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Tuin & Terras

Keramische tegel

Via Ceramica® Sand Process 30mm

60 x 60 x 3 cm

Leverbaar in 3 kleuren.

vanaf

63.95

p/m2
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Tuin & Terras

Terratops

60 x 60 x 4,7 cm  

Verkrijgbaar in

verschillende kleuren!

vanaf

24.95

p/m2
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vanaf

33.95

p/st.

Afwatering goot

Slim Line

Lengte: 1 meter.

Verkrijgbaar in Aluminium, 

Zwart en Cortenstaal.
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Tuin & Terras

Bloembak Modulair

Gepoedercoat

Leverbaar in wit, taupe, 

antraciet, cortenstaal en 

diverse afmetingen.

Vanaf

289.00

p/st.
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Tuma Modern  

25 facetto

60 x 60 cm

Verkrijgbaar in  

4 kleuren

Kunstgras 

Diverse soorten

kunstgras 

vanaf

24.95

p/m2
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Tuin & Terras

Tuinlamp Castor 3

Aluminium 12 volt lamp,  

leverbaar in antraciet uitvoering.

Vanaf

108.00

p/st.

Makkelijk zelf aan te leggen LED verlichting

Het complete assortiment van spots, wandlampen, staande lampen, 

uplights en decklights werkt op 12 volt. Het 12 volt systeem is eenvoudig 

aan te leggen. Het hoeft namelijk niet ingegraven te worden. Het flexibele 

kabelsysteem is waterdicht en aanleggen gebeurt snel en eenvoudig met 

een speciale connector die uit 1 stuk bestaat.
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vanaf

1199.00*
Tuin & Terras

Buitenverblijf plat dak Premium

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

Verkrijgbaar als hoekmodel of als recht model.

*) Zowel model als de prijs kunnen afwijken.

Premium
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Overkapping Carp Excellent
Douglas blank geschaafd hout met palen van 19,5x19,5 cm.
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vanaf

1295.
00*

*) exclusief wandelementen,

zelf op maat te maken.
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Glazen schuifwanden

De glazen schuifwand zorgt voor extra licht binnen in jouw verblijf, waardoor je op een 

prettige manier langer kunt genieten van het buitenleven. De glazen schuifwanden zijn 

maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed. De glazen wanden lopen met elkaar mee, zodat 

de wand in één keer kan worden geopend of gesloten. Daarom is alleen het buitenste 

deurpaneel voorzien van een RVS deurknop.
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Nieuw:

Red Class en Redvision
Redvision ontstaat door een ecologische behandeling, wat 

het hout een stuk duurzamer maakt én het krijgt daardoor de 

warme uitstraling van douglashout. En dat vinden we bij  

Tuin & Terras belangrijk; dat u lang van onze producten kunt 

genieten. Het hout wordt zorgvuldig geselecteerd, waardoor 

het ook nog eens grotendeels knoestvast is.

Het duurzame karakter en het gladde oppervlak maken  

Red Class en Redvision voor veel toepassingen zeer geschikt. 

Zo kunt u het onder andere gebruiken voor schermen, 

overkappingen en als constructiehout. Ons assortiment bevat 

onder meer schermen, deuren, planken en palen. Kortom; een 

uitgebreid assortiment met voor ieder wat wils!

Voordelen

 Dezelfde warme, authentieke 

uitstraling als douglashout

 Duurzaam én het behoudt  

lang zijn kleur

 Grotendeels knoestvast met  

een zeer glad oppervlak

 Door droging vormvast en  

minder werking

 Het hout wordt uitsluitend uit 

duurzame bossen gekapt
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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 1 oktober t/m 15 november 

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: ShareDesign.nl

Voor meer inspiratie kijk op        tuinenterras.nl


