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Tuma Modern 30 
De Tuma modern 30 is een comfortabele betontegel die door zijn ruime keuze in 
maatvoering en kleur geschikt is voor iedere tuin! De tegel is voorzien van een
factor 30 toplaag, wat betekent dat u met deze tegel een onderhoudsvriendelijk 
terras heeft!

Vanaf
32.65

p/m2

30x20x6 cm, 30x60x6 cm, 60x60x6 cm
Verkrijgbaar in 7 verschillende kleuren!
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Verkrijgbaar in de kleuren: 
Misty , Mulet , Moreno

Vanaf
36.40
p/m2

4



Tugela nature modern

De ultieme nieuwkomer in de wereld van de klinker. 
De Tugela nature modern is een facetloze lijn, 
die zorgt voor de ultieme landelijke, nostalgische overgangsloze look!

Vanaf
36,85
p/m2

Formaat:
21x5x6 cm
21x6.9x8 cm

Vanaf
38.35
p/m2
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Vanaf

p/m2
36.95

100% RECYCLEBAAR KUNSTGRAS

Vanaf

p/st
4.30

15x15x60 cm
Ook verkrijgbaar in de kleuren: 
Tinte, Tolbert, T-Malden, T-Melick

Tigris modern Tiel
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Vanaf

p/m2
37.45

Tugela Nature Modern 
Flamed low
60x60x4 cm

Modern
Pearl Grey black

De tugela Nature Modern 30 Low 
Pearl is een moderne en strakke 
tegel. 
De tegel laat zich eenvoudig leggen 
en is voorzien van een factor 30 
toplaag. Hiermee heeft u altijd een 
onderhoudsvriendelijk terras.

Verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren.

60x60x4,7cm, 60x30x4,7cm

Vanaf

p/m2
29.50
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Nieuwe GeoCeramica® 
houtlook kleuren!

Een houtlook uitstraling met de voordelen 
van eramiek!

De houtlook GeoCeramica® heeft een 
afmeting van 120x30x4 cm en geeft een 
zeer sfeervolle uitstraling aan uw tuin. 
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Daarnaast heeft u met deze tegel ook alle voordelen van GeoCeramica®:

Eenvoudig schoon te maken

Vlek- en zuur bestendig

Hoge stroefheid

Slijtvast (bestand tegen hitten en vorst)

Minder snel groene aanslag
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Nieuw
bij Tuin & 

Terras

Red Class overkappingen
Nieuw in ons assortiment, Red Class overkappingen!
Red Class wood is een duurzame houtsoort, die qua 
uitstraling te vergelijken is met Douglas hout. 
Het voordeel van Red Class wood is dat hij zijn kleur langer 
behoud en daardoor langer mooi blijft.

Iedere overkapping is op meerdere manieren aan te passen
en uit te breiden!
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Een leuke aankleding voor 
uw tuin of tuinhuis!

Heeft u ooit gedacht aan Flex Fences? 
De ideale oplossing om hoekjes in uw 
tuin wat af te schermen. 
Ook kunt u zelf de dichtheid bepalen 
door zijn draaimogelijkheden. 
Flex Fences is een basissysteem dat naar 
eigen wens gevuld kan worden!
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Spelen met formaten en patronen
Door te spelen met de formaten en patronen van 

een tegel kunt u eenvoudig een hele nieuwe en 
bijzondere sfeer aanbrengen in uw tuin!
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patronen

Door een patroontegel af te 
wisselen met een egale tegel 
creëert u een leuke en 
unieke uitstraling. 

Het patroon doorbreekt een 
eentonig oppervlak, 
waardoor  uw tuin nog 
meer gaat leven!
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FORMATEN

Ook de afmeting van de tegel kan 
optisch veel veranderen aan uw tuin. 
Zo maakt een grote maat tegel zoals 
80x80 of 100x100 cm uw tuin 
optisch groter en ruimer.
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Voeg uw terras met Stonelex!
Stoneflex is uitermaten geschikt voor het 
voegen van bestrating met smalle voegen 
van 1 mm tot 40 mm.

Onderhoudsvrij

Voor zeer smalle voegen

Waterdoorlatend

Geschikt voor terras & oprit

Het reinigen van uw terras
Regelmatig onderhoud is de sleutel naar 
een mooi terras. 

Na een natte winterperiode is de kans groot 
dat uw terras groen is geworden. 
Met Bostik groene aanslagreiniger 
verwijdert u eenvoudig en snel alle mos en 
aanslag van het terras!
Daarnaast is het ook nog eens zeer 
eenvoudig te gebruiken. 
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Weide 
omheining
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Weide 
omheining

De houte regels 
zijn geimpregneerd met 

creosooto
lie.

Door de geur van de regel za
l het dier 

de ligger n
iet aanvreten.

De betonpalen zijn voorzien van een coating 
waardoor deze hun kleur zoveel mogelijk behoud. 

De kop van de paal is bovenop afgerond en heeft een 
vellingkant. 

In combinatie met gecreosoteerde liggers is dit een 
ideale afscheiding voor een weide.
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30 15X
Een uniek formaat
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De Via Ceramica Sand Process 30 heeft een uniek formaat.

Deze massieve keramische tegel is nieuw verkrijgbaar in de 
afmeting 15x30x3 cm en is voorzien van geïntegreerde 
afstandhouders. Ook de print maakt deze tegel uniek. 
Met deze tegel geeft u uw tuin een nieuwe en bijzondere 
uitstraling. 

Verkrijgbaar in 5 kleurstellingen. 
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De nieuwe 
Rembrandt
GeoProArte® heeft als basis een sterke beton drager die is 
afgewerkt met een hoogwaardig keramisch design. Daarnaast 
is deze tegel afwerkt met een factor 90 toplaag, waardoor hij 
beschermd is tegen bijna alle weersomstandigheden, 
vloeistoffen en vetten. 

Het penseel is veelzijdig en geeft eindeloze design 
mogelijkheden!

De volledige collectie is verkrijgbaar bij Tuin & Terras!
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De nieuwste uitstraling van 
sierbestrating

GeoProArte® collectie
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Meer dan alleen 
dimbaar!

Lightpro is een innovatief 12 volt 
verlichtingsconcept.

Het 12 volt buitenverlichting systeem is 
veilig, snel en eenvoudig zelf aan te leggen. 

Oberon DL 

De Oberon DL is uniek!
Deze staanlamp is niet alleen dimbaar, 
maar kan ook in lichtbeeld aangepast 
worden door drie verwisselbare plaatjes.
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Deze plaatjes zorgen voor een smalle, 
middel of brede lichtstraal. 
Combineer deze met de dimfunctie 
en creëer hiermee het perfecte lichtbeeld. 
Plaats de lamp langs de oprit of het tuinpad 
en stel eenvoudig het lichtbeeld in.

Tiga DL

Of kies voor de Tiga DL. 
Deze lamp heeft de zelfde unieke 
mogelijkheden en is te plaatsten 

aan de muur of op de grond!

In diverse uitvoeringen!
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Alle aanbiedingen in deze Tuin & Terras folder gelden gedurende de actieperiode van 18 
maart t/m 30 april 2022, 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: F. Linders


