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GeoCeramica® Old natural stone Sand

Verkrijgbaar in 60 x 60 x 4 cm

en 80 x 80 x 4 cm.

vanaf

67.15

p/m2

Voordelen:

4 Onderhoud vriendelijk

4 Eenvoudig aan te leggen

4 Hoge kwaliteit keramiek

4 Krasbestendig/antislip
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Tuin & Terras

Tuma Modern  

25 facetto

60 x 60 cm

Verkrijgbaar in  

4 kleuren

Tuin & Terras

Tigris Modern

Moreno

60 x 15 x 15 cm.

nu voor

3.60

p/st.

nu voor

23.35

p/m2
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vanaf

3.80

p/st.

Tuin & Terras

Tigris nature modern half small modulair 

60 x 12 x 10 cm

Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren:  

Moreno, Monaco & Melbo
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Kunstgras 

Diverse soorten

kunstgras 

nu voor

22.40

p/m2

Tuin & Terras

Tuma Rustic basic  

20 x 5 x 7 cm

Kleur T-Malden
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GeoCeramica®

Entry Carpet 

60 x 60 x 4 cm

Verkrijgbaar in de kleuren: 

beige, grey & black

nu voor

54.95

p/m2
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GeoCeramica®

Old wood look 

Afmeting: 120 x 30 x 4 cm

Met deze stijlvolle GeoCeramica tegel 

evenaart u een heerlijke Ibiza stijl in uw 

eigen tuin. Deze Old wood look is stijlvol 

en brengt direct sfeer. Daarnaast is hij ook 

nog eens praktisch, met nagenoeg geen 

onderhoud.
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Tegels voor rondom uw z

vanaf

49.50

p/m2
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Via Ceramica Sand Process 

30 Stone Exclusive design 

Verkrijgbaar in de maten:

60 x 60 x 3 cm

90 x 90 x 3 cm

Tijdens de warme dagen is het heerlijk 

om te genieten van uw zwembad. Nog op 

zoek naar tegels voor om uw zwembad? 

Deze 3 cm keramiek tegel is gemaakt met 

een antislip laag en zeer eenvoudig aan 

te leggen. De Exclusive design tegels zijn 

geïnspireerd uit betonlook gietvloeren. 

Verkrijgbaar in de 3 verschillende kleuren.

ondom uw zwembad

Meer informatie? 

Scan de

QR-Code!
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Thermo garant 

Thermo garant is het ideale hout voor uw 

terras en gevel. Doormiddel van een natuurlijke 

behandeling wordt het hout extra verduurzaamd 

en krijgt het een unieke donkere kleur. 

Kenmerken van Thermo garant:

4 Milieu vriendelijk

4 Maatvast

4 Duurzaam

Een milieuvriendelijk alternatief met een 

levensverwachting van ten minste 25 jaar.
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Genieten van uw tuin 

tijdens de zomer dagen 

Lekker lang buiten zitten en genieten van 

uw tuin met een leuke aankleding!

Robuuste bartafel met  

4 krukken

Moderne 

bloembakken 

Industriële 

tafel 

Zelf samenstellen: verkrijgbaar met diverse tafelpoten

Meer informatie? 

Scan de QR-Code!
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Douglas Schuttingen en Poorten   

Zoekt u een smaakvolle houtsoort die zorgt voor sfeer. 

Overweeg dan eens Douglas, een mooie licht roodbruine  

kleur die naarmate de tijd natuurlijk vergrijsd. Een mooi effect!
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Cortenstalen

overzet randen

Cortenstalen overzet-

randen kunnen worden 

gebruikt om uw borders 

een eigentijds uiterlijk te 

geven. De overzetstukken 

kunnen eenvoudig over de 

basisranden heen geplaatst 

worden. 

De overzetranden zijn 

beschikbaar in diverse 

maatvoeringen.
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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 3 mei t/m 28 augustus 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


