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CERASOLID
Dé keramische tegel

TUININSPIRATIE
Alles voor je tuin!

Bekijk de nieuwste trends

Voorwoord
Volop inspiratie voor leuke tuin ideeën!
Welkom bij J. Vernooy Tuin- en bestratingsmaterialen.
Leuk dat u ervoor hebt gekozen een kijkje te komen nemen op ons bedrijf.
J. Vernooy Tuin- en bestratingsmaterialen is een gerenommeerd familiebedrijf
met ruim† 35 jaar ervaring. Naast de verkoop van nieuwe bestratings- en verhardingsmaterialen, een grote diversiteit in grond, zand en split, tuinhout,
In-lite tuinverlichting en voegmortels zijn wij uniek in ons grote aanbod van
oud gebakken klinkers, kasseien† en gebruikte beton- en verhardingsmaterialen.
Op www.jvernooy.nl vindt u onze online brochures voor nog meer inspiratie.
Vergeet daarbij niet onze goed geprijsde en wisselende aanbiedingen te be
kijken.
Niet gevonden wat u zoekt? Wij helpen u graag verder.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Graag tot ziens!
J. Vernooy Tuin- en bestratingsmaterialen
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TERRASTEGELS
Terrastegels bepalen voor een groot deel de uitstraling van je tuin. Zo creëer je met een strakke, antraciete tegel de basis
voor een moderne tuin terwijl een grillig gevormde, structuurtegel juist zorgt voor een tuin met een mediterraan tintje.
Aspecten als kleur, structuur en formaat zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden bij je keuze. Maar ook de
vorm en de afwerking van een tegel hebben een grote invloed op de uitstraling van je terras.
Kijk bij de keuze voor een tegel niet alleen naar wat er nú mooi uitziet. Je legt je tuin immers niet ieder jaar opnieuw aan.
Een tegel waarin speciale toeslagstoffen zijn verwerkt, is wellicht wat duurder, maar beperkt witte kalkuitbloei, waardoor
de tegel langer mooi blijft. En als de tegel behandeld is met een coating, die de kleur verdiept en jarenlang behoudt, is die
meerprijs wellicht het overwegen waard.
Naast de vragen welke tegel je het mooist vindt en welke tegel door de jaren heen mooi blijft, kun je je ook afvragen wat
je doel is van een tuin. Houd je van tuinieren en ben je graag bezig in je tuin, dan vind je onderhoud aan je tuin en terras
waarschijnlijk geen enkel probleem. Kijk je echter liever naar je mooie tuin vanaf je ligstoel, met een drankje in de hand,
dan raden we je zeker aan om te kiezen voor een onderhoudsvriendelijke tegel. Tegels met een coating hebben bijvoorbeeld
aanzienlijk minder last van groene aanslag. En minder werk in de tuin, betekent meer tijd om ervan te genieten!
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN
voetcomfort

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras

Estetico vlak Steel
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TERRASTEGELS

INTENSA VLAK
De Intensa-tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling die gecreëerd wordt door de natuurlijke grondstoffen
die zijn toegevoegd in de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige uitstraling. Omdat deze natuurlijke
grondstoffen kleurecht zijn, vervaagt de kleur minder snel. De mooie kleur van de Intensa blijft daardoor extra lang
behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating zijn de tegels bovendien eenvoudig in onderhoud.
De Intensa vlak heeft een strak oppervlak met een natuurlijke uitstraling, wat zorgt voor een strak tuinbeeld. De
tegel komt tot zijn recht in minimalistische tuinen met rechte lijnen en een moderne uitstraling. De Intensa vlak is
verkrijgbaar in zes kleuren.

Indigo grey
211308 60x60x4 cm

Clay
36,50 / m²

Haze black
211311 60x60x4 cm

4

211309 60x60x4 cm

Satin
36,50 / m²
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211312 60x60x4 cm

36,50 / m²

Blush

Murky tan
36,50 / m²

211310 60x60x4 cm

36,50 / m²

211313 60x60x4 cm

36,50 / m²

Voor het voegen van deze bestrating
adviseren wij om gebruik te maken
van de gebruiksklare Fixs Voegmortels,
Gatorsand of Dansand.
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TERRASTEGELS

INTENSA LINE
De Intensa-tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling die gecreëerd wordt door de natuurlijke grondstoffen
die zijn toegevoegd in de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige uitstraling. Omdat deze natuurlijke
grondstoffen kleurecht zijn, vervaagt de kleur minder snel. De mooie kleur van de Intensa blijft daardoor extra lang
behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating zijn de tegels bovendien eenvoudig in onderhoud.
Ben je op zoek naar een mooie, speelse terrastegel? Met de Intensa line-tegels creëer je een gelijkmatige lijnstructuur.
De tegel blijft rustig, vanwege de effen kleuren.

Indigo grey
211320 60x60x4 cm

Clay
36,50 / m²

Haze black
211323 60x60x4 cm
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211321 60x60x4 cm

Satin
36,50 / m²

Murky tan
36,50 / m²

211324 60x60x4 cm

211322 60x60x4 cm

36,50 / m²

Blush
36,50 / m²

211325 60x60x4 cm

36,50 / m²
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TERRASTEGELS

INTENSA VERSO
De Intensa-tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling die gecreëerd wordt door de natuurlijke grondstoffen
die zijn toegevoegd in de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige uitstraling. Omdat deze natuurlijke
grondstoffen kleurecht zijn, vervaagt de kleur minder snel. De mooie kleur van de Intensa blijft daardoor extra lang
behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating zijn de tegels bovendien eenvoudig in onderhoud.
De Intensa verso is voorzien van een structuurlaag met een grillig, speels karakter. De tegel is geschikt voor diverse
stijlen, van nostalgisch tot minimalistisch.

Indigo grey
211314 60x60x4 cm

Clay
36,50 / m²

Haze black
211317 60x60x4 cm
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211315 60x60x4 cm

Satin
36,50 / m²

Murky tan
36,50 / m²

211318 60x60x4 cm

211316 60x60x4 cm

36,50 / m²

Blush
36,50 / m²

211319 60x60x4 cm

36,50 / m²
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TERRASTEGELS

FURORA PREMIUM VLAK
De Furora Premium vlak is een zeer populaire terrastegel binnen ons assortiment. Dat is niet zo gek, want de tegels
zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Daarnaast beschikken de
tegels ook nog eens over een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
De Furora Premium vlak heeft een strak oppervlak en past hiermee goed in elke tuin.

Antraciet

Grafiet

207329 60x60x4 cm

33,95 / m²

207321 50x50x4 cm

34,95 / m²

Grijs
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Zilver
33,95 / m²

Klei

207323 60x60x4cm

33,95 / m²

211693 50x50x4cm

34,95 / m²
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207327 60x60x4 cm

213510 60x60x4 cm

207325 60x60x4 cm

33,95 / m²

208856 50x50x4 cm

34,95 / m²

Kiezel
33,95 / m²

213514 60x60x4cm

33,95 / m²

De Furora Premium vlak
heeft een glad oppervlak,
wat de tegel een heel strak
uiterlijk geeft.
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TERRASTEGELS

FURORA PREMIUM LINE
De Furora Premium line is een zeer populaire terrastegel binnen ons assortiment. Dat is niet zo gek, want de tegels
zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Daarnaast beschikken de tegels
ook nog eens over een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
De Furora Premium line is een tegel met een lijnstructuur, die recht over de tegel loopt. Door deze moderne structuur
is de Furora Premium line de perfecte middenweg tussen een strakke, vlakke tegel en een speelse structuurtegel.

Antraciet
211303 60x60x4 cm

Grafiet
33,95 / m²

Grijs
211302 60x60x4 cm
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211304 60x60x4 cm

Zilver
33,95 / m²

Klei
33,95/ m²
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213511 60x60x4 cm

211305 60x60x4 cm

33,95 / m²

Kiezel
33,95 / m²

213515 60x60x4cm

33,95 / m²

Door de moderne structuur is de
Furora Premium line de perfecte
middenweg tussen een strakke,
vlakke tegel en een speelse
structuurtegel
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TERRASTEGELS

FURORA PREMIUM FACET
De Furora Premium facet is een zeer populaire terrastegel binnen ons assortiment. Dat is niet zo gek, want de tegels
zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Daarnaast beschikken de tegels
ook nog eens over een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
De Furora Premium facet heeft aan alle kanten een afgeschuind randje, een zogeheten vellingkant. Hierdoor is deze
tegel minder kwetsbaar voor beschadigingen aan de randen en vallen eventuele lichte verzakkingen in het terras
minder op. Ook als losse staptegel doet de Furora Premium facet het dankzij de mooie kantafwerking erg goed.

Antraciet
212022 60x60x4 cm

Grafiet
33,95 / m²

Zilver
212283 60x60x4 cm

14
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212642 60x60x4 cm

33,95 / m²

Grijs
33,95 / m²

610332 60x60x4 cm

33,95 / m²

Dankzij de vellingkant van
de Furora Premium facet zijn
oneffenheden in het terras
minder zichtbaar
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TERRASTEGELS

AXENTA PREMIUM PLATA
De Axenta Premium plata is een prachtige, genuanceerde tegel die verkrijgbaar is in drie kleuren. Het genuanceerde
oppervlak geeft de tegel een levendige uitstraling. De tegels zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien
van een slijtvaste toplaag. Doordat de Axenta Premium en de Furora Premium verder dezelfde eigenschappen hebben,
zijn deze tegels prima met elkaar te combineren. De Axenta Premium plata heeft een vlak oppervlak. Met zijn strakke
vorm biedt deze tegel een levendig tintje aan de strakke tuin, of juist een modern tintje aan de romantische tuin.

Noir
208799 60x60x4 cm

Gris
38,50 / m²

Noir/Bruno
213512 60x60x4 cm

16
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38,50 / m²

208800 60x60x4 cm

38,50 / m²

Het genuanceerde oppervlak
geeft de tegel een levendige
uitstraling
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TERRASTEGELS

AMBIENTO
Met de Ambiento hebben we een moderne tegel in ons assortiment. De tegel is van kleurpigmenten voorzien,
waardoor het product langer kleur behoudt. De beschermlaag zorgt ervoor dat het product eenvoudig schoon te
maken is en weinig onderhoud vergt. Door de speciale nabehandeling is de tegel uiterst comfortabel om met blote
voeten overheen te lopen.

Black
610466 60x60x4,7 cm

Gloom
24,25 / m²

Canyon
610463 60x60x4,7 cm

18

Fontayn
24,25 / m²

Etosha
24,25 / m²

Kenia
610467 60x60x4,7 cm

610465 60x60x4,7 cm

24,25 / m²
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610462 60x60x4,7 cm

610464 60x60x4,7 cm

24,25 / m²

Coast
24,25 / m²

610461 60x60x4,7 cm

24,25 / m²

Door de speciale
nabehandeling is de tegel
uiterst comfortabel om met
blote voeten overheen te lopen
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TERRASTEGELS

OUDHOLLANDS
Oudhollandse tegels zijn robuuste betontegels met karakter. Of je nu op zoek bent naar bestrating voor een moderne
of nostalgische tuin, deze tegels voelen zich overal thuis. In het Oudhollands-assortiment is volop keuze. De
terrastegels zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en afmetingen. Bovendien zijn er bijbehorende traptreden
en opsluitbanden beschikbaar om een mooi passend geheel te maken.

* vanaf een dikte van 6 cm

Grijs

Carbon

Oudhollandse tegel

Oudhollandse tegel

104563 40x40x5 cm

37,95 / m²

204417 50x50x5 cm

104591 50x50x5 cm

37,95 / m²

204416 60x60x5 cm

47,50 / m²

104561 60x40x5 cm

37,95 / m²

203982 80x80x5 cm

57,50 / m²

104562 60x60x5 cm

37,95 / m²

203981 100x100x5 cm

54,95 / m²

202873 80x80x5 cm

51,95 / m²

104595 100x100x5 cm

51,50 / m²

Opsluitband
104566 20x5x100 cm

10,50 / st.

120198 20x7x100 cm

12,50 / st.

200221 40x5x100 cm

20,95 / st.

104614 50x5x100 cm

25,95 / st.

Traptrede massief
202613 37x15x100 cm

43,95 / st.

104565 40x20x100 cm

50,95 / st.

Traptrede L-model
104617 40x15x100 cm

20

TuinVisie catalogus 2021

35,50 / st.

47,50 / m²

Opsluitband
204436 20x5x100 cm

11,50 / st.

204437 50x5x100 cm

27,95 / st.

Tuintip:
Opsluitbanden kun je ook
liggend toepassen als fraaie
langformaattegels.
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TERRASTEGELS

OUDHOLLANDS
* vanaf een dikte van 6 cm

Antraciet

Zitelement

Oudhollandse tegel

Zitelement

104579 40x40x5 cm

45,50 / m²

205696 200x60x40 cm

535,00 / st.

104593 50x50x5 cm

45,50 / m²

207469 100x60x40 cm

269,00 / st.

104577 60x40x5 cm

45,50 / m²

104578 60x60x5 cm

45,50 / m²

Traptrede massief

201440 80x80x5 cm

54,95 / m²

201374 37x15x100 cm

45,50 / st.

