialeweg 111
4909 AG OOSTEIND
Tel: 0162-45 55 15
E-mail: t-f@t-f.nl

ONZE PRODUCTEN
PROJECTEN > WWW.T-F.NL

TUPOLEUM®
TUPOLEUM® IS ONTWIKKELD OM
SCHADE DOOR WILDPOPULATIE TE
VOORKOMEN.

SCHADE DOOR KONIJNEN

Het nieuwe door T&F ontwikkelde
verdwijnmiddel bestaat uit etherische
oliën. Het hoge aandeel van olie-achtige
substanties veroorzaakt een langdurige
verdamping van de werkzame geurstoffen
en diverse toepassingsmogelijkheden per
diersoort.

GEOTEXTIEL BONTEC®: WEEFSELS
De licht geweven BONTEC® geotextielen
met een gewicht van 65 tot 250 g/m² worden
vooral toegepast voor separatie. Deze
worden gebruikt bij de constructie van
wegen, parkeerplaatsen en landingsbanen.

WEGVERBREDING / WATERBOUW

De zwaar geweven BONTEC® geotextielen
variëren in gewicht van 250 tot 600 g/m² en
hebben treksterktes tot 200 kN/m. Ze worden
toegepast in omstandigheden met zeer hoge
belasting zoals tijdelijke en permanente
grond- wapening/stabilisatie ed.

GEOTEXTIEL BONTEC®: VLIEZEN
NW wordt vervaardigd door middel van
mechanische vernaalding en thermofixatie.
Met de hoogste treksterkte binnen de
reeks niet-geweven BONTEC®
geotextielen, wordt NW vooral gebruikt
voor lichte separatie- en filtratie
toepassingen. De hydraulische
eigenschappen van NW zijn bijzonder
goed waardoor het zeer geschikt is voor
filtratie. Een typische toepassing is het
omhullen van buizen in drainagesleuven.

SCHEIDING / SIGNALERING

GEOTEXTIEL ENKA®: GEOGRIDS
ENKA® Geogrids zijn geokunststoffen die
worden gebruikt voor bodemversterking.
Ze worden gemaakt van PET- en PVAgarens, die worden geweven of gebreid, of
van geëxtrudeerde strips die worden
gelast met lasertechnologie.

BODEMVERSTERKING
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ENKA® GROENE STEILE WAND
Variabele taludhoogtes en hellingen
mogelijk in 1 constructie.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

GRONDKERENDE CONSTRUCTIE

Snellere bouwmethode
Natuurlijke inpassing in omgeving door
groen talud
Solide en bewezen oplossing bij
ruimtegebrek
Kosteneffectief alternatief voor
betonnen keerwand

GOLPLA® KUNSTSTOF PLATEN
GOLPLA® grasbeschermingsplaten zijn
vervaardigd van gerecycled HDPE/PP
kunststof, te gebruiken voor
waterdoorlatende parkeerplaatsen,
rondom gebouwen, in paardenbakken,
voor noodwegen, bij tijdelijke
evenementen etc. Geschikt voor
toepassingen met gras of grint.

GRASBESCHERMINGSPLATEN

GOLPLA® grasplaten zijn bestand tegen
zware belastingen en integreren zich
volledig in de grasmat.

GROEN

GOLPLA® KUNSTSTOF PLATEN
GOLPLA® is bij uitstek geschikt om
grintoppervlakken te beschermen die
worden belast, of te beschermen voor
parkerende voertuigen, intensief loopverkeer etc.

GRINTBESCHERMINGSPLATEN

De Golpla platen zijn eenvoudig en snel te
leggen. De gekozen structuur is stabiel en
ook zwaar te belasten.

GRIJS - ZWART

ANTI-EROSIEMATTEN (3-DIMENSIONAAL)
ENKAMAT
is een driedimensionale polyamidemat met
een open structuur. Het vermijdt erosie op
dijken, taluds en rivieroevers, kanalen en
reservoirs.
Tevens geschikt bij steile wandbouw.

