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GeoCeramica® Entry 
60 x 60 x 4 cm en  
80 x 80 x 4 cm
In diverse kleuren  
verkrijgbaar.

vanaf

54.95

p/m2
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Tugela Nature
Modern 30 Low
Pearl Silver 

60 x 60 cm  
60 x 30 cm

Verkrijgbaar in
10 verschillende kleuren!

vanaf

25.70

p/m2
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Tuin & Terras
Tigris Modern
Moreno

60 x 15 x 15 cm

nu voor

3.70

p/st.
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nu voor

3.80

p/st.

Tigris Nature Modern half 
small modulair 

60 x 12 x 10 cm

Verkrijgbaar in 3  
verschillende kleuren:  
Moreno, Monaco & Melbo

Eco-flexband 

Met een Eco-flexband creëert u sfeervolle 
rondingen in uw tuin. Tevens is Eco-flex-
band verkrijgbaar in rechte modellen voor 
een moderne afwerking!

Verkrijgbaar in de kleuren grijs,  
blauw, corten, zwart en in de  
hoogtes 14 cm & 20 cm.

vanaf

3.40

p/m1

100%
gerecycled
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Schutting
Grenen scherm 
180 x 180 cm
Verkrijgbaar in
diverse maten &
uitvoeringen.

Ga voor
uw passende
deal naar een 

dichtstbijzijnde
vestiging!

Tuma Modern  
25 facetto

60 x 60 cm
Verkrijgbaar in  
4 kleuren

Kunstgras 
Diverse soorten
kunstgras 

nu voor

23.35

p/m2
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Schanskorven

Schanskorven brengen afwisseling in uw tuin.  
Zo kunt u eens voor wat anders kiezen dan hout voor uw schuttingen. 
Schanskorven zijn ideaal voor het creëren van een vuurhaard of barbecue 
in uw tuin en ze zijn ook geschikt als bijvoorbeeld bloembakken. 
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De grote voordelen van schanskorven:
4 Schanskorven gaan een leven lang mee
4 Zijn onderhoudsvrij
4 Hebben geen doorkijk en bieden daardoor veel privacy
4 Kunnen volledig hergebruikt en gerecycled worden
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CarpG loopdekdeel

Met een vlonder kunt u ontzettend veel variatie aanbrengen in 
uw tuin. Zo is het uitermate geschikt voor looppaden en het 
creëren van zithoekjes. Ook kunt u met behulp van kleuren 
contrasten maken en grote vlakken onderbreken. 
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Het CarpG loopdekdeel is 
verkrijgbaar in een egaal oppervlak, 
met gleuven of in hout motief. 
Het loopdekdeel heeft een hoge 
duurzaamheid en is net zo makkelijk 
verwerkbaar als hout! 

CarpG loopdekdeel is in diverse 
afmetingen en kleuren 
verkrijgbaar.
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Bedenk dus eerst goed welke functie uw verlichting krijgt en kies 
vervolgens een passend armatuur.

Tuin & Terras beschikt over een ruim assortiment tuin verlichting, 
met onder andere hoogwaardige armaturen van Lightpro!

Belangrijkste tips voor het  
uitzoeken van tuinverlichting:
4 Welke elementen van uw tuin wilt u verlichten?
4 Kiest u voor subtiele verlichting of een volledige 

lichtbron?

Welke tuinverlichting past in uw tuin? 

De dagen worden weer korter. Verlichting in uw tuin is dan ook erg 
prettig! Maar hoe kiest u nu de juiste verlichting voor uw tuin?
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Ons 12 volt systeem  
legt u eenvoudig  
zelf aan 

Weten hoe? Scan de
QR code en bekijk
het filmpje!

Al onze tuinverlichting is voorzien van 
LED lichtbronnen en extreem laag in 
energieverbruik. Dit maakt ons assortiment 
energiezuinig en geeft uw verlichting een 
lange levensduur!

Scan de
QR-Code!

Maak uw
tuin smart!

Onze tuinverlichting is
tegenwoordig ook uit te breiden

met smart technologie, die alles net
wat handiger maakt.

Hierbij kunt u denken aan timers,  
sensoren en het bedienen van  

lampen via uw smartphone
of tablet. 
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Een goede afvoer van regenwater helpt op ieder vlak! Door water in 
uw eigen tuin af te voeren verminderd u de druk op het riool, waar 
overstroming mee voorkomen kan worden. Met een goede afwatering in 
uw tuin voorkomt u dat er plassen water op uw bestrating blijven staan.

Het gevallen regenwater loopt door de goot de grond in en kan vervolgens 
opnieuw opgenomen worden door uw planten. Hierdoor hoeft u ook 
minder de planten water te geven!
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Goten zijn beschikbaar in 
diverse maten en kleuren. 
Hierdoor is er voor elk 
terras een passende goot!
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Hardhouten scherm modern

Deze rechthoekige schutting staat voor een nieuwe en zeer moderne 
look in uw tuin. Dit komt door de horizontale ligging van de planken 
en het glad geschaafde oppervlakte. De lay-out van dit scherm zorgt 
voor een kleine tussenvoeg, van enkele millimeters. Hiermee creëert u 
een optimale bescherming van uw privacy.
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Blind monteerbaar!
Door een eigen manier van rangschikken kunnen  
de schermen blind worden gemonteerd. Dat houdt in 
dat de palen niet zichtbaar zijn! Tussen de schermen 
is enkel een smalle tussenruimte te zien. 
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Exclusief
bij Tuin &

Terras

Italiaans
design

Optimaal
verwerkingsgemak

Zeer hoge 
drukbestendigheid

Geschikt voor zeer
hoge belasting

Antislip
afgewerkt
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Tuin & Terras Exclusief   

De Via Ceramica Modern Sand Process 30 is een 
onderdeel van het Tuin & Terras assortiment. 

Deze tegel is uitgebreid met meer dan
15 verschillende designs. Ook heeft hij een 
diversiteit aan maten: van 40 x 80 cm tot 
90 x 90 cm. 

De Via Ceramica Modern Sand Process 30  
is verkrijgbaar vanaf € 49,50 per m2.

vanaf

49.50

p/m2
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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 10 

september t/m 15 november 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