104597 100x100x5 cm

52,50 / m²

104581 40x20x100 cm

52,50 / st.

200543 80x80x10 cm

73,95 / m²

202618 100x100x10 cm

68,50 / m²

201074 100x100x12 cm

75,50 / m²

206604 120x120x7 cm

87,50 / st.

206182 120x120x12 cm

108,50 / st.

104619 40x15x100 cm

36,95 / st.

Betonbiels
206424 20x12x100 cm

14,95 / st.

204094 150x120x10 cm

121,95 / st.

Stapelelement

207458 240x120x12 cm

216,50 / st.

201146 75x15x15 cm

11,50 / st.

204591 100x20x20 cm

23,95 / st.

200309 Wildverband

47,50 / m²

Afname uitsluitend per pakket à 10 m²

Oudhollands dikformaat
104608 21x7x8 cm

46,95 / m²

Oudhollands rijnformaat
202619 15x5x7 cm

46,95 / m²

Opsluitband
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Traptrede L-model

104582 20x5x100 cm

10,95 / st.

104615 20x7x100 cm

12,50 / st.

203788 30x5x100 cm

15,95 / st.

104623 30x7x100 cm

18,50 / st.

104638 40x5x100 cm

21,50 / st.

104613 50x5x100 cm

26,50 / st.

TuinVisie catalogus 2021

Sokkel
205695 190x50x15 cm

89,50 / st.

207460 90x50x15 cm

46,95 / st.

Tuintip:
Door twee vierkante tegels tegen
elkaar aan te leggen ontstaat er
een mooi breed looppad
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TERRASTEGELS

OUDHOLLANDS
* vanaf een dikte van 6 cm

Taupe

Crème

208321 50x50x5 cm

47,50 / m²

208771 50x50x5 cm

209877 50x50x7 cm

54,95 / m²

208772 60x60x5 cm

55,95 / m²

208322 60x60x5 cm

47,50 / m²

209533 80x80x5 cm

76,50 / m²

209737 60x60x7 cm

54,95 / m²

208774 100x100x5 cm

66,50 / m²

208773 80x80x5 cm

57,50 / m²

208323 100x100x5 cm

54,95 / m²

Rood-bruin

24

104568 20x20x5 cm

49,50 / m²

104592 50x50x5 cm

49,50 / m²

104570 60x60x5 cm

49,50 / m²

203727 80x80x5 cm

57,50 / m²

104596 100x100x5 cm

54,95 / m²
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55,95 / m²

Grootformaat tegels hebben
weinig voegen en zorgen zo
voor een rustig ogend terras.
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TERRASTEGELS

BETONTEGELS

Grijs

Antraciet

Rood

209387 30x15x4,5 cm

20,95 / m²

209363 30x15x4,5 cm

26,50 / m²

209443 30x15x4,5 cm

209388 30x15x6 cm

23,50 / m²

209364 30x30x4,5 cm

20,95 / m²

209444 30x30x4,5 cm

20,95 / m²

209391 30x30x4 cm

13,95 / m²

209365 60x40x5 cm

24,50 / m²

209445 60x40x5 cm

24,50 / m²

209156 30x30x4,5 cm

15,50 / m²

209366 50x50x5 cm

24,50 / m²

209446 50x50x5 cm

24,50 / m²

208961 30x30x4,5 cm

13,95 / m²

208962 30x30x6 cm

19,50 / m²

P-tegel

604301 30x30x8 cm

25,50 / m²

208973 30x30x5 cm

209389 45x30x4,5 cm

26,50 / m²

209011 40x40x5 cm

27,50 / m²

209394 40x40x6 cm

31,95 / m²

209012 40x40x8 cm

41,95 / m²

208963 60x40x5 cm

19,50 / m²

209396 60x40x6 cm

21,50 / m²

209014 60x40x8 cm

33,25 / m²

209399 50x50x5 cm

19,50 / m²

209400 50x50x6 cm

21,50 / m²

209013 50x50x8 cm

35,50 / m²

50,50 / st.

NP-tegel
101607 30x30x5 cm

50,50 / st.

Gitruittegel 16-vaks
101620 30x30x6 cm

4,99 / st.

Betontegels zonder facet
208967 50x50x5 cm

24,50 / m²

Knikkertegel
208971 30x30x6 cm

17,95 / st.

Geel
209383 30x30x4,5 cm

26

Wit
37,95 / m²
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209482 30x30x4,5 cm

37,95 / m²

26,50 / m²

Door betontegels in combinatie
met gebakken bestrating toe
te passen ontstaat een mooi,
afwisselend geheel
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TERRASTEGELS

TREMICO
Tremico-tegels zijn tegels met een deklaag, facet en afstandhouders, verkrijgbaar in acht verschillende kleuren.
De tegels zijn gemaakt met natuurlijke kleurmineralen. Daardoor is de Tremico slijtvast en blijft deze mooi van kleur.
Ben je op zoek naar een mooie, strakke tegel die ook geschikt is voor de oprit, dan is de Tremico wellicht wat voor jou!
Let op: Tremico-tegels mogen niet worden afgetrild.

Antraciet

Grijs

206893 60x30x6 cm

26,95 / m²

206895 60x60x6 cm

26,95 / m²

Smook

Oud bont
26,95 / m²

Brons

206918 60x30x6 cm

26,95 / m²

206903 60x60x6 cm

26,95 / m²

Twents bont

208855 60x30x6 cm

26,95 / m²

208853 60x30x6 cm

26,95 / m²

208848 60x30x6 cm

26,95 / m²

206902 60x60x6 cm

26,95 / m²

208854 60x60x6 cm

26,95 / m²

208849 60x60x6 cm

26,95 / m²

Texels bont

28

202829 60x60x6 cm

Zeeuws bont

209109 60x30x6 cm

26,95 / m²

209108 60x30x6 cm

26,95 / m²

209107 60x60x6 cm

26,95 / m²

209106 60x60x6 cm

26,95 / m²
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Dankzij de dikte van 6 cm is
de Tremico ook geschikt voor
toepassing op een oprit

TuinVisie catalogus 2021

29

TERRASTEGELS

ESTETICO VLAK
Ben je op zoek naar een uiterst betaalbare, strakke tegel? Dan is de Estetico vlak zeker de moeite waard. De Estetico
heeft een toevoeging in het betonmengsel, waardoor de tegel minder snel water en vuil opneemt. De facetloze tegel
is daarnaast voorzien van een coating die de kleur verdiept en langer behoudt.

Pit black

Magma
27,50 / m²

212378 60x30x4 cm

27,50 / m²

212379 60x30x4 cm

27,50 / m²

211329 60x60x4 cm

27,50 / m²

211330 60x60x4 cm

27,50 / m²

211331 60x60x4 cm

27,50 / m²

Platinum

30

Chocolate

212377 60x30x4 cm

Steel

Nature

212380 60x30x4 cm

27,50/ m²

212381 60x30x4 cm

27,50 / m²

212382 60x30x4 cm

27,50 / m²

211332 60x60x4 cm

27,50 / m²

211333 60x60x4 cm

27,50 / m²

211334 60x60x4 cm

27,50 / m²
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Door een toevoeging in het
betonmengsel neemt de
Estetico minder snel water
en vuil op
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TERRASTEGELS

ESTETICO FACET
De Estetico facet heeft een vellingkant waardoor deze tegel minder kwetsbaar is voor beschadigingen aan de randen.
Een ander voordeel is dat eventuele kleine verzakkingen minder opvallen dan bij een tegel zonder facet. Door het
facet worden de individuele tegels in het terras benadrukt.

Pit black
27,50 / m²

211803 60x60x4 cm

27,50 / m²

610325 60x60x4 cm

27,50 / m²

610327 60x60x6 cm

35,95 / m²

610328 60x60x6 cm

35,95 / m²

610326 60x60x6 cm

35,95 / m²

Chocolate

32

Steel

Magma

211680 60x60x4 cm

Platinum

Nature

211802 60x60x4 cm

27,50 / m²

211681 60x60x4 cm

27,50 / m²

212284 60x60x4 cm

27,50 / m²

610329 60x60x6 cm

35,95 / m²

610330 60x60x6 cm

35,95 / m²

610331 60x60x6 cm

35,95 / m²
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Het facet voorkomt kleine
beschadigingen aan de randen
en hoeken van de tegel
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TERRASTEGELS

ESTETICO VERSO
De Estetico is niet alleen verkrijgbaar als vlakke tegel, maar ook met structuur. De Estetico verso, de structuurtegel,
is verkrijgbaar in zes kleuren.

Pit black

Magma
27,50 / m²

212384 60x30x4 cm

27,50 / m²

212385 60x30x4 cm

27,50 / m²

211335 60x60x4 cm

27,50 / m²

211336 60x60x4 cm

27,50 / m²

211337 60x60x4 cm

27,50 / m²

Platinum

34

Chocolate

212383 60x30x4 cm

Steel

Nature

212386 60x30x4 cm

27,50 / m²

212387 60x30x4 cm

27,50 / m²

212388 60x30x4 cm

27,50 / m²

211338 60x60x4 cm

27,50 / m²

211339 60x60x4 cm

27,50 / m²

211340 60x60x4 cm

27,50 / m²
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De Estetico verso is de
structuurtegel uit de Esteticolijn, verkrijgbaar in effen en
genuanceerde kleuren
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TERRASTEGELS

ESTETICO WOOD
De Estetico wood heeft dankzij drie prachtige houtkleuren en het lange, slanke formaat veel weg van parket. De
Estetico wood is verkrijgbaar met een dikte van 6 centimeter.

Walnut Donkerbruin
213404 60x20x6 cm

Oak Grijs-zwart
32,50 / m²

Pine Bruin
213406 60x20x6 cm

36
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32,50 / m²

213405 60x20x6 cm

32,50 / m²

Een betontegel in houtlook:
dankzij het lange formaat
heeft de Estetico wood veel
weg van parket
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TERRASTEGELS

TINTO
De Tinto-terrastegel is een moderne en strakke betontegel. Deze tegel heeft een vlakke toplaag en is voorzien van
een enkele coating waardoor vuil zich minder goed hecht en eenvoudig te reinigen is. Deze vier centimeter dikke
tegels zijn bestand tegen alle weersomstandigheden.

Wenen Antraciet

Graz Grijs-zwart

610448 60x60x4 cm

23,95 / m²

610449 60x60x4 cm

23,95 / m²

610452 60x30x4 cm

23,95 / m²

610453 60x30x4 cm

23,95 / m²

Salzburg Donkergrijs

38

Linz Bruin-zwart

610450 60x60x4 cm

23,95 / m²

610451 60x60x4 cm

23,95 / m²

610454 60x30x4 cm

23,95 / m²

610455 60x30x4 cm

23,95 / m²
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De Tinto-terrastegel is voorzien
van een coating, die het reinigen
van de tegel vereenvoudigt
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TERRASTEGELS

TRENTO
De Trento-terrastegels zijn een serie moderne en strakke tegels, die je tuin een prachtig ruimtelijk effect geven.
Zeker als je kiest voor de extra grote formaten 80x80 en 100x100 cm. Met uitzondering van de Trento 100x100 cm
worden alle formaten in deze serie geleverd in een dikte van vier centimeter. Hierdoor zijn de tegels eenvoudig te
verwerken en ideaal voor terrassen en paden.
Absoluut uniek aan de Trento-serie is de dubbele, vuilafstotende beschermlaag, die over de toplaag van de tegels
wordt aangebracht. Deze beschermlaag zorgt ervoor dat de kleuren van de tegels goed tot hun recht komen en
ze gemakkelijk te reinigen zijn. Door de grote formaten en de unieke toplaag vormen de Trento terrastegels een
bijzonder fraaie en chique serie.