VERMIJDT EROSIE
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ANTI-EROSIEMATTEN (VOORGEVULD)
ENKAMAT A20

EROSIEBESCHERMING

is een driedimensionale polyamide-mat
met een open structuur en vooraf gevuld
met een bitumengebonden mineraalfilter
van steenschilfers.
Enkamat A20 is volledig doorgroeibaar!

ANTI-EROSIEMATTEN (KOKOS, JUTE, STRO)
IGG Anti-Erosiemat
Vezelmatten van IGG zijn lichte tot
middelzware anti-erosiematten,
vervaardigd van biologisch afbreekbare,
hergroeiende grondstoffen, voorzien van
een licht P.P. – net of jute-weefsel.

EROSIEBESCHERMING

Met de IGG vezelmatten kan men door
erosie bedreigde vlakken (taluds,
vuilstortplaatsen, hellingen enz.) snel en
eenvoudig tegen erosie beschermen.

T&F ONTWATERING TUBE
T&F Ontwatering Tubes zijn vervaardigd
uit zeer sterke geotextielen die
buisvormige structuren vormen met
vulinlaten die het verpompen van zand
met water mogelijk maken. Het zeer
waterdoorlatende weefsel zorgt voor snelle
afvoer van water tijdens het vullen, terwijl
de kleine openingen van het geotextiel
fijne deeltjes vasthouden. Ze zijn
verkrijgbaar in verschillende formaten,
afhankelijk van het volume en de
benodigde ruimte.

ONTWATERING

DRAINAGEMATTEN (FLEXIBELE)
ENKADRAIN
De Enkadrain-familie producten bestaan
uit een assortiment drainagematerialen
met een polymeer drainagekern
verbonden aan een beschermend en
filterend niet-geweven materiaal aan één
of beide zijden. Enkadrain kan worden
gebruikt in verschillende horizontale en
verticale toepassingen voor drainage,
bescherming en filtratie met één enkel
product.

DRAINAGE / BESCHERMING / FILTRATIE
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DRAINAGEMATTEN (STIJVE)
DELTA TERRAXX MAT

DRAINAGE / BESCHERMING

Beschermings- en drainagesysteem voor
horizontale toepassing bij waterafdichting
en drukongevoelige ondergronden.
Drukvastheid van 400 kN/m² (40 ton/m²).

FOLIES > EPDM
Firestone PondGard is een kwalitatief
hoogwaardige rubberfolie waarvan de
unieke eigenschappen reeds jarenlang
erkend worden door professionele
tuinaannemers en -architecten.

BV: VIJVERS

FOLIES > LDPE
Polyetheen, in de industrie ook wel
polyethyleen genoemd, is een van ’s
werelds meest gebruikte kunststoffen. Het
komt voor in twee varianten: Low Density
en High Density. LD heeft een andere
moleculaire structuur dan HD en is daarom
ook lichter.

BV: PAARDENBAKKEN / INPAKKEN

FOLIES > HDPE
Polyetheen, in de industrie ook wel
polyethyleen genoemd, is een van ’s
werelds meest gebruikte kunststoffen. Het
komt voor in twee varianten: Low Density
en High Density. LD heeft een andere
moleculaire structuur dan HD en is daarom
ook lichter.

BV: WASPLAATS VRACHTWAGENS
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FOLIES > SOLAR BLACK
WORTELWERINGSDOEK

WORTELWEREND

Solar Black dubbel gecoat P.E. weefsel
wordt als scheidingswand tussen
boomwortels en het te beschermen gebied
aangebracht.
Solar Black is een flexibel gecoat P.E.
weefsel en kan makkelijk bij bestratingen,
leidingen en rioleringen worden
aangebracht.

NATUURLIJKE MATERIALEN (KOKOS + JUTE)
KOKOS + JUTE MATERIALEN

OEVERBESCHERMING

Producten gemaakt van natuurlijke vezels
voor milieuvriendelijke oplossingen.
Oeverbescherming met of zonder
waterplanten.

NATUURLIJKE MATERIALEN (KOKOS + JUTE)
T&F voorbeplante kokosmatten welke
voorzien zijn van diverse water- en
oeverplanten.

