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Tuinproducten
in beton: een
bloemlezing

VOORDELEN
• Ze vergemakkelijken het onderhoud van de tuin. De verschillende
plantenzones zijn goed afgebakend
en de toegang naar de beplanting
wordt vergemakkelijkt.
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Een gepersonaliseerd
cachet, spelen met volumes
en niveauverschillen, de tuin
indelen in afzonderlijke
ruimtes,…
Door gebruik te maken van
het uitgebreide gamma aan
tuinproducten in beton, is
het mogelijk om uw tuin op
een zodanige wijze aan te
kleden dat functionaliteit en
esthetiek hand in hand gaan.

Welke sfeer u ook wenst te
creëren, betonproducten
garanderen u kwaliteit met een
aangename uitstraling

• Een opwaardering van uw tuin
ongeacht het ontwerp. Zonder grote
werkzaamheden haalt u esthetisch
voordeel uit zaken die anders als
storende onderbrekingen van uw
tuin worden ervaren: grote of kleine
niveauverschillen, afbakening van
het tuinpad, afscheidingen tussen de
verschillende types beplantingen, …
• Esthetiek en duurzaamheid voor het
leven dankzij de slijtageweerstand.
Bestand tegen de tand des tijds, en
met een zeer beperkt onderhoud.
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• Voor elke smaak of omgeving
kan er een prachtige oplossing
gevonden worden dankzij het
uitgebreide gamma aan kleuren,
vormen en formaten.

Tuinproducten in beton:
een bloemlezing
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Een zitblok, een speciale
bank, een bloembak of
een fontein in beton

Betonstraatstenen
en tegels

Interactie beton en gras
Waterdoorlatende betonverhardingen bestaan in talrijke designs,
met strakke of golvende motieven.
Zij bieden duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor de
infiltratie en buffering van regenwater. Door de afwisseling van beton
en gras – of kiezel – ontstaat een
lijnenspel dat aan elk oppervlak
een heel eigen karakter geeft.

Voor uw tuinpad, terras of oprit.
Ze zijn beschikbaar in diverse formaten, kleuren, vormen en afwerkingen
Welk beeld u ook wenst te scheppen,
alles is mogelijk: klassiek, zuiders,
modern of rustiek.
Naast de klassieke verbanden
(halfsteensverband, elleboogverband
of blokverband) bestaan er ook
diverse wildverbanden al dan
niet met multiformaten. Ook de
grootformaattegel is een vaste
waarde op de markt van esthetische
terras- en tuininrichting.
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Palissaden, trappen,
boordstenen of
keerelementen

Bloembakken
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Decoratieve elementen die een
persoonlijke toets aan uw tuin
geven. Succes verzekerd tijdens een
receptie of familiefeest!

Uit een stuk gemaakt maar ook
stapelbaar: je bouwt er decoratieve
wanden mee of keermuren. Of je
gebruikt ze om een helling mee aan
te kleden.

Om niveauverschillen te creëren of
op te vangen. Een verspringing van
enkele centimeters tussen tuinpad
en plantsoen of niveauverschillen
van enkele meters: er zijn talloze
oplossingen om trappen en
keermuren te realiseren.
Bijna alle materialen bestaan in
verschillende versies zodat tuin,
terras en oprit in dezelfde stijl en
kleur kunnen worden afgewerkt.

Meer informatie?
Vorstlaan 68 - 1170 Brussel
Telefoon: 02 645 52 11 / Fax: 02 640 06 70

Vraag advies aan een architect en/of
andere bouwprofessional. Zij zijn uw
bevoorrechte partners bij al uw bouw-,
renovatie- en aanpassingsprojecten