Cap

Rocca
31,50 / m²

610556 60x60x4 cm

31,50 / m²

610557 60x60x4 cm

610561 60x30x4 cm

31,50 / m²

610562 60x30x4 cm

31,50 / m²

610563 60x30x4 cm

31,50 / m²

610567 80x80x4 cm

58,50 / m²

610568 80x80x4 cm

58,50 / m²

610569 80x80x4 cm

58,50 / m²

610573 80x40x4 cm

41,95 / m²

610574 80x40x4 cm

41,95 / m²

610575 80x40x4 cm

41,95 / m²

610579 100x100x6 cm

54,95 / m²

610580 100x100x6 cm

54,95 / m²

610581 100x100x6 cm

54,95 / m²

Perra

40

Cala

610555 60x60x4 cm

Canar

31,50 / m²

Serra

610558 60x60x4 cm

31,50 / m²

610559 60x60x4 cm

31,50 / m²

610560 60x60x4 cm

610564 60x30x4 cm

31,50 / m²

610565 60x30x4 cm

31,50 / m²

610566 60x30x4 cm

31,50 / m²

610570 80x80x4 cm

58,50 / m²

610571 80x80x4 cm

58,50 / m²

610572 80x80x4 cm

58,50 / m²

610576 80x40x4 cm

41,95 / m²

610577 80x40x4 cm

41,95 / m²

610578 80x40x4 cm

41,95 / m²

610582 100x100x6 cm

54,95 / m²

610583 100x100x6 cm

54,95 / m²

610584 100x100x6 cm

54,95 / m²
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31,50 / m²

Door de grote formaten en unieke
toplaag is de Trento een bijzonder
fraaie en chique tegel
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STENEN EN KLINKERS
Stenen en klinkers zijn uitermate geschikt voor het verharden van je oprit, het leggen van een terras of het creëren van
een wandelpad door je tuin. Betonnen stenen en klinkers zijn verkrijgbaar in tal van maten, elk met hun eigen uitstraling.
Ook qua kleur en vorm valt er voldoende te kiezen. Specifieke mogelijkheden zoals wel of juist geen facet, het oppervlak
van de steen en een eventuele nabewerking (uitwassen, trommelen) zorgen voor nog meer variatie. Je moet dus wel heel
bijzondere wensen hebben, wil je de door jou gezochte stijl niet kunnen vinden. De betonstenen zijn maatvast en daardoor
eenvoudig te verwerken. Beton is bovendien erg sterk, vorstbestendig en betaalbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
TREMICO

44

TAMBOUR

48

KOBBLESTONES

54

voetcomfort

onderhoudsvriendelijk
STRACKSTONE+

56

STRACKSTONE ECOTOP BANDA 58

42

STRACKSTONE ECOTOP

60

UITGEWASSEN KLINKERS

61

ZOAK

62
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geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras

Tambour Smook
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STENEN EN KLINKERS

TREMICO
De Tremico is een betonsteen met facet, die geschikt is voor een grote diversiteit aan tuinstijlen en wordt vaak toegepast
in paden en opritten. De Tremico Antraciet past prachtig in de moderne tuin en een Tremico Bont komt juist geweldig
tot uiting in een klassieke tuin. Dankzij de toevoeging van natuurlijke materialen is de steen slijtvast en kleurecht.

Grijs

Antraciet

206877 21x10,5x7 cm

18,95 / m²

206889 20x5x6 cm

206885 21x10,5x8 cm

20,50 / m²

206891 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

206879 21x10,5x7 cm

20,50 / m²

206888 21x10,5x8 cm

21,95 / m²

206897 30x20x6 cm

24,95 / m²

Heide

44

Rood

206878 21x10,5x7 cm

19,95 / m²

206887 21x10,5x8 cm

21,50 / m²
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24,95 / m²

206886 21x10,5x8 cm

21,50 / m²

Dankzij de toevoeging van
natuurlijke materialen is de
Tremico slijtvast en kleurecht
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TREMICO

Bont

Oud bont
24,95 / m²

206910 20x5x6 cm

24,95 / m²

206908 20x5x6 cm

206913 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

206915 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

206914 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

206880 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

206881 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

206883 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

206904 30x20x6 cm

24,95 / m²

206906 30x20x6 cm

24,95 / m²

206905 30x20x6 cm

24,95 / m²

Rood-zwart

Zeeuws bont

24,95 / m²

Texels bont

206911 20x5x6 cm

24,95 / m²

211387 20x5x6 cm

24,95 / m²

211386 20x5x6 cm

206916 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

211384 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

211385 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

206882 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

209776 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

209777 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

209110 30x20x6 cm

24,95 / m²

209111 30x20x6 cm

24,95 / m²

Twents bont

46

Brons

206909 20x5x6 cm

Smook

208850 20x5x6 cm

24,95 / m²

206912 20x5x6 cm

24,95 / m²

208851 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

206917 20x6,7x6 cm

24,95 / m²

208846 21x10,5x7 cm

23,50 / m²

206907 30x20x6 cm

24,95 / m²

208847 30x20x6 cm

24,95 / m²
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24,95 / m²

De Tremico is een betonsteen met
facet, die gebruikt kan worden
in veel tuinen
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STENEN EN KLINKERS

TAMBOUR
De Tambour is een door-en-doorsteen die verkrijgbaar is in diverse maten en kleuren. De steen is getrommeld en
heeft daardoor een prachtige verouderde uitstraling. De stenen zijn gegarandeerd maatvast en zijn daardoor snel
en eenvoudig te leggen.

Antraciet

Brons

208894 10x10x6 cm

26,95 / m²

208909 10x10x6 cm

26,95 / m²

208896 20x15x6 cm

26,95 / m²

208911 20x15x6 cm

26,95 / m²

208897 20x20x6 cm

26,95 / m²

208912 20x20x6 cm

26,95 / m²

208898 30x20x6 cm

26,95 / m²

208913 30x20x6 cm

26,95 / m²

208899 20x5x7 cm

28,95 / m²

208914 20x5x7 cm

28,95 / m²

208900 21x7x7 cm

28,95 / m²

208915 21x7x7 cm

28,95 / m²

Oud bont

48

Rood-zwart

208917 10x10x6 cm

26,95 / m²

208939 10x10x6 cm

26,95 / m²

208919 20x15x6 cm

26,95 / m²

208941 20x15x6 cm

26,95 / m²

208920 20x20x6 cm

26,95 / m²

208942 20x20x6 cm

26,95 / m²

208921 30x20x6 cm

26,95 / m²

208943 30x20x6 cm

26,95 / m²

208922 20x5x7 cm

28,95 / m²

208944 20x5x7 cm

28,95 / m²

208923 21x7x7 cm

28,95 / m²

208945 21x7x7 cm

28,95 / m²
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De Tambour is getrommeld en
heeft daardoor een prachtige
verouderde uitstraling
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TAMBOUR

Bont

Mangaan

208902 10x10x6 cm

26,95 / m²

607028 10x10x6 cm

26,95 / m²

208904 20x15x6 cm

26,95 / m²

607029 20x15x6 cm

26,95 / m²

208905 20x20x6 cm

26,95 / m²

607030 20x20x6 cm

26,95 / m²

208906 30x20x6 cm

26,95 / m²

607031 30x20x6 cm

26,95 / m²

208907 20x5x7 cm

28,95 / m²

213517 20x5x7 cm

28,95 / m²

208908 21x7x7 cm

28,95 / m²

213522 21x7x7 cm

28,95 / m²

Smook

50

Veluws bont

208932 10x10x6 cm

26,95 / m²

211442 10x10x6 cm

26,95 / m²

208934 20x15x6 cm

26,95 / m²

211444 20x15x6 cm

26,95 / m²

208935 20x20x6 cm

26,95 / m²

211445 20x20x6 cm

26,95 / m²

208936 30x20x6 cm

26,95 / m²

211446 30x20x6 cm

26,95 / m²

208937 20x5x7 cm

28,95 / m²

211447 20x5x7 cm

28,95 / m²

208938 21x7x7 cm

28,95 / m²

211448 21x7x7 cm

28,95 / m²
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De Tambour is gegarandeerd
maatvast en is daardoor snel
en eenvoudig te leggen
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STENEN EN KLINKERS

TAMBOUR

Paars genuanceerd
213518 20x5x7 cm

Paars genuanceerd
28,95 / m²

Beemsters bont
213519 20x5x7 cm
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213521 21x7x7 cm

28,95 / m²

Beemsters bont
28,95 / m²
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213520 21x7x7 cm

28,95 / m²

Met deze mooie getrommelde
stenen geef je een authentieke
uitstraling aan je tuin

TuinVisie catalogus 2021

53

STENEN EN KLINKERS

KOBBLESTONES
De Kobblestones zijn getrommelde stenen, die zorgen voor een authentieke uitstraling van jouw terras of oprit. De
stenen zijn maatvast en daardoor zeer eenvoudig te verwerken. Dankzij de verschillende beschikbare kleuren en
maten kan er een grote variatie worden aangebracht in het legpatroon. Hiermee kan met de Kobblestones een heel
rustig of juist een heel speels effect gecreëerd worden.

Antraciet

Bont
23,95 / m²

610389 14x14x7 cm

23,95 / m²

610390 14x14x7 cm

23,95 / m²

610395 21x14x7 cm

23,95 / m²

610396 21x14x7 cm

23,95 / m²

610397 21x14x7 cm

23,95 / m²

610402 21x21x7 cm

23,95 / m²

610403 21x21x7 cm

23,95 / m²

610404 21x21x7 cm

23,95 / m²

610409 28x21x7 cm

23,95 / m²

610410 28x21x7 cm

23,95 / m²

610411 28x21x7 cm

23,95 / m²

610416 20x5x7 cm

25,50 / m²

610417 20x5x7 cm

25,50 / m²

610418 20x5x7 cm

25,50 / m²

610423 20x6,5x6,5 cm

25,50 / m²

610424 20x6,5x6,5 cm

25,50 / m²

610425 20x6,5x6,5 cm

25,50 / m²

Grijs-zwart
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Bruin-zwart

610388 14x14x7 cm

Oudhollands

Rood-zwart

610392 14x14x7 cm

23,95 / m²

610393 14x14x7 cm

23,95 / m²

610394 14x14x7 cm

23,95 / m²

610399 21x14x7 cm

23,95 / m²

610400 21x14x7 cm

23,95 / m²

610401 21x14x7 cm

23,95 / m²

610406 21x21x7 cm

23,95 / m²

610407 21x21x7 cm

23,95 / m²

610408 21x21x7 cm

23,95 / m²

610413 28x21x7 cm

23,95 / m²

610414 28x21x7 cm

23,95 / m²

610415 28x21x7 cm

23,95 / m²

610420 20x5x7 cm

25,50 / m²

610421 20x5x7 cm

25,50 / m²

610422 20x5x7 cm

25,50 / m²

610427 20x6,5x6,5 cm

25,50 / m²

610428 20x6,5x6,5 cm

25,50 / m²

610429 20x6,5x6,5 cm

25,50 / m²

TuinVisie catalogus 2021

De Kobblestones zijn
maatvast en daardoor zeer
eenvoudig te verwerken
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+
STRACKSTONE
De Strackstone+ is een door-en-doorgekleurde betonsteen zonder facet, die de sfeer uitademt van een straatbaksteen.
Om afsplinteren van de stenen te voorkomen, is de steen voorzien van afstandhouders. De Strackstone+ is bovendien
voorzien van een hydrofobeermiddel. Dit maakt het oppervlak waterafstotend, waardoor vocht en vuil minder snel
in de steen dringen. Ben je op zoek naar een betonproduct met de uitstraling van een straatbaksteen, dan is de
Strackstone+ dé steen voor jou!

Havanna
209063 21x7x8 cm

Havanna-antraciet
29,95 / m²

Wijnrood-antraciet
209069 21x7x8 cm

56

Antraciet
29,95 / m²

Wijnrood
29,95 / m²

Oker
209066 21x7x8 cm

209137 21x7x8 cm

209065 21x7x8 cm
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209067 21x7x8 cm

29,95 / m²

Wijnrood-havanna
29,95 / m²

Wijnrood-oker
29,95 / m²

209068 21x7x8 cm

29,95 / m²

209064 21x7x8 cm

29,95 / m²

Ben je op zoek naar een
betonproduct met de uitstraling
van een straatbaksteen, dan is de
Strackstone+ dé steen voor jou!
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STRACKSTONE ECOTOP BANDA
Ben je op zoek naar een uniek product voor in je tuin? Overweeg dan zeker ook de Strackstone Ecotop Banda.
Deze strakke deklaagsteen zonder facet wordt geleverd in stroken van drie verschillende breedtes (7, 10,5 en 14
centimeter), wat een modern, gevarieerd beeld geeft. De uitgewassen versie van de Ecotop Banda, de Trapani, is
voorzien van een coating om kalkuitbloei tegen te gaan. Alle versies van de Ecotop Banda zijn geweldig voor een
terras of tuinpad en dankzij de dikte van 8 cm bovendien geschikt voor de oprit.

Antraciet
209070 diverse afmetingen

Antraciet structuur
34,50 / m²

Trapani uitgewassen
209072 diverse afmetingen

58
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37,95 / m²

209071 diverse afmetingen

37,95 / m²
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0,875 m
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Deze strakke deklaagsteen zonder
facet wordt geleverd in stroken
van drie verschillende breedtes

8
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2

1
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6
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1,26 m

Per laag van ± 1,1 m2 zijn de volgende
stenen verwerkt:
6 stuks 21x7 cm (type 1)
4 stuks 31,5x7 cm (type 2)
5 stuks 21x10,5 cm (type 3)
2 stuks 31,5x10,5 cm (type 4)
5 stuks 42x10,5 cm (type 5)
3 stuks 31,5x14 cm (type 6)
3 stuks 42x14 cm (type 7)
3 stuks 52,5x14 cm (type 8)
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STRACKSTONE ECOTOP

Strackstone Ecotop wildverband is strakke bestrating, zonder facet, mét kleurechte deklaag. Dankzij een hydro
fobeermiddel zijn de stenen water- en vuilafstotend. Vlekken krijgen zo niet snel grip op de Strackstone Ecotop.

1

2

3

0,84 m

2
1

3
1

2
2
2

1

1

1

1,26 m

Strackstone Ecotop wildverband wordt
geleverd in een pakket van ± 8,5 m 2.
Per laag van ± 1 m 2 zijn de volgende
stenen verwerkt:
6 stuks 21x21 cm (type 1)
5 stuks 42x21 cm (type 2)
2 stuks 42x42 cm (type 3)

Ecotop Antraciet
209291 Wildverband

60
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34,50 / m²

STENEN EN KLINKERS

UITGEWASSEN KLINKERS

Klinker is in de bestratingsbranche de veelgebruikte benaming voor een steen van het formaat 21 bij 10,5 centimeter.
Onze klinkers zijn mede door de dikte van 8 cm sterk en duurzaam. Dit maakt dat veel mensen voor het aanleggen
van een oprit kiezen voor dit type steen. Onze klinkers hebben een uitgewassen deklaag waardoor de kleuren nog
meer spreken.

