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AL MEER DAN 
40 JAAR BETON
SPECIALIST
Al meer dan 40 jaar is het familiebedrijf Betonfabriek 

Mols een betrouwbare partner in de betonmarkt. De 

expertise die wij hebben opgebouwd op het gebied 

van beton is ongeëvenaard. 

Vanuit onze productielocatie in Echt leveren wij een 

breed scala aan kwalitatieve betonproducten zoals 

Mols Betonschuttingen, Mols Steenkorven en Mols 

Bestratingen. 

Mols levert maatwerk aan particulieren, hoveniers, 

tuinarchitecten, bedrijven en overheid. Onze eigen 

bezorgservice staat garant voor een snelle levering 

in heel Nederland, België en Duitsland.
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20 
VERSCHILLENDE

MOTIEVEN

LEVERBAAR IN 
200 KLEUREN
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ONGESTOORD
ONTSPANNEN IN 

UW TUIN



Mols Betonschuttingen hebben veel voordelen ten

opzichte van een (hard-) houten schutting. Onze  

betonschuttingen zijn geschikt als tuinafscheiding, 

geluidscherm, veiligheidsafscheiding en zijn leverbaar in 

een groot aantal motieven en in meer dan 200 kleuren. 

Zowel het motief als de kleur kunnen aan beide zijden 

van elkaar verschillen, ideaal wanneer u samen met 

ONEINDIG COMBINEREN MET
EEN MOLS BETONSCHUTTING
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uw buren een schutting deelt. De betonschuttingen 

zijn onderhoudsvriendelijk en hebben een zeer lange 

levensduur. Zo bent u jarenlang verzekerd van optimaal 

gemak en tuinplezier!

Onze eigen montageteams verzorgen de gehele plaatsing 

in o.a. Nederland, België en Duitsland.
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BEREKEN ZELF
UW SCHUTTING
molsbetonschutting.nl



Onze Luxe hout betonschutting is een combinatie van 

betonschutting met hout. Diverse houtsoorten mogelijk. 

De betonpalen en onderplaat kan in de standaardkleur 

grijs of antraciet, of gecoat in een RAL-kleur naar keuze. 

Kijk op onze website voor een passende combinatie. 

Een Luxe hout betonschutting is dè aangewezen 

oplossing als u in uw tuin een speels effect wilt 

creëren.

molsbetonschutting.nl

LUXE HOUT
BETONSCHUTTING
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Onze Budget hout betonschutting is een schutting met betonnen palen en een betonnen grondpaneel 

verkrijgbaar in twee kleuren: grijs (betonkleur) en antraciet. Gecombineeerd met een geïmpregneerd 

grenen hout schuttingpaneel in horizontale of verticale richting.

BUDGET HOUT
BETONSCHUTTING
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KLANTENSERVICE
T +31 (0)475 - 48 19 12 of verkoop@molsbetonschutting.nl



Wilt u een modern en onderhoudsarm tuinhuis of prieel?

Informeer naar de mogelijkheden, deze zijn bijna einde-

loos! Zo kan het tuinhuis in hetzelfde design en kleur als 

uw Mols Betonschutting geproduceerd worden. 

Door de duurzame constructie geniet u jarenlang van uw 

tuinhuis. Ideaal voor het opbergen van uw fi ets, motor, 

(tuin)gereedschappen, loungeset, enz. Kijk op onze 

website voor meer inspiratie.

MOLS 
TUINHUIZEN
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molsbetonschutting.nl



De Mols Cortenstalen schuttingpanelen zijn robuust, stoer en 

verweren in de buitenlucht naar een mooie roestbruine kleur. 

Onze Cortenstaal panelen zijn in elk gewenst formaat leverbaar. 

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een patroon uit te laten 

snijden. Hierdoor ontstaat er een gedeeltelijke doorkijk.

MOLS
CORTENSTAAL
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Mols Steenkorven vormen een leuk alternatief voor een 

traditionele haag of een saaie omheining. Geef uw tuin  

of buitenproject extra grandeur met Mols Steenkorven! 

Onze moderne en decoratieve steenkorven combineren 

natuurlijke materialen naadloos met een strakke 

vormgeving en zijn leverbaar met bijvoorbeeld een 

tuinhaard of een waterval.

COMBINEER UW SCHUTTING 
MET MOLS STEENKORVEN
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Zoals ieder kunstwerk een mooi kader verdient, heeft ook 

uw tuin recht op Mols Steenkorven.