OEVERBESCHERMING

T&F voorbeplante kokosmatten zijn in het
bijzonder geschikt voor de bescherming en
verfraaiing van oevers en singels.
Onze voorbeplante kokosmatten zijn bij
levering 1 groeiseizoen op de kwekerij
voorgekweekt.

NATUURLIJKE MATERIALEN (DURACOVER)
Omdat gronddoeken nauwelijks licht
doorlaten, voorkomen zij dat onkruid kan
kiemen en groeien. Gronddoeken laten
echter wel water door, zodat regenwater
moeiteloos in de bodem kan doordringen.
T&F biedt sinds 2011 een alternatief voor
het gebruik van polypropyleen, met
ontwikkeling van een nieuwe, 100%
biologisch afbreekbare, geweven
geotextiel gemaakt van PLA, dat wordt
verkregen uit maïszetmeel: Duracover.

BIOBASED GEOTEXTIEL
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NATUURLIJKE MATERIALEN (HOUTEN PEN)
Toepassingen: Voor afbreekbare
geotextielen, zoals kokos- en stromatten.

VOOR AFBREEKBARE GEOTEXTIELEN

Informatie:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

beukenhout
300 x 20 x 10 mm
250 stuks/doos
voorgemonteerde dwarspen 5 cm

BENTONIETMATTEN
T&F BENTONIETMAT (ALS
AFDICHTENDE LAAG)

BV: WATERBASSINS / VIJVERS

Een bentonietmat is een fabrieksmatig
geproduceerde minerale afdichtingsmat
die meestal bestaat uit 2 lagen geotextiel
met als tussenlaag een bentonietpoeder.
Wanneer de bentonietmat in aanraking
komt met water zwelt de bentonietpoeder
en vormt zo een waterdichte minerale
afdichting.

BEVESTIGINGSMATERIALEN
T&F heeft een breed scala aan
bevestigingsmaterialen om de te
gebruiken producten op de juiste manier te
bevestigen aan ondergronden. Aangezien
veel producten maatwerk vereisen, zijn
diverse bevestigingsmaterialen niet in
deze lijst opgenomen maar worden u
aangeboden op het moment dat u een
product uit ons assortiment in gebruik gaat
nemen.

DIVERSE TOEPASSINGEN

KUNSTGRAS
T&F KUNSTGRAS + INFRAGRAS
Dit met zorg ontwikkelde product
onderscheidt zich nauwelijks van echt
gras. Het onderhoud eraan is nihil. Infragras is dus bij uitstek geschikt voor
moeilijk bereikbare “groene” plaatsen Het
Infra-gras wordt bijvoorbeeld steeds meer
toegepast op rotondes en middenbermen.

BV: TUINEN / INFRA
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NETTEN
Het assortiment van T&F is voorzien van
een breed scala aan netten:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MOLLENNET

signaleringsnet (oranje)
signalerings- / afbakeningsnet
zand- en stofschermen
netten voor bouwwerfhekken
dekzeilen voor bouwwerfhekken
schaduwnetten
mollennetten

MAATWERK / SPECIALS
T&F is ruim 25 jaar deskundig als
leverancier van geotextielen en maatwerk
voor de weg- en waterbouw.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ZANDZAKKEN / GROUTZAKKEN / BIG BAGS

geotextielen
zandzakken in elke maatvoering
groutzakken in elke maatvoering
producten voor steilbouw
big bags
buisslurven

NATUURLIJKE
MATERIALEN (KOKOS + JUTE)
EPS
HARDSCHUIMPLATEN
Kemisol EPS hardschuimplaten is een
interessante oplossing voor het verbeteren
van de draagstructuur van zachte en niet
compacte ondergronden.

LICHTE OPHOGING

Geëxpandeerd polystyreen
EPS, een sterk, vormvast en licht
materiaal

Voor meer informatie of een offerte kunt u
contact opnemen:

T & F BV
Handelsonderneming

Tel: 0162 - 45 55 15 of E-mail: t-f@t-f.nl
T&F is
lid van:

Provincialeweg 111
4909 AG OOSTEIND
Tel: 0162-45 55 15
E-mail: t-f@t-f.nl