Antraciet corona uitgewassen
209163 21x10,5x8 cm

Segovia uitgewassen
33,95 / m²

209164 21x10,5x8 cm

33,95 / m²
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ZOAK
ZOAK-klinkers worden gemaakt van keramisch afval en hebben een groot absorptievermogen. ZOAK staat dan ook
voor Zeer Open Afval Keramiek. Deze keramische klinker is slijt- en kleurvast, zeer sterk en door de open structuur
wordt het regenwater snel geabsorbeerd. Water dat vastgehouden wordt door de klinkers kan door warmte verdampen.
Hierdoor wordt hittestress verminderd. Door het gebruik van keramisch afval is deze klinker enorm duurzaam.

Zwart

Donkergrijs
59,95 / m²

213471 20x10x5,5 cm

59,95 / m²

213470 20x10x5,5 cm

59,95 / m²

213476 60x30x5,5 cm

62,25 / m²

213478 60x30x5,5 cm

62,25 / m²

213477 60x30x5,5 cm

62,25 / m²

213481 30x30x5,5 cm

59,95 / m²

213479 30x30x5,5 cm

59,95 / m²

213480 30x30x5,5 cm

59,95 / m²

213482 40x20x5,5 cm

59,95 / m²

213484 40x20x5,5 cm

59,95 / m²

213483 40x20x5,5 cm

59,95 / m²

Lichtgrijs
213475 20x10x5,5 cm

Rood
59,95 / m²

Geel
213473 20x10x5,5 cm
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Wit

213469 20x10x5,5 cm

59,95 / m²
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213472 20x10x5,5 cm

Koffie
59,95 / m²

213474 20x10x5,5 cm

59,95 / m²

ZOAK-klinkers worden gemaakt
van keramisch afval en zijn
daarmee volledig circulair
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TUINTIPS

Stappenplan voor het maken
van je eigen tuinontwerp
1. Maak een moodboard
Door het maken van een moodboard bepaal je welke sfeer
je wilt laten terugkomen in je tuin.
Maak een tekening op schaal van je tuin.
Teken niet alleen de kavelgrenzen, maar ook de positie
van je huis op het perceel. Zo maak je inzichtelijk hoeveel
ruimte je eigenlijk hebt in je tuin.

2. Bepaal je zichtlijnen
Een zichtlijn is een denkbeeldige lijn met een vrije door
kijk naar één punt in de tuin. Bij het maken van je ontwerp
zorg je ervoor dat je blik naar dat punt getrokken wordt.
De keuze voor een zichtlijn wordt veelal gebaseerd op
een mooi uitzicht of de richting van je tuin (daar waar de
meeste ruimte is). Je kunt een zichtlijn echter ook kiezen,
om juist de aandacht van een ander punt in je tuin af te
leiden.

3. Bepaal de ligging van je tuin ten opzichte
van de stand van de zon
De stand van de zon is belangrijk bij het indelen van je
tuin. Wil je een terras in de ochtendzon of wil je juist
’s avonds nog kunnen genieten van het zonnetje? Ook voor
het bepalen van de beplanting is de ligging van je tuin van
belang.

4. Bepaal welke functies je tuin moet hebben
Met het bepalen van de functies van je tuin maak je eigen
lijk een lijstje van elementen die je in je tuin wilt laten
terugkomen. Een terras om lekker op te zitten is wellicht
voor iedereen gewenst, maar misschien wil je ook wel een
vijver voor je vissen, een moestuin om je eigen groentes
te verbouwen, of juist alleen een paar praktische borders
omdat je juist niet zulke groene vingers hebt.

5. Maak je tuinontwerp
Nu je inzichtelijk hebt welke stijl je wilt creëren en waar je
nieuwe tuin aan moet voldoen, kun je beginnen met schetsen. Houd hierbij de gewenste zichtlijn(en) en de ligging
van je tuin aan als basis om de verschillende onderdelen in
te tekenen. Daag jezelf bovendien uit om meerdere schetsen te maken. Een tuinontwerp is niet in 1 dag gemaakt,
dus laat het af en toe rusten en schaaf het een paar dagen
later nog eens bij. Zo kom je tot het mooiste resultaat!
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Het maken van een tuinontwerp is waarschijnlijk niet iets wat
je dagelijks doet. Veel mensen laten dit dan ook over aan een
tuinarchitect of hovenier. Wil je graag zelf je nieuwe tuin
ontwerpen? Dan helpen we je graag op weg met een goed
stappenplan én een paar handige tips.

Het hele jaar door een mooie tuin
Zorg bij je tuinontwerp voor een goede afwisseling van bomen,
heesters, wintergroene beplanting en bloeiende planten. Dit
maakt je tuin niet alleen gevarieerd, maar zorgt er bovendien
voor dat je tuin straks in elk seizoen mooi is om naar te kijken.
Breng hoogteverschillen in je tuin aan.
Door elementen aan te brengen met verschillende hoogtes zorg
je voor meer diepte in je tuin. Creëer bijvoorbeeld een verhoogd
terras, teken een heg in, of maak borders op verschillende
hoogte. Dit doet je tuin ineens een stuk groter lijken.

Zorg voor goede afwatering in je tuin
Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken
met extremere weertypes zoals hevige regenbuien en lange
periodes van droogte. Door hemelwater dat op daken valt op te
slaan in je tuin in tijden van extreme regen, help je de overlast
op het riool te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld met een
regenton, maar er zijn tegenwoordig veel meer oplossingen.
Het opgeslagen water kun je vervolgens hergebruiken om je
planten water te geven in droge periodes. Zo blijft kostbaar
drinkwater bespaart.
Zorg bovendien voor voldoende waterdoorlatend oppervlak of
afwateringsgoten in de tuin zodat het water ook daar weg kan.
Om het water terug te geven aan de grond kun je een van onze
infiltratiemogelijkheden gebruiken. Hierdoor kan het water
korte tijd gebufferd worden en help je mee om de grondwaterstand op peil te houden.

Maak een lichtplan
Vergeet bij het maken van je tuinontwerp vooral ook de verlich
ting niet. Bepaal niet alleen waar verlichting moet komen, maar
ook wat voor soort verlichting dit moet zijn. Bij je schuur wil je
bijvoorbeeld functioneel licht, terwijl op je terras misschien
sfeerverlichting gewenst is. Dit kun je in kaart brengen met een
zogenaamd lichtplan.

Kies je materialen met zorg
De keuze voor de toe te passen materialen bepaalt in sterke
mate de uiteindelijke stijl en uitstraling van je tuin. Wat je kiest

In deze catalogus geeft Gerben
van TuinVisie je diverse
tips en adviezen

hangt niet alleen af van wat je mooi vindt, maar ook van je
budget. Denk bovendien aan de mate van onderhoud van de
materialen. Vind je het leuk om in de tuin bezig te zijn, dan kies
je waarschijnlijk voor andere materialen, dan wanneer je het
liefst al zittend vanaf het terras van je tuin geniet.

Denk vooruit
Herken je jezelf in die persoon hierboven, die het liefst al zittend
vanaf het terras van zijn of haar tuin geniet? Maak het jezelf dan
makkelijk en werk je terras af met een voegmortel. Deze zijn
eenvoudig aan te brengen en zorgen ervoor dat je nagenoeg
geen onkruid meer tussen je bestrating krijgt. Zo houd je jarenlang meer tijd over om in je tuin te relaxen!
TuinVisie catalogus 2021
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METRO-SERIE
De Metro-serie van TuinVisie bestaat uit een assortiment stenen en tegels die extra scherp geprijsd zijn. Het assortiment
stenen omvat naast een serie strakke stenen ook een reeks getrommelde stenen die in diverse kleuren en formaten geleverd
worden.
Het assortiment tegels bestaat uit een serie strakke tegels in het formaat 50x50x5 cm en een zeer uitgebreid aanbod aan
tegels in het formaat 60x60x4 cm, 60x30x6 cm en 60x60x6 cm.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
METRO VLAKSTEEN

68
voetcomfort

METRO TROMMELSTEEN

70

METRO CARRÉ

72

METRO REMO

74

METRO PRISMA

76

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras
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Metro Remo Antraciet
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METRO-SERIE

METRO VLAKSTEEN
Als je op zoek bent naar een strakke, vlakke steen in het formaat 30x20 of 40x20 centimeter, dan is de Metro Vlaksteen
wat voor jou. Deze deklaagsteen zonder facet is erg prettig geprijsd.

** bij een dikte van 6 cm

Antraciet
211341 40x20x4 cm

Antraciet + glimmer
26,95 / m²

Grijs-zwart
211344 40x20x4 cm

Grijs-bruin-zwart
26,95 / m²

Donkergrijs
26,95 / m²

Antraciet

68

211342 40x20x4 cm

211345 40x20x4 cm

26,95 / m²

Grijs-zwart-roze
26,95 / m²

Grijs-zwart

211346 40x20x4 cm

26,95 / m²

Terrageel

211300 30x20x4 cm

17,50 / m²

211301 30x20x4 cm

17,50 / m²

211140 30x20x6 cm

19,95 / m²

211141 30x20x6 cm

19,95 / m²
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211343 40x20x4 cm

208996 30x20x6 cm

19,95 / m²

Deze deklaagsteen van
40x20 centimeter zonder
facet is erg prettig geprijsd
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METRO-SERIE

METRO TROMMELSTEEN
De Metro Trommelsteen is het budgetvriendelijke product in het getrommelde segment. Deze door-en-doorsteen
met verouderde uitstraling past geweldig in elke tuin. Het product is verkrijgbaar in zes maten en zes sprekende
kleuren.

Antraciet

Grijs-zwart
20,95 / m²

605550 15x15x6 cm

20,95 / m²

607032 15x15x6 cm

20,95 / m²

209000 20x15x6 cm

20,95 / m²

209001 20x15x6 cm

20,95 / m²

209002 20x15x6 cm

20,95 / m²

208997 30x20x6 cm

20,95 / m²

208998 30x20x6 cm

20,95 / m²

208999 30x20x6 cm

20,95 / m²

607033 15x5x7,5 cm

25,50 / m²

607035 15x5x7,5 cm

25,50 / m²

607034 15x5x7,5 cm

25,50 / m²

211459 20x5x7 cm

25,50 / m²

211460 20x5x7 cm

25,50 / m²

211461 20x5x7 cm

25,50 / m²

211453 21x7x7 cm

25,50 / m²

211454 21x7x7 cm

25,50 / m²

211455 21x7x7 cm

25,50 / m²

Brons genuanceerd

70

Bruin-zwart

209418 15x15x6 cm

Rood genuanceerd

Terrageel

209419 15x15x6 cm

20,95 / m²

211251 15x15x6 cm

20,95 / m²

209420 15x15x6 cm

20,95 / m²

209139 20x15x6 cm

20,95 / m²

209140 20x15x6 cm

20,95 / m²

209138 20x15x6 cm

20,95 / m²

209142 30x20x6 cm

20,95 / m²

209143 30x20x6 cm

20,95 / m²

209141 30x20x6 cm

20,95 / m²

211462 20x5x7 cm

25,50 / m²

211463 20x5x7 cm

25,50 / m²

211464 20x5x7 cm

25,50 / m²

211456 21x7x7 cm

25,50 / m²

211457 21x7x7 cm

25,50 / m²

211458 21x7x7 cm

25,50 / m²
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Deze getrommelde steen
met verouderde uitstraling
past geweldig in elke tuin
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METRO-SERIE

METRO CARRÉ
De Metro Carré is een strakke tegel zonder facet in het formaat 50x50 centimeter. Door de diversiteit in kleuren
is de tegel geschikt voor verschillende tuinstijlen. Met de effen kleur Nero creëer je eenvoudig een modern
tuinbeeld, terwijl de genuanceerde kleuren een klassieker beeld geven.

Nero
209015 50x50x5 cm

Nero rosso
24,50 / m²

Nero piétra
209016 50x50x5 cm
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209017 50x50x5 cm

24,50 / m²

Nero castano
24,50 / m²

209018 50x50x5 cm

24,50 / m²

Door de diversiteit in kleuren
is de Metro Carré geschikt voor
verschillende tuinstijlen
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METRO-SERIE

METRO REMO
De Metro Remo is de vriendelijk geprijsde tegel in de Metro-serie. Het product onderscheidt zich door het aanbod
van uiterst levendige antraciet- en bronstinten.
De Metro Remo heeft een glad oppervlak, wat de tegel een strak uiterlijk geeft. Hiermee past de tegel heel goed in
moderne tuinen.