Bezoek onze website molssteenkorven.nl voor 

uitgebreidere informatie en mogelijkheden.



Net als fraaie beplanting is een mooie bestrating 

onmisbaar in uw tuin. 

Het assortiment van Mols Bestrating biedt naast 

sierbestratingen die perfect aansluiten bij de nieuwste 

tuintrends ook de meer traditionele en multifunctionele 

betonproducten. 

MOLS BESTRATING
MAAKT UW TUIN COMPLEET
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Bent u op zoek naar een oprit, terras of tuinpad 

met onderhoudsvriendelijke, betaalbare en vooral 

mooie sierbestratingproducten? 

Bezoek dan onze website molsbestrating.nl 

voor uitgebreide informatie en mogelijkheden.

molsbestrating.nl
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AAN ELKE 
ZIJDE EEN ANDER 

DESIGN



MODERN 
DESIGN
Speciaal voor de moderne tuin hebben we een serie moderne 

motieven. Deze passen bij iedere hedendaagse tuin. De designs 

zijn daarnaast ook uitermate geschikt om te combineren met een 

strakke waterval of een moderne tuinhaard.



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

CASA BORSICA
Laat u inspireren door ons nieuwe motief Casa Borsica! De robuuste structuur 

geeft een moderne uitstraling aan de tuin van de toekomst.

MODERN 
DESIGN
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CASA BORSICA



FELS

PANEELINFORMATIE

Dit rustieke Fels motief geeft een luxe uitstraling. Dankzij de afwisseling in structuur is deze schutting toepasbaar in elke tuin. 

Aan de bovenzijde van de schutting kunt u kiezen voor de rechte uitvoering of een afronding met boogplaat. Motief Fels is 

een échte bestseller!

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

MODERN 
DESIGN
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FELS



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

MONTANA
Door zijn onregelmatige en natuurlijke steenmotief brengt dit motief een mediterraanse 

sfeer in uw tuin. Montana is daarom een veel gekozen motief!

MODERN 
DESIGN
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MONTANA



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 144 x H 30 x D 4 cm (circa 50 kg).

Opbouwhoogte

Leverbaar in 185 / 215 / 245 cm boven het maaiveld.

Design

Standaard dubbelzijdig motief.

Toebehoren

Palen, afdeklat en afdekkap zijn ook in motief uitgevoerd.

NOSTALGIE
Het design Nostalgie brengt zuidelijke charme in uw tuin. De panelen worden onderling 

naadloos op elkaar aangesloten en zijn verkrijgbaar in diverse mediterrane kleuren.

MODERN 
DESIGN
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NOSTALGIE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

PRESTIGE GLAD
Het design Prestige Glad geeft uw tuin een moderne, strakke uitstraling.

MODERN 
DESIGN
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PRESTIGE GLAD



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

ROCKSTONE
Rockstone is een strak en stijlvol design dat past in zowel een moderne als klassieke tuin.

MODERN 
DESIGN
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ROCKSTONE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

VLAKSTONE
Het Vlakstone design is uitermate geschikt als u op zoek bent 

naar een moderne en strakke schutting!

MODERN 
DESIGN
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VLAKSTONE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

BASIC
De Basic panelen zijn de oplossing om een mooie moderne afscheiding 

te creëren die bij iedere woning perfect past.

MODERN 
DESIGN
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BASIC
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OOK TE 
COMBINEREN

MET HOUT



STEEN 
DESIGN
Kies voor een Steen design als u de uitstraling wilt van een 

mooie bakstenen muur. Het Steen design is verkrijgbaar in een 

groot aantal steenmotieven en geeft een moderne en robuuste 

uitstraling aan uw tuin.



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 144 x H 30 x D 4 cm (circa 50 kg).

Opbouwhoogte

Leverbaar in 185 / 215 / 245 cm boven het maaiveld.

Design

Standaard dubbelzijdig motief.

Toebehoren

Palen, afdeklat en afdekkap zijn ook in motief uitgevoerd.

COTTAGE
Een schutting in het design Cottage geeft een rustieke uitstraling met een tijdloos eff ect. 

Deze betonschutting is alleen leverbaar als dubbelzijdige schutting.

STEEN 
DESIGN
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COTTAGE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 40 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 40 tot max. 280 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

GLAD
Het design Glad is de ideale oplossing om een fraaie en eigentijdse 

afscheiding te creëren die perfect past bij elke woning.

