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Vanaf

26.50
p/m2

Tugela Modern Thema 
Deep Coating

60 x 60 x 4 cm

Een onderhoudsvrije betontegel.
Verkrijgbaar in 6 kleuren

Deze tegel is niet alleen veelzijdig in kleur, 
maar ook in uitvoering.

Leverbaar zonder facet , met facet 
of in lei structuur!
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Tugela Nature Modern
 30 Low Pearl

Vanaf
29.50

p/m2

60 x 60 x 4,7cm 
60 x 30 x 4,7cm

De Tugela Nature Modern 30 Low Pearl is 
een moderne en strakke tegel. 

De tegel is voorzien van een factor 30 toplaag. 
Hiermee heeft u altijd een onderhoudsvriendelijk terras.

Verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren.

Tigris Modern
half small Moreno

60 x 12 x 10 cm

Vanaf

p/st
2.60

Vanaf

p/m2
24.40

Kunstgras Tuin & Terras
Thema Full Comfort 38 54



Vanaf

p/st
4.30

Muurblok
Tigris modern Moreno

15 x 15 x 60 cm

Vanaf

p/st
3.95 Split multirasters

Zwart 

Diverse soorten 
split 

Vanaf

p/kg
0.18
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GeoCeramica®
Entry Carpet

De Entry Carpet serie biedt alle voordelen 
van een GeoCeramica® tegel, voor een 
toegankelijke prijs.

Deze serie heeft de herkenbare 
kwaliteiten waaronder:

  Uniek Italiaans design 
  Kleurvast 
  Krasvast 
  Onderhoudsvriendelijk 
  Antislip 
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Deze ruim opgezette GeoCeramica® serie bestaat 
uit diverse soorten, kleuren en maten.

GeoCeramica®
Entry Carpet
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Heerlijk in uw tuin genieten van 
het zonnige zomer weer!

Een leuk tuinsetje op uw zonnig terras of 
onder de overkapping.

Bij Tuin & Terras kunt u ook terecht voor 
diverse tuinmeubelen!

Kleed uw tuin leuk en sfeervol aan, zodat u 
tijdens de fijne zomer dagen comfortabel 
uren lang in de tuin kunt zitten!
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Eenvoudig opvangen, opslaan en infiltreren van regenwater 
in de tuin met Rainbloxx

Rainbloxx is een milieuvriendelijk en duurzaam 
infiltratiesysteem gemaakt van speciaal behandeld 

steenwol.

Rainbloxx kunnen eenvoudig worden aangesloten 
op lijngoten, putten of regenpijpen.

Het opgevangen regenwater wordt opgeslagen 
in de Rainbloxx en zal tijdens droge periodes 

geleidelijk water afgeven in de tuin.

Hier hoeft u zelf niets voor te doen! Bomen 
en planten kunnen zelf water uit de Rainbloxx 

opzuigen.
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Beton met keramisch design

Factor 90 toplaag

Uitgebreide design mogelijkhedenGeoProArte® 
collectie

Een sterke beton tegel afgewerkt met 
een hoogwaardig keramisch design!

Deze manier van produceren biedt een 
ruime opzet aan design mogelijkheden.

Daarnaast is deze betontegel afgewerkt 
met een factor 90 toplaag, waardoor 
deze beschermd is tegen bijna alle 
weersomstandigheden.16 17



Hillfence
Hekken & poorten

Hillfence metalen hekken en poorten zijn sterk, elegant en 
hebben een lange levensduur. 

De bijpassende metalen palen zorgen voor een fraaie, 
strakke uitstraling!

Met een Hillfence hekwerk kan de tuin worden 
afgesloten, zonder dat het uitzicht wordt 
belemmerd. 

Daarnaast kunt u bij een Hilffence op diverse 
manieren de dichtheid van het hek bepalen.

U kunt kiezen voor een natuurlijke afscheiding, door 
beplanting tegen het hek te laten groeien. 

Of voor een privacystrook, waarmee u een zelf te 
bepalen gedeelte van het hek volledig afsluit. 18 19
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Glas kan op vele manieren in een overkapping verwerkt worden. Het 
grote voordeel van glas is dat het doorzichtig is, waardoor u nooit de 
verbinding met de rest van uw tuin verliest. 

Het hout in combinatie met glas geeft een moderne en gezellige 
uitstraling. 

Zo creëert u het ultieme binnen buiten gevoel onder uw overkapping!

Glazen schuifwand
Met glazen schuifwanden kan de 
overkapping nog verder worden afgesloten.
Extra afsluiting zorgt voor extra beschutting, 
waardoor u ook in de avonduren prima in de tuin
kunt blijven zitten!

Kies voor een moderne vaste glaswand. 
Een vaste glaswand geeft beschutting, zonder dat 
u zicht verliest. 

Door een extra zijde van de overkapping dicht te 
maken creëert u extra beschutting. Ideaal als het 
wat harder waait! Door deze wand te dichten met
glas zit u altijd beschut, zonder zicht op uw
tuin te verliezen.

Daarnaast is glas doorzichtig, wat 
zorgt voor extra lichtinval onder 
de overkapping.

Daarnaast is een overkapping met glazen schuifwanden 
vollig afsluitbaar. Het houdt wind en regen buiten, waardoor 
de overkapping minder vuil wordt en de levensduur van uw 
tuinmeubelen wordt verlengd!22 23



Deze keramische tegel heeft de looks van een houten vlonder, 
met alle gemak van keramiek.

De Via Ceramica Sand Process is onderhoudsvriendelijk, 
kleurvast en antislip.

Een echte eyecatcher in de tuin, die ook mooi te verwerken is als 
looppad of vlonder

Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren!

Via Ceramica Modern Sand 
Process 30 Magic wood 

2524

120 X 30
3 cm



Alle aanbiedingen in deze Tuin & Terras folder gelden zolang de voorraad strekt, nabestellen 
is niet altijd mogelijk. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro’s inclu-
sief 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 & Ter-
ras vestigingen verkrijgbaar. Op al onze leveringen aan consumenten zijn onze Algemene 
Voorwaarden van toepassing.
Ontwerp: F. Linders


