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Tuin & Terras
Tugela Nature Modern
30 Low Pearl Black
60 x 60 x 4,7 cm

nu voor

25.70

p/m2
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Via Ceramica Modern 
SandProcess 30 Vintage 
Dark Grey 

60 x 60 x 3 cm

Tuin & Terras
Tigris Modern
Half Small Moreno

60 x 12 x 10 cm.

nu voor

2.10

p/st.

vanaf

52.55

p/m2
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vanaf

45.00

p/m1

Vintage loopdekdeel
massief Nootbruin 
Afmeting: 19 x 135 cm

Verkrijgbaar in diverse lengtes:  
3, 4 en 5 meter
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Kunstgras 
Diverse soorten
kunstgras 

Overkapping
Tuin & Terras  
Excellent 

Douglas blank
geschaafd hout 

De Excellent overkapping 

wordt geleverd als bouw- 

pakket incl. bouwtekening. 

Alle materialen dienen 

zelf op maat gemaakt te 

worden.

vanaf

1595.55

Exclusief
wandelementen en

toebehoren

Meer informatie 
over de overkapping? 
Scan de QR Code!
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Tuma Modern  
25 facetto

60 x 60 cm
Verkrijgbaar in  
4 kleuren

nu voor

23.35

p/m2

Clay pavers 
Size Low Earth 

Getrommelde  
gebakken bestrating.

vanaf

37.95

p/m2
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Nieuw assortiment
12 Volt verlichting

Met buitenverlichting kunt u sfeer 
en functionaliteit combineren. Onze 
nieuwe buitenverlichting instapcollectie 
is eenvoudig en vooral veilig aan te 
leggen. Daarnaast is deze collectie smart 
bedienbaar!
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Aluminium overkapping

Als u liefhebber bent van moderne 
vormgeving zonder poespas dan is de  
Aluminium overkapping helemaal waar 
u naar op zoek bent in een buitenverblijf. 
De aluminium basis is gitzwart gecoat 
en daardoor helemaal passend bij de 
industriële trends. Zo creëert u met 
gemak binnen en buiten dezelfde sfeer.

Verkijgbaar met douglas of vuren hout

Nieuw
bij Tuin &

Terras
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GeoCeramica® Decore

Italiaans design ten top! Op zoek naar iets 
anders dan anders? Tuin & Terras heeft 
een uniek assortiment design tegels. Alle 
voorzien van diverse motieven, maar ook te 
combineren met andere egale kleuren.
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Tuma Klinker Aqua is
waterpasserende bestrating 

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds  
meer te maken met hevige regenbuien wat efficiënt 
afvoeren van water vereist.

De Tuma klinker Aqua is een stijlvolle bestratingsoplossing 
met 22% open ruimte, die er voor zorgt dat regenwater 
afgevoerd wordt binnen de boven- en ondergrondse 
afvoernormen. 
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Opsluitbanden
Nature Modern Luxe  

Opsluitbanden zorgen er voor dat uw 
bestrating niet kan ‘weglopen’ bij 
belasting. Hierdoor voorkomt u ook 
verzakking in uw bestrating. 

Nieuw in ons assortiment zijn de opsluit- 
banden de luxe. Deze opsluitband heeft  
een kleurbehoudende toplaag, waardoor  
uw afwerking net zo mooi blijft als uw 
bestrating. 

Verkrijgbaar in de maat 6 x 20 x 100 cm
en in de kleuren Monaco, Melbo en 
Moreno.

Nieuw

nu voor

3.90

p/st.
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Met onkruidwerend 
voegzand dicht u niet 
alleen uw voegen, maar 
vertraagt u ook de groei 
van onkruid tussen 
uw tegels. Voegzand is 
eenvoudig in te vegen 
tussen uw bestrating. 
Voegzand is verkrijgbaar 
in 3 verschillende kleuren: 
basalt, zand, steengrijs. 

Voegmortel
basalt

Voegmortel
steengrijs

Voegmortel
zand
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GeoCeramica® Entry-serie   

De Entry-serie biedt u de mogelijkheid om de kwaliteit  
van GeoCeramica® te kunnen ervaren, voor een gereduceerde prijs.  
Onze Entry-serie bevat mooie industrieel afgewerkte tegels, in  
diverse kleuren. Verkrijgbaar in de maat 60x60 cm en 80x80 cm.
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Aluminium
tuinschermen

Nieuw in ons assortiment zijn tuinschermen gemaakt van 
Aluminium. Aluminium schermplanken zijn licht van gewicht 
en daardoor eenvoudig te plaatsen. De planken zijn verkrijgbaar 
in drie verschillende kleuren: lichtgrijs, antraciet en houtmotief 
eiken.

Combineren
U kunt de drie kleuren met elkaar combineren, of de aluminium 
planken combineren met composiet planken. Hierdoor kunt u 
volledig uw eigen stijl creëren. 
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Tugela Nature Made to Color   

Een goed en duurzaam alternatief voor uw 
gebakken klinkers. De klinker is voorzien van een 
kleurbehoudende toplaag, om de kleur van uw 
bestrating nog langer mooi te houden.
De mate to color  is het mooiste te gebruiken 
voor opritten en tuinpaden. Daarnaast heeft hij 
ook een efficiënte prijsverhouding ten opzichten 
van gebakken bestrating. 

De Made to Color is verkrijgbaar in diverse 
kleuren en maten. 

vanaf

36.30

p/m2
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Nieuw
bij Tuin &

Terras
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De  6   zekerheden van Tuin & Terras

1

Met deskundig personeel 
helpen wij u uw droomtuin 
te realiseren

4

Ongekend groot,  
verrassend en uitgebreid 
assortiment

2

Wij helpen u bij het  
combineren van de juiste 
materialen

5

Wij leveren een  
kwalitatief goed product 
voor een eerlijke prijs

3

Persoonlijk advies  
afgestemd op uw wensen

6

Ook voor maatwerk  
bent u bij ons
aan het juiste adres

Alle aanbiedingen in deze Tuin & Terras folder gelden gedurende de actieperiode van 19 maart t/m 1 mei 2021, 

zolang de voorraad strekt, nabestellen is niet altijd mogelijk. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in 

euro’s inclusief B.T.W. en gelden alleen bij Tuin & Terras vestigingen. In de prijzen zijn de eventueel vermelde 

kortingspercentages reeds verwerkt. Wijziging in prijs en model, tussentijdse prijswijzigingen, evenals 

zetfouten voorbehouden. Niet alle artikelen zijn bij alle Tuin & Terras vestigingen verkrijgbaar. Op al onze 

leveringen aan consumenten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.       Ontwerp: ShareDesign.nl

Voor meer inspiratie kijk op        tuinenterras.nl