STEEN 
DESIGN
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GLAD



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 144 x H 30 x D 4 cm (circa 50 kg).

Opbouwhoogte

Leverbaar in 185 / 215 / 245 cm boven het maaiveld.

Design

Standaard dubbelzijdig motief.

Toebehoren

Palen, afdeklat en afdekkap zijn ook in motief uitgevoerd.

KLASSIEK
Met een betonschutting in design Klassiek creëert u een ronduit klassieke sfeer 

in uw tuin omdat elegantie en kwaliteit naadloos met elkaar verweven zijn.

STEEN 
DESIGN
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KLASSIEK



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 40 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 40 tot max. 280 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

RELIËF
Het design Reliëf geeft een gelijkmatig en decoratief effect in uw tuin. Deze panelen zijn niet te onderscheiden van een 

traditioneel gemetselde muur. De exclusieve uitstraling van het Reliëf design schept een inspirerend totaalbeeld.

STEEN 
DESIGN
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RELIËF



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

ROMANIA
Onze klassieker: het mediterrane design Romania is op veel manieren inzetbaar in uw droomtuin. Als steenmotief zeer 

decoratief en stijlvol. Het bovenste paneel kan zowel in een rechte afwerking als in gebogen vorm worden geleverd.

STEEN 
DESIGN
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ROMANIA



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

SLATE
Laat u inspireren door ons Steen design Slate! De robuuste structuur 

geeft een moderne uitstraling aan de tuin van de toekomst.

STEEN 
DESIGN
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SLATE



50

OOK TE 
COMBINEREN MET 

STEENKORVEN



HOUT 
DESIGN
Kies voor een Hout design betonschutting wanneer u wel de 

uitstraling van een houten schutting wilt, maar niet de nadelen 

zoals kromming en rotting. Met een Hout design kunt u zowel 

een natuurlijke sfeer aan uw tuin geven als een strakke, moderne 

uitstraling.



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

DELUXE
Hout Deluxe is een strak en stijlvol houtmotief dat past 

in zowel een moderne als klassieke tuin.

HOUT 
DESIGN
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DELUXE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

ELEGANT
De traditionele houten schutting in een moderne en duurzame variant!

HOUT 
DESIGN
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ELEGANT



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

PRESTIGE
Met het design Prestige creëert u wél de sfeer van een houten schutting, 

maar heeft u niet het tijdrovende onderhoud.

HOUT 
DESIGN
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PRESTIGE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 40 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 40 tot max. 280 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

SOLIDE
Het alternatief voor de houten schutting door de natuurlijke uitstraling zijn deze panelen 

nauwelijks te onderscheiden van een traditionele houten schutting. 

HOUT 
DESIGN
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SOLIDE



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg).

Groefpalen

Leverbaar in stappen van min. 38,5 tot max. 270 cm hoog.

Design

Enkel- en dubbelzijdig verkrijgbaar.

Opties & toebehoren

Bekijk de opties & toebehoren op pagina 64.

VLECHT
Een structuur met een schitterende licht- en schaduwwerking! Aan de bovenzijde van de schutting 

heeft u de mogelijkheid te kiezen voor de rechte uitvoering, of een afronding met boogplaat.

HOUT 
DESIGN
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VLECHT



PANEELINFORMATIE

Paneelafmetingen

B 144 x H 30 x D 4 cm (circa 50 kg).

Opbouwhoogte

Leverbaar in 185 / 215 / 245 cm boven het maaiveld.

Design

Standaard dubbelzijdig motief.

Toebehoren

Palen, afdeklat en afdekkap zijn ook in motief uitgevoerd.

WALDHOUT
Een natuurlijke houtuitstraling met de voordelen van beton. Dat is het kenmerk van het Waldhout motief. 

Als u de muur aanraakt, voelt u pas dat het geen echt hout is!

HOUT 
DESIGN
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WALDHOUT



OPTIES & TOEBEHOREN

64

MOLS STEENKORVEN

Onze decoratieve steenkorven 

combineren natuurlijke materialen 

met een strakke vormgeving.

MOLS BESTRATING

Wij bieden naast sierbestratingen 

ook betonproducten zoals o.a. 

opsluitbanden, muurelementen, 

split & grind.

TUINPOORTEN

Wij bieden u een ruime keuze 

tuinpoorten in zowel hout 

als composiet hout. Meer 

informatie op onze website.

VERSTERKTE 
GRONDPANELEN

Voor extra stabiliteit van de 

betonschutting.