Antraciet

Brons

207926 60x60x6 cm

24,50 / m²

209211 60x60x6 cm

24,50 / m²

209824 60x30x6 cm

24,50 / m²

211392 60x30x6 cm

24,50 / m²

Zeeuws bont

74

Texels bont

209770 60x60x6 cm

24,50 / m²

209769 60x60x6 cm

24,50 / m²

209823 60x30x6 cm

24,50 / m²

211395 60x30x6 cm

24,50 / m²
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De Metro Remo past heel
goed in moderne tuinen
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METRO-SERIE

METRO PRISMA
De Metro Prisma is een structuurtegel met moderne uitstraling. De Metro Prisma is voorzien van een beschermlaag
die vuilopname vermindert. Dit maakt de tegel eenvoudig te reinigen. Bijkomend voordeel van de beschermlaag is
de mooie, verdiepte kleur. De Metro Prisma is beschikbaar in vier kleuren.

Prisma Antraciet
211389 60x60x4 cm

Prisma Grafiet
37,95 / m²

Prisma Clay
211466 60x60x4 cm
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209771 60x60x4 cm

37,95 / m²

Prisma Zilver
37,95 / m²

209772 60x60x4 cm

37,95 / m²

De Metro Prisma is voorzien
van een beschermlaag die
vuilopname vermindert, waardoor
de tegel eenvoudig te reinigen is
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MUURELEMENTEN
Niveauverschillen in je tuin brengen een tuin tot leven. Diversiteit in hoogte maakt je tuin bovendien ruimtelijker door
de dieptesuggestie. Betonnen muurelementen zijn ideaal om verhogingen zoals een border, muurtje, verhoogd terras, of
tuinafscheiding te creëren. Maar muurelementen zijn meer dan alleen mooi. Een verhoogde border is ook heel praktisch.
Simpelweg vanwege het feit dat je niet meer zover hoeft te bukken om het onkruid te plukken. Je kunt zelfs lekker op het
muurtje gaan zitten terwijl je je tuin bijwerkt. Zo wordt tuinieren ineens een stuk leuker!
Muurelementen worden gemaakt in diverse kleuren en maten. Zo hebben we smalle blokken voor sierlijke muurtjes en grote,
grove blokken voor een robuuste uitstraling. Ook de afwerking van de muurblokken zorgt voor een bepaalde uitstraling. Zo
passen gladde muurelementen mooi in een moderne tuin met strakke lijnen, terwijl de gekliefde blokken juist veel gebruikt
worden in romantische en rustieke tuinen.
En wil je je tuin graag een historisch tintje geven? Dan zijn de getrommelde blokken misschien wat voor jou. Deze blokken
zijn door het trommelen wat beschadigd, wat ze een echt oud uiterlijk geeft.
Muurelementen van TuinVisie onderscheiden zich door de hoge mate van maatvastheid, wat een gemakkelijke verwerking
garandeert, en een langer kleurbehoud. Bij het verwerken van de muurelementen raden we sterk aan om de verhoging laag
voor laag op te bouwen. Voor muren tot een hoogte van 80 cm is een gestabiliseerde ondergrond voldoende. Wil je een
verhoging van meer dan 80 cm aanbrengen? Dan adviseren we je om een betonfundering te creëren, voor extra stabiliteit
en draagkracht. Uiteraard kun je voor aanvullend advies altijd terecht bij één van onze dealers.
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WALLBLOCK NEW

80

WALLBLOCK OLD

82

WALLBLOCK SPLIT

84

WALLBLOCK TUMBLED

86

WALLBLOCK FACET

88

WALL DESIGN
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Muurelementen zijn
ideaal om verhogingen
zoals een border, muurtje
of verhoogd terras te
creëren

Wallblock Split Zeeuws bont
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MUURELEMENTEN

WALLBLOCK NEW
Met het Wallblock New heb je de ideale basis voor een strak muurtje of moderne border. Maar ook een minima
listische vijver is met het Wallblock New eenvoudig gecreëerd. Het muurblok met rechte kanten is verkrijgbaar
in vijf afmetingen en vijf kleuren.

Antraciet

Smook
1,99 / st.

208836 12x10x30 cm

1,99 / st.

610085 12x10x60 cm

4,10 / st.

610084 12x10x60 cm

4,10 / st.

208837 15x15x30 cm

2,99 / st.

211290 12x12x60 cm

4,50 / st.

206378 15x15x60 cm

5,50 / st.

211415 15x15x60 cm

5,50 / st.

211289 12x12x60 cm

4,50 / st.

202425 15x15x30 cm

2,99 / st.

201881 15x15x60 cm

5,50 / st.

Brons

Texels bont

211350 12x12x60 cm

4,50 / st.

211291 12x12x60 cm

4,50 / st.

204214 15x15x60 cm

5,50 / st.

211418 15x15x60 cm

5,50 / st.

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm

6,99 / st.

Wallblock afdekplaat split
Antraciet
211298 60x25x6 cm

80

Zeeuws bont

204860 12x10x30 cm
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8,50 / st.

Met het Wallblock New heb je
de ideale basis voor een strak
muurtje of moderne border
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MUURELEMENTEN

WALLBLOCK OLD
Het Wallblock Old is een verouderd muurblok. Dankzij dit verouderde uiterlijk is dit muurblok helemaal op zijn plek
in stadstuinen en tuinen met een monumentaal karakter. De muurblokken zijn verkrijgbaar in vier afmetingen. Naast
de veelgevraagde kleuren in grijstinten, zijn ook een aantal bonte kleurschakeringen beschikbaar.

Antraciet

Smook
1,99 / st.

208830 12x10x30 cm

1,99 / st.

211293 12x12x60 cm

5,50 / st.

211292 12x12x60 cm

5,50 / st.

208832 15x15x30 cm

3,50 / st.

211417 15x15x60 cm

6,99 / st.

202424 15x15x30 cm

3,50 / st.

208831 15x15x60 cm

6,99 / st.

201880 15x15x60 cm

6,99 / st.

Brons
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Zeeuws bont

204861 12x10x30 cm

Texels bont

211351 12x12x60 cm

5,50 / st.

211294 12x12x60 cm

5,50 / st.

204210 15x15x60 cm

6,99 / st.

211416 15x15x60 cm

6,99 / st.

Wallblock afdekplaat Antraciet

Wallblock afdekplaat split Antraciet

211299 60x30x6 cm

211298 60x25x6 cm

6,99 / st.
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8,50 / st.

Voor de verlijming van dit product
adviseren wij om gebruik te maken van de
Fixs Multikit, Tuinlijm of Poederlijm.
Deze producten zijn verderop in
deze catalogus te vinden.

Het Wallblock Old is
helemaal op zijn plek in
stadstuinen en tuinen met
een monumentaal karakter
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MUURELEMENTEN

WALLBLOCK SPLIT
Met het Wallbock Split haal je een modern muurblok met een ruw randje in je tuin. Dit gladde blok is na productie
gespleten, waardoor het aangezicht een ruw, grillig oppervlak heeft, terwijl de bovenzijde van het Wallblock Split glad
is. Het muurblok is divers in te zetten in tuinen met verschillende stijlen.

Antraciet

Smook
2,50 / st.

209124 15x6x40 cm

2,50 / st.

209126 15x6x40 cm

2,50 / st.

207297 10x10x40 cm

3,50 / st.

207296 10x10x40 cm

3,50 / st.

207294 10x10x40 cm

3,50 / st.

211283 12x12x30 cm

3,50 / st.

211284 12x12x30 cm

3,50 / st.

211278 12x15x60 cm

5,99 / st.

Texels bont

Zeeuws bont

Oud bont

211437 10x10x40 cm

3,50 / st.

211287 12x12x30 cm

3,50 / st.

211286 12x12x30 cm

3,50 / st.

211282 12x15x60 cm

5,99 / st.

211281 12x15x60 cm

5,99 / st.

Twents bont
211280 12x15x60 cm
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Brons

209125 15x6x40 cm

5,99 / st.
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211279 12x15x60 cm

5,99 / st.

Wallblock afdekplaat Antraciet

Wallblock afdekplaat split Antraciet

211299 60x30x6 cm

211298 60x25x6 cm

6,99 / st.

8,50 / st.

Dit gladde blok is na productie
gespleten, waardoor het
aangezicht een ruw, grillig
oppervlak heeft
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MUURELEMENTEN

WALLBLOCK TUMBLED
Ben je op zoek naar een muurblok met een nostalgische uitstraling, bijvoorbeeld voor in je stadstuin of bij je
jarendertigwoning? Kijk dan zeker ook naar het Wallblock Tumbled. Dit blok is na productie gespleten en getrommeld
en heeft daardoor rondom een verouderd uiterlijk. Het is een geweldig product in combinatie met getrommelde
bestrating of straatbakstenen. Wallblock Tumbled is verkrijgbaar in vier kleurschakeringen.

Antraciet
208589 12x12x30 cm

Brons
3,99 / st.

Texels bont
211383 12x12x30 cm
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208838 12x12x30 cm

3,99 / st.

Zeeuws bont
3,99 / st.

211288 12x12x30 cm

3,99 / st.

Wallblock afdekplaat Antraciet

Wallblock afdekplaat split Antraciet

211299 60x30x6 cm

211298 60x25x6 cm

6,99 / st.
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8,50 / st.

Voor de verlijming van dit product
adviseren wij om gebruik te maken van de
Fixs Multikit, Tuinlijm of Poederlijm.
Deze producten zijn verderop in
deze catalogus te vinden.

Het Wallblock Tumbled is
na productie gespleten en
getrommeld en heeft daardoor
rondom een verouderd uiterlijk
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MUURELEMENTEN

WALLBLOCK FACET
Een strak muurblok, subtiel afgewerkt met een facetrand mocht niet in ons assortiment muurblokken ontbreken. Het
Wallblock Facet is niet alleen verkrijgbaar in een effen antraciet, maar ook in twee levendige, bonte kleuren.

Antraciet
211295 12x12x60 cm

Zeeuws bont
4,95 / st.

211296 12x12x60 cm

4,95 / st.

Texels bont
211297 12x12x60 cm

4,95 / st.

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm
6,99 / st.
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Wallblock afdekplaat split Antraciet
211298 60x25x6 cm
8,50 / st.

Voor de verlijming van dit product
adviseren wij om gebruik te
maken van de Fixs Multikit,
Tuinlijm of Poederlijm.
Deze producten zijn verderop in
deze catalogus te vinden.
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MUURELEMENTEN

WALL DESIGN
Nieuw in het assortiment van TuinVisie is de lijn Wall Design: door- en-doorgekleurde betonnen steenstrips voor het
decoreren van diverse oppervlakken. Met Wall Design kun je je creativiteit loslaten op je buitenmuren. Zo verander je
bijvoorbeeld de uitstraling van je oer-Hollandse huis met de zandkleurige producten eenvoudig in een mediterrane
casa. Maar ook voor kleinere projecten zijn de Wall Design-producten geweldig. Pas Wall Design toe op je bestaande
muurtjes of verhogingen en je tuin krijgt een totaal andere uitstraling. Ook het aanbrengen van een decoratief accent
op bloembakken behoort tot de mogelijkheden.
Het assortiment Wall Design bevat naast de betonnen steenstrips ook de bijbehorende benodigdheden om de
producten te verwerken, zoals een primer, lijmen, voegmiddel en een protector met hydrofobeermiddel om de strips
water- en vuilafstotend te maken.

Chinon Creme nuance
610541 diverse maten

90

Chinon Zand
41,95 / m²

610542 diverse maten

Euroc Antraciet
41,95 / m²

610543 28,4x13,5x1,9 cm 27,50 / m²

Euroc Eco

Euroc Grijs

Euroc Grijs blauw

610544 28,4x13,5x1,9 cm 27,50 / m²

610545 28,4x13,5x1,9 cm 27,50 / m²

610546 28,4x13,5x1,9 cm 27,50 / m²

Jade Chrome

Jade Grijs

Jade Beige rose

610547 37,9x12,6x1,7 cm 49,50 / m²

610548 37,9x12,6x1,7 cm 49,50 / m²

610549 37,9x12,6x1,7 cm 49,50 / m²
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Met Wall Design kun je
eenvoudig een standaard
buitenmuur veranderen in een
unieke blikvanger in je tuin

TuinVisie catalogus 2021

91

MUURELEMENTEN

WALL DESIGN

Odyssee Antraciet

Odyssee Antraciet chrome

610550 21/31,5/52,5x9,2x2,5cm

43,95 / m²

Vesta Grijs
610553 47x16,5x1,2cm

Odyssee Grijs
43,95 / m²

610552 21/31,5/52,5x9,2x2,5cm

43,95 / m²

Vesta Taupe
47,50 / m²

Lijm 12 kg
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610551 21/31,5/52,5x9,2x2,5cm

610554 47x16,5x1,2cm

47,50 / m²

Voegmortels 12 kg

610617 Pastalijm Grijs

41,75 / st.

610618 Poederlijm Grijs

25,50 / st.
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Primer en protector 1 ltr

610620 Voegmortel
Antiek wit

30,95 / st.

610621 Voegmortel
Zand

30,95 / st.

610636 Voegmortel
Grijs

30,95 / st.

610637 Voegmortel
Wit

30,95 / st.

610638 Primer

14,50 / st.

610639 Protector

21,95 / st.

