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Tuma rustic Luxe 
20 x 5 x 7 cm
21 x 7 x 7 cm



Een goed alternatief voor  
gebakken bestrating

De Tuma rustic Luxe is een getrommelde 
klinker, waardoor hij een mooie 
verouderde uitstraling krijgt. De klinkers 
zijn kleurbehoudend en hebben een 
beschermlaag die er voor zorgt dat de steen 
vuilafstotend is.

De klinkers zijn verkrijgbaar in de afmetingen:
20 x 5 x 7 cm of 21 x 7 x 7 cm 

Ook zijn deze klinkers verkrijgbaar in diverse kleurnuances.

Vanaf
€30,30
p/m2



Tugela nature Modern
30 Low pearl
Verkrijgbaar in 30 x 60 cm & 60 x 60 cm

Vanaf
€36.95
p/m2

Vanaf
€22,50
p/m2

Diverse soorten kunstgras



Tuma rustic Basic
De Tuma rustic basic is een budgetvriendelijke serie. 
Deze getrommelde steen heeft een verouderde 
uitstraling & is passend in elke tuin!

Deze serie is verkrijgbaar in 6 maten. 
En in 6 sprekende kleuren!

Vanaf
€22,20
p/m2



GeoCeramica® Exclusive serie
Een keramische tegel, verbonden met een 
waterdoorvoerende onderlaag.

Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten.

Vanaf
€67.50
p/m2



GeoProArte® Entry Pietre 
 
Met deze serie heeft u een sterke betontegel,  
gecombineerd met het natuurlijke design van  
een Keramische tegel.  

De GeoProArte® tegel is voorzien van een Factor 90 toplaag, waardoor 
uw terras is beschermd tegen alle weersomstandigheden, diverse vetten, 
zuren & vloeistoffen

Deze serie is verkijgbaar in diverse kleuren en maten, waaronder ook 
houtlook en decoratieve designs.

Vanaf
€49,95
p/m2
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Cortenstalen  bloembakken 
 
Cortenstaal staat bekend om zijn robuuste uitstraling. Al zorgt de 
oranjebruine kleur ook voor een warme en natuurlijk ogende bloembak. 
Deze brede uitstraling zorgt er voor dat cortenstaal past in vele tuinen, 
van modern tot natuurlijk. 

De voordelen van cortenstalen bloembakken: 

      Cortenstaal heeft een eigen beschermingslaag, waardoor de                                           
      bloembak nagenoeg onderhoudsvrij is. 

  Een lange levensduur

      Unieke uitstraling, die mooi 
      combineerd met het groen  
      van uw beplanting



Laat uw tuin leven met verlichting! 

Verlichting in de tuin is natuurlijk erg functioneel.  

Maar naast functionaliteit brengt verlichting ook veel leven
in uw tuin. 

Doormiddel van sfeer verlichting kunt u diverse onderdelen 
uitlichten, waardoor er meer diepte ontstaan in uw tuin.  
Deze “diepte” zorgt voor een levendige look tijdens de donkere 
uren. 



Het 12 volt verlichting systeem is 
geschikt voor iedere tuin!

Met dit systeem plaatst u eenvoudig 
een armatuur naar keuze, 
op een plek naar keuze. 

- Dit systeem is eenvoudig zelf aan te leggen 
zonder behulp van een installateur

- Het systeem is gemakkelijk en snel uit te 
breiden 

- Daarnaast krijgt u ook nog eens 6 jaar 
fabrieksgarantie!
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Moderne opslag ruimte in uw tuin

Nieuw in ons assortiment, opbergruimte van triple profiel Red 
Class hout.  
 
Met behulp van een strakke vormgeving in combinatie met het 
rode hout, creeërt u een moderne maar toch speelse uitstraling 
in uw tuin.  
Het hout is duurzaam behandeld, wat het sterk maakt en er 
voor zorgt dat het hout nauwelijk werkt.

Heeft u liever niet uw containers in het zicht, dan kiest u 
bijvoorbeeld voor een containerbox of de volledig dichte 
tuinberging, waar nog meer bergruimte is voor uw spullen!



Dynamische randafscheidingen 

Ecoflex kantopsluiting

Eco flex kantopsluiting is ideaal voor 
het maken van kantopsluitingen en 
randafwerkingen. Doordat het materiaal  
flexibel is, is het makkelijk te verwerken in 
bochten en rondingen. 

Door de band te verstevegingen met 
behulp van piketpaaltjes is de ecoflex 
kantopsluiting zowel volledig in de grond 
als deels bovengronds te verwerken.



Schapenhekken

Een schapenhek? Maar ik heb helemaal geen 
schapen! Voor het plaatsen van een schapenhek 
hoeft u geen dierenboel te hebben. 

Met een schapenhek kunt u uw tuin op een 
stijlvolle en landelijke manier afscheiden. Deze 
zijn gemaakt van kastanje hout, die zorgt voor 
een dynamische uitstraling. 

Bij de schapenhekken zijn ook bijpassende 
poortjes te bestellen om het geheel compleet te 
maken!
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Beleef het Buitengevoel 

Om optimaal van het buitenleven te genieten, hoeft 
u helemaal niet ver weg te gaan. Er is namelijk niets 
lekkerder dan genieten in uw eigen tuin

Onze Buitenverblijven zijn de perfecte basis voor 
een gezellige tuin. 

Een veelzijdig model dat past in zowel een kleinere 
stadstuin als bij de grotere landelijk gelegen 
woningen. 

Het verblijf is de basis, de exacte invulling is aan u.





Groot formaat tegels 

Een nieuwe trend voor uw tuin is een groot formaat tegel. 
Groot formaat tegels hebben een elegante, moderne en rustige 
uitstraling.  

Met een groot formaat tegel heeft u minder voegen, waardoor ook 
optisch minder onderbrekingen in uw terras. Dit zorgt voor een 
ruimtelijk effect waardoor uw tuin optisch groter gaat lijken. 

En met groot, bedoelen we ook echt groot!
In ons uitgebreide assortiment vind u verschillende afmetingen groot 
formaat tegels.  
Deze maten kunnen variëren van 75 x 75 cm tot wel 120 x 120 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 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. 
Looptijd folder: 16 maart 2023 t/m 4 juni 2023
Ontwerp: F. Linders

Meer  
inspiratie? 
Bezoek een van  onze vestigingen!


