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 TRENDSÆT-

TER 

ECCO er trendsætter 

og producent af 

vandgennemtrængelige 

løsninger til 

udendørsarealer. 

 
   

 

GRØNNERE 

FREMTID 

ECCO investerer i 

udviklingen af 

økologiske samt 

produkter af 100% 

genbrugsmateriale. 

 

NYE PRODUKTER ! 
         

 

Hos LHM gør vi meget ud af 

udelukkende at finde de absolut 

bedste varer på markedet. 

Derfor har vi indgået et samarbejde 

med ECCO Products. 

ECCO Products er en belgisk 

virksomhed, som både udvikler og 

producere i Belgien. 

ECCO Products lægger vægt på 

udviklingen af deres produkter. De 

udvikler til fremtiden. Økologi, 

genbrug og høj kvalitet er nøgleord 

som de i høj grad også lever op til. 

 

Deres forstærkede køreunderlag til 

både granit og græs samt deres 

Gabionshegn er udviklet således at 

ukrudt ikke kan vokse i det. Vandet 

siver væk og efterlader ikke 

vandpytter. Det er nemt at 

vedligeholde og sidst men absolut ikke 

mindst giver ECCO’s produkter et 

smukt rent udtryk. 

ECCO Products græs og bed afkantning 

giver din have det sidste perfekte 

finish. Det er slut med at bruge 

uanede mængder tid på at holde 

bedenes form og samtidig giver det et 

stilrent og æstetisk smukt udtryk. 

AMBITIONER 

ECCO har en klar 

misison om at gøre 20 

milioner m2 udendørs 

arealer vand-

gennemtrængeligt 

inden 2025. Herefter at 

fordoble dette hvert 5. 

år. 
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Forstærket køreunderlag til 
granitskræver eller grus. 

Pladerne er fremstillet af HDPE plast (High-

Density Polyethylene) og den grå udgave er 

endda fremstillet af 100 % genbrugs HDPE. 

Pladerne forbliver fleksible over tid – selv 

ved temperaturer ned til -20 C. 

De har en trykmodstand på op til 400 

tons/m2 – når de er fyldte. Ufyldte plader 

har en trykmodstand på 90 tons/m2. 

Geotekstilet er fremstillet af polyester. 

Bliver også kaldt en Anti-rooting måtte. 

Hvilket vil sige at både sten og køreunderlag 

bliver hvor det skal. 

 

Forstærket køreunderlag til græs. 

Fremstillet af HDPE plast. Pladerne forbliver fleksible over tid og går  
ikke i stykker - ej heller under frysende temperaurer ned til -20 C. 
Giver en flot ensartet græsplæne. 
Specielt designet til netop græs og er yderst velegnede til græsparker- 
ringsarealer. Køreunderlaget beskytter græsset således, at bilens dæk  
ikke trækker det med når hjulene drejer. Hjulene synker ikke ned i  
jorden, og ødelægger dermed ikke plænen, eller laver kørespor. 
En mudret parkeringsplads er hermed undgået, og bilerne vil ikke sidde 
Fast. 

Når det billede, du vil 

erstatte, er markeret, kan du 

enten vælge "Skift billede" i 

genvejsmenuen eller klikke på 

"Udfyld" og vælge indstillingen 

"Billede". 

  

HVORFOR GABIONSHEGN OG 

KANTER TIL BED – OG 

PLÆNE? 

 

    

01 
Du får et rent, stilfuldt 

og æstetisk udseende i 

din have 

 

02 
Minimal 

vedligeholdelse 

03 
Nemt er installere 

 

04 
Flere str. Varianter 

og farver så det 

passer til din have 



 

 

 

ALTID HOS LHM; 

Lerche-Henriksen & Møller A/S 

 

FRAGTFRI LEVERING AF BIGBAGS 

 

VI LEVERER TIL HELE  DANMARK 

 

LEVERING INDENFOR 3 ARBEJDSDAGE 

AKTUELLE TILBUD VORES KONCEPT 

I tvivl om hvor meget du skal købe? 

Du kan beregne din mængde på vores 

hjemmeside 

- Både på forsiden og på de enkelte 

produktsider 

 