Decoreer je buitenmuur
met de prachtige betonnen
Walldesigns
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INFRAPRODUCTEN
In deze catalogus presenteert TuinVisie naast het zeer brede assortiment tuinmaterialen ook een kleine greep uit het
assortiment infraproducten. Je bent bij TuinVisie dus niet alleen aan het juiste adres voor het inrichten van jouw tuin of
terras, maar bijvoorbeeld ook voor het inrichten van je bedrijventerrein.
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Betonstraatsteen met deklaag
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INFRAPRODUCTEN

Betonstraatstenen met deklaag
209539 MOBO KOMO

Trottoirbanden

21x10,5x7 cm

Rood

19,50 / m²

209005 Trottoirband

13/15x16x100 cm

Grijs

15,50 / st.

208987 Trottoirband

13/15x25x100 cm

Grijs

15,50 / st.

115116 MOBO KOMO

21x10,5x8 cm

Grijs

18,95 / m²

209460 Trottoirband

13/15x25x100 cm

Antraciet

21,95 / st.

115118 MOBO KOMO

21x10,5x8 cm

Antraciet

20,95 / m²

205780 Trottoirband

13/15x25x100 cm Gew. graniet

21,95 / st.

115117 MOBO KOMO

21x10,5x8 cm

Rood

19,95 / m²

115119 MOBO KOMO

21x10,5x8 cm

Heide

19,95 / m²

208988 Trottoirband

18/20x25x100 cm

Grijs

18,95 / st.

209875 Trottoirband

18/20x25x100 cm

Antraciet

24,95 / st.

209874 Trottoirband

18/20x25x100 cm Gew. graniet

24,95 / st.

Bisschopsmutsen met schijnvoeg leverbaar
200541 MOBO KOMO

21x10,5x8 cm

Geel

32,95 / m²

H-verbandstenen met deklaag
209347 KOMO

20x16,4/11,7x8 cm

Grijs

17,50 / m²

209610 KOMO

20x16,4/11,7x8 cm Antraciet

20,95 / m²

209609 KOMO

20x16,4/11,7x8 cm

Rood

19,95 / m²

209705 KOMO

20x16,4/11,7x8 cm

Heide

19,95 / m²

Halve H-verbandstenen en randstenen leverbaar

209155 Trottoirband*

30x20x100 cm

Grijs

67,50 / st.

209158 Trottoirband*

40x20x100 cm

Grijs

95,95 / st.

209157 Trottoirband*

50x20x100 cm

Grijs

97,50 / st.

209437 2-zijdig recht

20x12x80 cm

Grijs

41,50 / st.

209438 1-zijdig recht

20x12x90 cm

Grijs

41,50 / st.

209436 2-zijdig rond

20x12x100 cm

Grijs

41,50 / st.

Parkeerstootbanden

Grastegels
208958 Grastegel type A

60x40x10 cm

Grijs

17,50 / m²

208991 2-zijdig recht

20x20x90 cm

Grijs

42,95 / st.

209321 Grastegel type A

60x40x12 cm

Grijs

18,25 / m²

208990 1-zijdig recht

20x20x90 cm

Grijs

42,95 / st.

208959 Grastegel type G

60x40x12 cm

Grijs

18,95 / m²

208989 2-zijdig rond

20x20x100 cm

Grijs

42,95 / st.

209324 Grastegel type H

40x40x12 cm

Grijs

18,95 / m²
209134 Inritband*

12/20x30x60 cm

Grijs

43,95 / st.

208992 Inritband*

12/20x45x50 cm

Grijs

40,50 / st.

209007 Inritband*

12/20x50x50 cm

Grijs

52,95 / st.

Inritbanden

Overige grastegels op aanvraag leverbaar

Betontegels
209387 Halve betontegel

30x15x4,5 cm

Grijs

20,95 / m²

209388 Halve betontegel

30x15x6 cm

Grijs

23,50 / m²

209391 Betontegel HK

30x30x4 cm

Grijs

13,95 / m²

208961 Betontegel HK

30x30x4,5 cm

Grijs

13,95 / m²

209008 RWS-band 11,5/22,5x16x100 cm

Grijs

22,50 / st.

209156 Betontegel

30x30x4,5 cm

Grijs

15,50 / m²

209009 RWS-band 11,5/22,5x20x100 cm

Grijs

22,50 / st.

208962 Betontegel

30x30x6 cm

Grijs

19,50 / m²

209389 Betontegel

45x30x4,5 cm

Grijs

28,95 / m²

209011 Betontegel

40x40x5 cm

Grijs

29,95 / m²

209394 Betontegel

40x40x6 cm

Grijs

31,95 / m²

209012 Betontegel

40x40x8 cm

Grijs

41,95 / m²

208963 Betontegel

60x40x5 cm

Grijs

19,50 / m²

209396 Betontegel

60x40x6 cm

Grijs

21,50 / m²

209014 Betontegel

60x40x8 cm

Grijs

35,50 / m²

209399 Betontegel

50x50x5 cm

Grijs

19,50 / m²

209400 Betontegel

50x50x6 cm

Grijs

21,50 / m²

209013 Betontegel

50x50x8 cm

Grijs

35,50 / m²

50x50x5 cm

Grijs

24,50 / m²

208960 Molgoot hol 4 cm 12x40x100 cm

Grijs

37,95 / st.

Betontegels zonder facet
208967 Betontegel

Molgoot
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RWS-banden

* Hulpstukken (hoek-, bocht-, eind- en beginstukken) zijn leverbaar

Bij TuinVisie ben je ook aan
het juiste adres voor de inrichting
van je bedrijventerrein
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GEBAKKEN BESTRATING
Stenen en klinkers van keramiek zijn ook wel bekend als gebakken bestrating. Door het gebruik van verschillende soorten
klei, toevoegingen en variatie in het stookproces krijgt dit product zijn kenmerkende diepe kleur. De stenen zijn door het
bakproces niet volledig maatvast, wat bij verwerking zorgt voor een authentiek beeld.
De meeste mensen kennen gebakken bestrating als een nostalgisch product dat veelal wordt toegepast in oude stadscentra
en knusse steegjes. Dat effect is met gebakken bestrating ook eenvoudig te creëren in je tuin. Maar ook in een moderne
tuin, in combinatie met een strakke tegel, geven straatbakstenen een prachtig effect.
Keramiek ligt qua prijsniveau wat hoger dan beton, maar is wel uitermate duurzaam. Een gebakken straatsteen is kleurvast
en wordt vaak in de loop der jaren alleen maar mooier van kleur.

98

BEZAND GETROMMELD

100

ONBEZAND GETROMMELD

108
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Een gebakken straatsteen is
kleurvast en wordt vaak in de
loop der jaren alleen maar
mooier van kleur

Ares Zwart
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GEBAKKEN BESTRATING

BEZAND GETROMMELD
In deze categorie vind je ons assortiment bezande straatbakstenen in waalformaat en dikformaat met een dikte
van 6 en 6,5 centimeter. Waalformaat stenen zijn ongeveer 20 bij 5 centimeter, wat resulteert in een slank, elegant
tuinbeeld. Dikformaat stenen zijn ongeveer 20 bij 6,5 centimeter. Door het ambachtelijke productieproces moet je bij
bakstenen altijd rekening houden met een maatafwijking. De bezanding slijt in de loop van de tijd van het product
waardoor de uiteindelijke kleur zichtbaar wordt.

100

Rustiek Fox Rood-bruin

Rustiek Tiger Paars-rood-bruin

Rustiek Snake Paars-rood

213255 Rustiek WF 60

43,95 / m²

213410 Rustiek WF 60

44,95 / m²

213411 Rustiek WF 60

50,50 / m²

212783 Rustiek DF 60

43,95 / m²

212784 Rustiek DF 60

44,95 / m²

212782 Rustiek DF 60

50,50 / m²

Rustiek Bear Rood-bruin-aubergine

Rustiek Leopard Bruin-paars

Rustiek Black Panther Antraciet

213412 Rustiek WF 60

50,50 / m²

213413 Rustiek WF 60

52,50 / m²

213414 Rustiek WF 60

59,95 / m²

212786 Rustiek DF 60

50,50 / m²

212785 Rustiek DF 60

52,50 / m²

212781 Rustiek DF 60

59,95 / m²
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Waalformaat stenen zijn
ongeveer 20 bij 5 centimeter,
dikformaat stenen zijn
ongeveer 20 bij 6,5 centimeter
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GEBAKKEN BESTRATING

BEZAND GETROMMELD

Liers Rood-bruin-zwart bont

Auxo Bruin-rood

206547 Rustiek WF 60

42,95 / m²

212034 Rustiek WF 60

37,50 / m²

211899 Rustiek WF 60

37,50 / m²

206554 Rustiek DF 60

42,95 / m²

212035 Rustiek DF 60

37,50 / m²

211944 Rustiek DF 60

37,50 / m²

Lotis Grijs genuanceerd

Supraton Bruin-rood-oker

Atlas Aubergine-zwart

210199 Rustiek WF 65

55,95 / m²

207822 Rustiek WF 65

47,50 / m²

205934 Rustiek WF 65

51,50 / m²

211900 Rustiek DF 65

53,50 / m²

212775 Rustiek DF 65

45,95 / m²

213388 Rustiek DF 65

51,50 / m²

Doris Donkerbruin

102

Carpo Rood-paars-bruin

Eros Zwart

Megaton Mix

211045 Rustiek WF 65

50,50 / m²

210688 Rustiek WF 65

52,50 / m²

212828 Rustiek WF 65

47,50 / m²

213389 Rustiek DF 65

50,50 / m²

212793 Rustiek DF 65

52,50 / m²

212827 Rustiek DF 65

47,50 / m²
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Voor het voegen van deze bestrating
adviseren wij om gebruik te maken
van Fixs Gatorsand.

Door het ambachtelijke
productieproces moet je bij
bakstenen altijd rekening houden
met een kleine maatafwijking
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GEBAKKEN BESTRATING

BEZAND GETROMMELD

Norton Paars-blauw

Pastorale Mix

204420 Rustiek WF 65

47,50 / m²

211064 Rustiek WF 65

50,50 / m²

213093 Rustiek DF 65

47,50 / m²

213391 Rustiek DF 65

50,50 / m²

Preston Bruin-zwart

Ruston Paars-rood

204421 Rustiek WF 65

50,50 / m²

201111 Rustiek WF 65

47,50 / m²

205827 Rustiek DF 65

50,50 / m²

206024 Rustiek DF 65

45,95 / m²

Ares Zwart
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Novoton Rood-bruin

212485 Rustiek WF 65

49,50 / m²

200862 Rustiek WF 65

47,50 / m²

212486 Rustiek DF 65

49,50 / m²

203732 Rustiek DF 65

47,50 / m²
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De bezanding slijt in de loop
van de tijd van het product
waardoor de uiteindelijke
kleur zichtbaar wordt
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GEBAKKEN BESTRATING

BEZAND GETROMMELD
Naast de veelvoorkomende diktes van 6 en 6,5 centimeter die we eerder in dit hoofdstuk presenteerden, bieden we
een assortiment gebakken bestrating met een dikte van zelfs 8,5 centimeter voor een zwaardere belasting.

Norton Paars-blauw
211546 Rustiek WF 85

106

Nero Zwart
53,50 / m²
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211547 Rustiek WF 85

57,95 / m²

Deze gebakken bestrating heeft
maar liefst een dikte van 8,5 cm
voor een zwaardere belasting
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GEBAKKEN BESTRATING

ONBEZAND GETROMMELD
Behalve een ruim assortiment aan bezande gebakken bestrating, bieden we ook onbezande producten. Deze producten
hebben door het uitblijven van de bezanding direct hun werkelijke kleur. Door het trommelen hebben de bakstenen de
nostalgische uitstraling die gebakken bestrating zo typeert.