AFDEKKAPPEN 
GROEFPALEN

Afdekkappen voor de 

groefpalen zijn verkrijgbaar 

voor diverse motieven.

AFDEKLAT ROND

Deze afdeklat is te gebruiken 

op een enkel- of dubbelzijdige 

betonschutting.

AFDEKLAT RECHT

Deze rechte afdeklat zorgt voor 

een moderne strakke uitstraling

van uw schutting.

AFDEKLAT / KAP
MEDITERRAAN

Deze afdeklat/kap is speciaal voor 

de designs: Nostalgie, Klassiek 

steen, Waldhout en Cottage.



OPBOUW CONSTRUCTIE
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1   Voor het openen van de verpakking moet het 

materiaal adequaat beveiligd zijn tegen omvallen!
2   De panelen moeten steeds op de hoge kant gedragen 

en opgeslagen worden!
3   Beton is een ruw verwerkingsmateriaal. Kleine barsten 

en haarscheurtjes zijn bij onze producten niet uit te 

sluiten en daarmee geen reden voor een klacht.

4   De kleurcoating droog en vorstvrij bewaren.
5   Belangrijk: voor u met het plaatsen begint moet 

de begrenzing van uw perceel volkomen duidelijk 

zijn. Een omheining die op uw erf staat, is ook uw 

eigendom. Denk eraan dat de betonfundamenten 

compleet op uw grond opgetrokken worden, om 

problemen met de buren te voorkomen.

OPBOUW INSTRUCTIE

molsbetonschutting.nl/doe-het-zelf
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KALKUITBLOEI
Betonschuttingen worden vervaardigd met cement. Cement kan een 

chemische reactie aangaan met water. Hierdoor wordt zogenaamde vrije 

kalk gevormd die na droging zichtbaar wordt en zich op het oppervlak 

van de schutting afzet. De kwaliteit van het product wordt hierdoor niet 

beïnvloed en de witte uitslag zal na verloop van tijd sterk verminderen en 

verdwijnen. Kalkuitbloei is inherent aan betonproducten. Geen reden tot 

klacht en aansprakelijkheid.
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SPECIFICATIES
GLAD / RELIËF / SOLIDE FELS / CASA BORSICA 

PRESTIGE GLAD / MONTANA 
ROMANIA / ELEGANT
VLECHT / PRESTIGE
GLADDE PANELEN / SLATE
ROCKSTONE / DELUXE

NOSTALGIE / COTTAGE
KLASSIEK STEEN 
WALDHOUT

OPBOUWHOOGTE

Leverbaar van 40 tot max. 280 cm 

boven het maaiveld. 

Leverbaar van 38,5 tot max. 270 cm 

boven het maaiveld. 

Leverbaar van 30 tot max. 245 cm 

boven het maaiveld. 

PANEELAFMETINGEN

B 199 x H 40 x D 3,5 cm (circa 65 kg). B 199 x H 38,5 x D 3,5 cm (circa 65 kg). B 144 x H 30 x D 4 cm (circa 50 kg).

ENKEL- OF DUBBELZIJDIG MOTIEF

Bij dubbelzijdige opbouw zijn er groefpalen met bredere groef. Er worden twee 

panelen in de paal geschoven. Het motief kan aan beide zijden van elkaar verschillen.
– 

STANDAARD DUBBELZIJDIG MOTIEF

– –
De panelen en groefpalen hebben aan 

beide zijden een motiefstructuur

AFDEKLATTEN EN AFDEKKAPPEN

Afdeklat type rond of recht, 

afdekkapje piramide.

Afdeklat type rond of recht, 

afdekkapje piramide.

Bijpassende afdeklat/kap 

verkrijgbaar.

KLEURCOATING

Alle panelen en groefpalen zijn standaard grijs en worden achteraf (tegen meerprijs) gecoat in elke gewenste RAL kleur.

ALGEMEEN

–

Boogpanelen zijn alleen leverbaar voor 

de motieven: Vlecht, Elegant, Romania 

en Fels.

Bij het motief Nostalgie moet er rekening 

gehouden worden met het feit dat ieder 

element met een onderpaneel begint en 

eindigt met een bovenpaneel.



BEZOEKADRES
Loperweg 28, 6101 AE Echt 
T +31 (0)475 - 48 19 12
verkoop@molsbetonschutting.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
Zaterdag van 08.00 - 12.00 uur

molsbetonschutting.nl