Varia Geel-bruin-rood-brons

Novoton Rood-bruin

205999 Antica WF 65

52,50 / m²

206001 Antica WF 65

52,50 / m²

209275 Antica WF 65

52,50 / m²

213417 Antica DF 65

52,50 / m²

211153 Antica DF 65

52,50 / m²

211326 Antica DF 65

52,50 / m²

Varoton Mix

Zenneton Mix

Gasol Rood-bruin

211985 Antica WF 65

52,50 / m²

212825 Antica WF 65

52,50 / m²

211548 Antica WF 85

53,50 / m²

213418 Antica DF 65

52,50 / m²

212826 Antica DF 65

52,50 / m²

212792 Antica DF 85

53,50 / m²

Gala Paars-blauw
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Nostalgie Zwart-bruin

Incana Bruin-zwart

Oliva Bruin-blauw

212915 Antica WF 85

53,50 / m²

203987 Antica WF 85

53,50 / m²

203751 Antica WF 85

53,50 / m²

212914 Antica DF 85

53,50 / m²

203971 Antica DF 85

53,50 / m²

203966 Antica DF 85

53,50 / m²
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Onbezande straatbakstenen
hebben door het uitblijven
van de bezanding direct hun
werkelijke kleur
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KERAMISCHE TEGELS
Keramische tegels hebben veel voordelen ten opzichte van beton en natuursteen. Keramische tegels zijn bijvoorbeeld
uiterst kleurvast. Het is een gebakken product, dus de kleur vervaagt niet in de loop der jaren. De tegels zijn bovendien
beter bestand tegen krassen en slijten, ook vlekken zijn in een mum van tijd blijvend verwijderd.
Hoe goed keramische tegels ook zijn, alles valt of staat met de manier waarop het product verwerkt wordt, zeker als je kiest
voor een keramische tegel met een dikte van 1 of 2 cm. Door de geringe dikte en het daarbij behorende geringe gewicht
van keramische tegels van 1 of 2 cm dik, moet extra aandacht worden besteed aan de onderbouw. Laat het leggen van deze
tegels bij voorkeur over aan een vakman.
Naast de keramische tegels van 1 en 2 cm dik, heeft TuinVisie Cerasolid in haar assortiment een massieve keramische
terrastegel van 3 cm dik. De Cerasolid kan vanwege zijn dikte en sterkte ook worden toegepast in een oprit. De tegels kunnen
direct op een gestabiliseerd zandbed gelegd worden en zijn daardoor eenvoudig te verwerken. Dit scheelt aanzienlijk in de
verwerkingsuren en materiaalkosten voor het onderpakket.
Naast tegels die volledig van keramiek zijn (met een dikte van 1, 2 of 3 centimeter) heeft ons assortiment twee soorten
tegels met een geïntegreerde onderlaag.
De Ceramiton is een keramische tegel op een betonnen onderlaag. Het grote voordeel van deze tegel, evenals de 3 cm dikke
full body keramische tegels, is dat je deze gewoon in zand kunt leggen.
De tweede soort is de Ceramidrain, een keramische tegel op een kunststof onderlaag die water kan bufferen en langzaam
afgeeft aan de ondergrond. Langdurige regen of stortbuien vormen met dit product geen enkel probleem.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
KERAMISCHE BINNENTEGELS 112
voetcomfort
KERAMISCHE TERRASTEGELS 114
CERASOLID KERAMISCHE
TERRASTEGELS 3 CM

onderhoudsvriendelijk
118
geschikt voor auto/oprit

CERAMITON

126
geschikt voor terras

CERAMIDRAIN

130
volledig keramisch
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Cerasolid Sky dark Antraciet
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KERAMISCHE TEGELS

KERAMISCHE BINNENTEGELS
De keramische binnentegels zijn 1 centimeter dik en sluiten met hun afmeting van 60 bij 60 centimeter perfect aan
op de Ceramiton-tegels in hetzelfde formaat. Wil je binnen en buiten graag dezelfde vloer? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres! De tegels zijn bestand tegen krassen en slijten en zijn bovendien kleurvast. Ook binnen kun je nu vele
jaren genieten van je mooie vloer. De binnentegels zijn verkrijgbaar in acht kleuren.

Onyx black
211428 60x60x1 cm

Star grey
47,95 / m²

Marble grey
211434 60x60x1 cm
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Elephant grey
47,95 / m²

Marble back
47,95 / m²

Dark slate
211432 60x60x1 cm

211427 60x60x1 cm

211148 60x60x1 cm
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211429 60x60x1 cm

47,95 / m²

Coal
47,95 / m²

Shimmer grey
47,95 / m²

211430 60x60x1 cm

47,95 / m²

211431 60x60x1 cm

47,95 / m²

Keramische tegels zijn bestand
tegen krassen en slijten en zijn
bovendien kleurvast
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KERAMISCHE TEGELS

KERAMISCHE TERRASTEGELS
Keramische tegels bieden veel voordelen. Kleurvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen krassen en slijten zijn
veelgehoorde redenen om te kiezen voor dit product. Met deze lijn 2 cm dikke keramische tegels hebben we een
uiterst betaalbare lijn keramiek binnen het assortiment.

Boston Betonlook grijs

Atlanta Betonlook antraciet

New York Graniet grijs

Dallas Graniet antraciet

211540 60x60x2 cm

211541 60x60x2 cm

211542 60x60x2 cm

211543 60x60x2 cm

35,95 / m²

Memphis Hardsteen

Orlando Basalt

211544 60x60x2 cm

211545 60x60x2 cm

35,95 / m²

35,95 / m²

35,95 / m²

35,95 / m²

Baltimore Concrete black

Miami Concrete grey

610005 60x60x2 cm

610022 60x60x2 cm

35,95 / m²

Long beach Hardsteen grijs

Oxxobase-platen *

Gatorbase-platen **

610349 60x60x2 cm

210184 99,5x60,2x2,2 cm 21,95 / m²

213600 90x60x1,9 cm 31,50 / m²

35,95 / m²

35,95 / m²

35,95 / m²

*	Oxxobase is een mortelloos verwerkingssysteem op basis van platen bestaande uit Neopor® polystyreen. Het product is 100%
recyclebaar. De platen zorgen voor een optimale drukverdeling en door slimme afwatering is er een optimale drainage. Het
monteren is simpel en de platen zijn eenvoudig op maat te snijden.
**	De Gatorbase-platen zijn gemaakt van lichtgewicht polypropyleen, met een hoge materiaaldichtheid. De platen hebben een
uniek Lock-N-Go systeem (tong- en groefsysteem) en voeren water af via gepatenteerde afvoerkanalen en gaten. Tevens zijn
ze milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. Het monteren is simpel en de platen zijn eenvoudig op maat te snijden.
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Het monteren van Oxxobase- en
Gatorbaseplaten is simpel en ze
zijn eenvoudig op maat te snijden
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KERAMISCHE TEGELS

KERAMISCHE TERRASTEGELS
Tegels van Italiaans keramiek staan garant voor topkwaliteit in het keramische segment. Deze mooie keramische
tegels hebben een levendige kleur en zijn beschikbaar in diverse afmetingen. Ben je op zoek naar een opvallende,
onderhoudsvriendelijke en kleurvaste vloer? Dan is de Wood-serie jouw product. Producten in deze serie kenmerken
zich door het houtmotief en de lange slanke afmetingen. Met het formaat 120x30 centimeter boots je het effect van
parket in je tuin na. Het resultaat: een prachtige vloer met de warme uitstraling van parket en de kwaliteit en het
onderhoudsgemak van keramiek.

Madera Driftwood Lichtbruin genuanceerd

Madera Scrapewood Bruin genuanceerd

210188 120x30x2 cm

210189 120x30x2 cm

64,50 / m²

Lagom wood beige Grijs-bruin
610350 120x30x2 cm
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64,50 / m²

Lagom wood gold Bruin
55,95 / m²

610351 120x30x2 cm

55,95 / m²

Voor het voegen van deze
bestrating adviseren wij om
gebruik te maken van de
gebruiksklare Fixs Voegmortels,
Gatorsand of Dansand.
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KERAMISCHE TEGELS

CERASOLID KERAMISCHE TERRASTEGELS 3 CM
TuinVisie heeft de Cerasolid in haar assortiment, een massieve keramische terrastegel van 3 cm dik. De Cerasolid
kan vanwege zijn dikte en sterkte direct op een gestabiliseerd zandbed gelegd worden. Deze massieve tegels zijn
duurzaam, kleurvast, bestendig tegen krassen en bovendien eenvoudig te reinigen. Keramische tegels worden niet
poreus waardoor vuil en vocht niet in de tegels kunnen trekken. Wanneer je de Cerasolid op de juiste manier verwerkt,
is deze ook geschikt om toe te passen in een oprit en gaat deze keramische tegel een leven lang mee.

Concrete

Shadow Antraciet

Mist Taupe

212583 60x60x3 cm

55,50 / m²

610341 90x90x3 cm

74,50 / m²

212581 60x60x3 cm

Snow Grijs
55,50 / m²

Rainbow Grijs-bruin

212582 60x60x3 cm

55,50 / m²

610342 90x90x3 cm

74,50 / m²

Marmerstone

Anthracite
610337 60x60x3 cm
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Grey
55,50 / m²
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610338 60x60x3 cm

Light grey
55,50 / m²

610339 60x60x3 cm

55,50 / m²

212586 60x60x3 cm

55,50 / m²

Deze massieve tegels
zijn duurzaam, kleurvast,
krasbestendig en bovendien
eenvoudig te reinigen
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Concrete

Shadow Antraciet
213049 90x45x3 cm

Mist Taupe
67,95 / m²

Snow Grijs

213050 90x45x3 cm

67,95 / m²

213051 90x45x3 cm

67,95 / m²

Freestone

Sky dark Antraciet

Sky Grijs

Sky light Lichtgrijs

213042 60x60x3 cm

55,50 / m²

212585 60x60x3 cm

55,50 / m²

610345 90x90x3 cm

74,50 / m²

610344 90x90x3 cm

74,50 / m²

213043 60x60x3 cm

Stone

Anthracite
213427 90x90x3 cm

120

Grey
85,95 / m²
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213426 90x90x3 cm

85,95 / m²

55,50 / m²

Voor het voegen van deze bestrating
adviseren wij om gebruik te maken
van de gebruiksklare Fixs Voeg
mortels, Gatorsand of Dansand
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Nature fossile

Cloudy black Antraciet

Cloudy grey Grijs

212584 60x60x3 cm

213044 60x60x3 cm

55,50 / m²

55,50 / m²

Metalico

Grey Antraciet
213040 60x60x3 cm

Brown Bruin
55,50 / m²

213041 60x60x3 cm

55,50 / m²

Ultramoderno

Graphite
213034 60x60x3 cm

Taupe
55,50 / m²

Brown
213035 60x60x3 cm
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55,50 / m²
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213033 60x60x3 cm

Light grey
55,50 / m²

213036 60x60x3 cm

55,50 / m²

Wanneer je de Cerasolid op
de juiste manier verwerkt,
gaat deze keramische tegel
een leven lang mee
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Nature slate

Pizarra anthracite

Pizarra dark grey

213037 60x60x3 cm

55,50 / m²

610340 90x90x3 cm

74,50 / m²

213038 60x60x3 cm

Pizarra
55,50 / m²

213039 60x60x3 cm

55,50 / m²

610343 90x90x3 cm

74,50 / m²

Wood

Dark brown
213046 90x45x3 cm

Cream Lichtbruin*
67,95 / m²

213047 90x45x3 cm

White*
67,95 / m²

213048 90x45x3 cm

67,95 / m²

* uitsluitend op aanvraag en per vol pakket leverbaar

Decor
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Pebble

Concrete Antraciet-grijs

Carpet

610456 60x60x3 cm

610457 60x60x3 cm

56,75 / m²
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Anthracite
56,75 / m²

610458 60x60x3 cm

Grey
55,50 / m²

610459 60x60x3 cm

55,50 / m²

De Cerasolid kan vanwege zijn dikte
en sterkte direct op een gestabiliseerd
zandbed gelegd worden.
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KERAMISCHE TEGELS

CERAMITON
Ceramiton-tegels zijn tegels waarbij een 1 centimeter dikke keramische tegel gecombineerd is met een betonnen
onderlaag. De in totaal 3 centimeter dikke tegel heeft hierdoor de gunstige eigenschappen van een keramische
tegel én het verwerkingsgemak van een betontegel. De tegel kan gewoon in zand gelegd worden. De tegels zijn
voorzien van afstandshouders waardoor de verwerking nog eenvoudiger wordt. De toplaag van Italiaans keramiek is
kleurvast, bestendig tegen krassen en slijten en uiterst eenvoudig te reinigen.

Onyx black

Star grey
60,50 / m²

209955 60x60x3 cm

60,50 / m²

211476 80x40x3 cm

86,50 / m²

211477 80x40x3 cm

86,50 / m²

211479 80x80x3 cm

86,50 / m²

211480 80x80x3 cm

86,50 / m²

213601 100x100x4 cm

87,50 / m²

Marble grey
211473 60x60x3 cm

Marble black
60,50 / m²

Dark slate
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Elephant grey

209954 60x60x3 cm

209958 60x60x3 cm

60,50 / m²

211478 80x40x3 cm

86,50 / m²

211481 80x80x3 cm

86,50 / m²

213602 100x100x4 cm

87,50 / m²
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211475 60x60x3 cm

60,50 / m²

Coal
60,50 / m²

Shimmer grey

211474 60x60x3 cm

209956 60x60x3 cm

60,50 / m²

209957 60x60x3 cm

60,50 / m²

Ceramiton-tegels zijn tegels waarbij
een 1 centimeter dikke keramische
tegel gecombineerd is met een
betonnen onderlaag van
2 centimeter dik
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Ceramiton

Palo rustic
211484 120x30x4 cm

Palo dark
92,50 / m²

Mosaïc grey
213424 60x60x3 cm

60,50 / m²

Concrete black
212563 120x60x3 cm
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86,50 / m²
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211483 120x30x4 cm

Palo black
92,50 / m²

212371 120x30x4 cm

Fiorde designo (flower)

Concrete grey

212561 60x60x3 cm

212562 120x60x3 cm

60,50 / m²

92,50 / m²

86,50 / m²

Tuintip:
Door de Fiorde designo op
te sluiten met een effen
terrastegel ontstaat er een
vloerkleed van terrastegels
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KERAMISCHE TEGELS

CERAMIDRAIN
Ceramidrain-tegels zijn keramische tegels voorzien van een kunststof onderlaag die water kan bufferen en langzaam
weer afgeven aan de ondergrond (draineren). Daarnaast combineren ze de positieve eigenschappen van keramische
tegels met een eenvoudige verwerking door de plug- & layverbinding.
De bovenlaag van de Ceramidrain bestaat uit een keramische tegel van 16 millimeter dik. Keramische tegels zijn
duurzaam en niet of nauwelijks aan verkleuring onderhevig. Bovendien zijn ze slijtvast en niet gevoelig voor krassen.
De kunststof onderlaag heeft een open structuur en een wateropslagcapaciteit van maar liefst 22 liter per m².
De twee lagen van de Ceramidrain zijn met elkaar verbonden door een ijzersterke, gepatenteerde spreidplug
verbinding. De lagen kunnen niet loskomen van elkaar, ook niet met vorst. Dankzij de daarnaast speciaal ontwikkelde
plug- & layverbinding schuif je de tegels makkelijk in elkaar en is het leggen van de Ceramidrain zeer eenvoudig,
mede doordat de tegels met 17 kilo per stuk licht in gewicht zijn. Ceramidrain-tegels kun je gewoon verwerken in
een drainerend zandbed. Ze hebben een afstandhouder van 3 mm die zorgt voor een optimale afvoer van het water.
De tegels hoeven niet gevoegd te worden, wat weer een gunstig effect heeft op de kosten.

Quartz black
211486 60x60x4 cm

Quartz greige
71,50 / m²

Belgium grey
211491 60x60x4 cm
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Quartz taupe
71,50 / m²

Concrete beige
71,50 / m²

Decor
211493 60x60x4 cm

211488 60x60x4 cm

211487 60x60x4 cm
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610128 60x60x4 cm

Belgium dark
71,50 / m²

Concrete black
71,50 / m²

Decor Grey
71,50 / m²

211489 60x60x4 cm

211711 60x60x4 cm

211490 60x60x4 cm

Concrete dark grey
71,50 / m²

211492 60x60x4 cm

Vulplaatjes t.b.v. Ceramidrain tegels
71,50 / m²

71,50 / m²

211883 2 mm zwart

6,50 / zak

211884 3 mm zwart

7,50 / zak

71,50 / m²

Dankzij de speciale plug- en
layverbinding schuif je de
Ceramidrain-tegels eenvoudig
in elkaar
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NATUURSTEEN
Ben je voor je tuin op zoek naar producten om een terras aan te leggen, een muurtje te creëren of een trap te maken?
Overweeg dan eens producten van natuursteen. Er bestaan duizenden soorten natuursteen. Bluestone en leisteen zijn
bekende voorbeelden. Deze soorten natuursteen hebben hun eigen set aan eigenschappen. Toch hebben ze ook enkele
kenmerken gemeen.
Zoals de naam al doet vermoeden is natuursteen een natuurproduct. In feite is het een stuk van de aardkost waarop wij leven.
Het is miljoenen jaren oud en wordt gewonnen uit groeven verspreid over de hele wereld. Ieder product van natuursteen is
uniek. Het is immers een stuk natuurlijk gesteente, waar er geen tweede van gemaakt kan worden.
Afhankelijk van het soort natuursteen, kan het product wel krasgevoelig zijn, maar doordat het gesteente door-en-door
gekleurd is, vallen beschadigingen minder op. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf of natuursteen past bij jou en jouw
tuinideeën. Toch kan het handig zijn om je voor die keuze te laten bijstaan door een expert. Neem daarom vooral contact op
met één van onze dealers om je verder te laten informeren over dit unieke product.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
BLUESTONE

134
voetcomfort

VIETNAM BLUESTONE

136

LEISTEEN

138

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor terras

132
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Bluestone Primo
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NATUURSTEEN

BLUESTONE
Bluestone wordt gemaakt van Chinees hardsteen en is stijlvol en slijtvast tegelijkertijd. De tegels kunnen in het
begin iets verkleuren en zijn krasgevoelig, maar omdat de tegels kleurecht zijn, vallen de krassen na verloop van
tijd nauwelijks op. De tegels zijn stroef, onderhoudsvriendelijk en niet poreus. Bluestone is niet zuurbestendig. Wij
raden daarom altijd aan om zuurvrije reinigers te gebruiken.
Wegens sterk fluctuerende prijzen op de internationale markt kunnen geen vaste prijsgaranties afgegeven worden.

Primo

Anticato

Venato

Tegels

Tegels

Tegels

203156 60x60x3 cm

203149 60x60x3 cm

203161 60x60x3 cm

203157 80x80x3 cm

203150 80x80x3 cm

203162 80x80x3 cm

203158 100x100x3 cm

203151 100x100x3 cm

Banden
211715 6x15x100 cm
122635 6x20x100 cm

Randen recht
203167 100x20x3 cm
122827 100x30x3 cm

Randen hoek
122826 50/50x30x3 cm
203168 40/40x20x3 cm

Bloktrede met anti-sliprand
122819 100x35x15 cm
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Bluestone wordt gemaakt van
Chinees hardsteen en is stijlvol
en slijtvast tegelijkertijd
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NATUURSTEEN

VIETNAM BLUESTONE
Vietnam Bluestone kenmerkt zich door de prachtige mix tussen grijs en blauw. Dit betekent dat de unieke kleuren
en verouderde uitstraling behouden blijven, zodat je lange tijd van deze natuursteen kunt genieten.
Wegens sterk fluctuerende prijzen op de internationale markt kunnen geen vaste prijsgaranties afgegeven
worden.

Anticato

Anticato

204399 50x50x3 cm

204785 20x5x5 cm

204400 60x60x3 cm
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Vietnam Bluestone kenmerkt
zich door de prachtige mix
tussen grijs en blauw
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NATUURSTEEN

LEISTEEN
Leisteen is een afzettingsgesteente dat bestaat uit verschillende dunne laagjes. Deze gekalibreerde tegels zijn
sterk, kleurvast en zorgen voor een natuurlijke uitstraling van je tuin. Verwerk bij leisteen, om vorstschade te
voorkomen, geen waterdoorlatende voegmortels. Op leisteen kunnen witte en/of bruine vlekken ontstaan. Dit is
inherent aan dit mooie natuursteenproduct.
Wegens sterk fluctuerende prijzen op de internationale markt kunnen geen vaste prijsgaranties afgegeven
worden.

Mustang Plano
202380 60x60x2,5 cm
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Voor het voegen van natuursteen
adviseren wij om gebruik te
maken van de gebruiksklare
Fixs Gatorsand Tile en Fixs Eurostone

TuinVisie catalogus 2021

139

Van schets...
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Scan de QR-code
voor nog meer
inspiratiebeelden

...tot realisatie
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FIXS PRODUCTS
Het Fixs Products assortiment biedt een compleet gamma aan producten die je helpen bij de aanleg en het onderhoud van
jouw tuin en terras. Als tuinliefhebber wil je in alle jaargetijden kunnen genieten van je tuin. Een goed onderhouden tuin
oogt niet alleen prachtig, het verlengt ook de levensduur van je tuinproducten. Wanneer je meteen begint met een goede
basis, zal het daadwerkelijk vereiste onderhoud geminimaliseerd worden. Met het Fixs Products assortiment voorzien wij in
al deze voordelen én voegen we daar nog een voordeel aan toe: uitermate hoog gebruiksgemak.
Het Fixs Products assortiment bestaat uit diverse voegmiddelen, lijmen en kitten en reinigings- en onderhoudsmiddelen,
waarmee aanleg- en onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk uit te voeren zijn.

142

FIXS VOEGMIDDELEN

144

FIXS GATORSAND
POLYMEERZAND

146

FIXS DANSAND

148

FIXS LIJMEN EN KITTEN

150

FIXS REINIGINGS- EN
ONDERHOUDSMIDDELEN

152
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In het Fixs Products assortiment vind
je alle producten voor de aanleg en
het onderhoud van je tuin. Uiterst
makkelijk in gebruik, dus meer tijd
over om van je tuin te genieten!

Fixs Multikit
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FIXS PRODUCTS

FIXS VOEGMIDDELEN
Het gebruik van de juiste voegmiddelen zal je erg veel tuinplezier opleveren. Wanneer je kiest voor de juiste
ondergrond met een stabiele, goed drainerende onderbouw en kwalitatief hoogwaardige voegmortels krijg je een
prachtig afgewerkte tuin met langdurig onkruidvrije bestrating. Met Fixs Products heb je de keuze uit verschillende
soorten en kleuren voegmiddel, passend bij het door jou gekozen bestratingstype.

Fixs Voegmortel
Zandwit waterdoorlatend

Fixs Voegmortel
Steengrijs waterdoorlatend

Fixs Voegmortel
Basalt waterdoorlatend

Fixs Voegmortel
Zwart waterdoorlatend

Fixs Voegmortel Easy

Fixs Voegmortel Easy

Fixs Voegmortel Easy

Fixs Voegmortel Pro

209793 15 kg

209794 15 kg

209795 15 kg

209799 15 kg

54,50 / emmer

54,50 / emmer

54,50 / emmer

Fixs Voegmortel Pro

Fixs Voegmortel Pro

Fixs Voegmortel Pro

209796 15 kg

209797 15 kg

209798 15 kg

62,95 / emmer

62,95 / emmer

Fixs Schoon voegzand
Zwart waterdoorlatend

Fixs Schoon voegzand Zand
waterdoorlatend

206351		

207298		

13,50 / zak

13,50 / zak

62,95 / emmer

Fixs Voegkruisjes

Fixs Voegenroller Hout

202567 3mm
25,50 / zak
100 st. per zak

212445		

202568 5mm
40,95 / zak
100 st. per zak

Fixs Voegmortel Cement
waterafwijzend
209805 Zand
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Fixs Zandvoegversteviger
209812		

70,50 / can

Fixs 2-componentenmortel
waterdoorlatend

56,95 / zak

209800 Zand

131,50 / st.

209803 Donkergrijs 56,95 / zak

209801 Grijs

131,50 / st.

209804 Antraciet

209802 Antraciet 131,50 / st.

56,95 / zak

TuinVisie catalogus 2021

62,95 / emmer

31,50 / st.

Scan de QR-code voor meer
informatie over Fixs Products
of kijk op fixsproducts.nl

TuinVisie catalogus 2021

145

FIXS PRODUCTS

FIXS GATORSAND POLYMEERZAND
Fixs Gatorsand is een polymeerzand en is beschikbaar in twee uitvoeringen, een waterdoorlatende en een water
afwijzende variant. De voeg van deze voegmortel blijft na binding elastisch en is na 15 minuten rainsafe.
Fixs Gatorsand werkt schoon, makkelijk, is stofvrij en snel te verwerken. Fixs EuroStone polymeerzand is beschikbaar
in een waterafwijzende variant met een belangrijk verschil dat Fixs EuroStone zwaarder belast kan worden.

Fixs Gatorsand

Fixs Gatorsand XP G2 waterdoorlatend
polymeerzand

Fixs Gatorsand Tile waterafwijzend
polymeerzand

213399 Antraciet

4,5 kg

16,95 / zak

212134 Antraciet

16 kg

52,50 / zak

212779 Beige

4,5 kg

16,95 / zak

212133 Beige

16 kg

52,50 / zak

212125 Antraciet

20 kg

52,50 / zak

212132 Zwart

16 kg

52,50 / zak

212126 Beige

20 kg

52,50 / zak

212131 Ivoor

16 kg

52,50 / zak

212127 Zwart

20 kg

52,50 / zak

212128 Ivoor

20 kg

52,50 / zak

Fixs EuroStone - voor zwaardere toepassingen
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Fixs EuroStone waterafwijzend

Fixs EuroStone waterafwijzend

213395 Antraciet

213396 Beige

25 kg

62,95 / zak

25 kg

62,95 / zak

Fixs EuroStone waterafwijzend

Fixs EuroStone waterafwijzend

213397 Zwart

213398 Ivoor

25 kg

TuinVisie catalogus 2021

62,95 / zak

25 kg

62,95 / zak

Fixs Gatorsand werkt schoon,
makkelijk, is stofvrij en
snel te verwerken
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FIXS PRODUCTS

FIXS DANSAND
Dansand voegzand en Dansand Top Lock polymeerzand zijn onkruidremmend en waterdoorlatend. Het voegzand is
geschikt voor het voegen van beton en natuursteen (niet voor gebakken bestrating) met een voegbreedte van 1-5 mm.
Dansand Top Lock polymeerzand kan worden gebruikt voor voegen van 3-10 mm. Dansand voegzand en Dansand Top
Lock zijn beide geschikt voor een lichte (verkeers)belasting.
Dansand voegzand geeft een verdichte maar niet-verharde voeg. Het is bijzonder eenvoudig te verwerken en door de
unieke samenstelling zorgt het ervoor dat onkruid dat op de voeg wil ontkiemen geen kans krijgt.
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Fixs Dansand voegzand ‘No Grow’

Fixs Dansand voegzand ‘No Grow’

Fixs Dansand voegzand ‘No Grow’

213238 Natural 1-5 mm 20 kg

213239 Dark 1-5 mm

213240 Grey 1-5 mm

12,50 / zak

20 kg

12,95 / zak

Fixs Dansand Top Lock ‘No Grow’

Fixs Dansand Top Lock ‘No Grow’

213244 Natural 3-10 mm 20 kg

213245 Dark 3-10 mm
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25,95 / zak

20 kg

25,95 / zak

20 kg

12,95 / zak

Dansand voegzand en Dansand
Top Lock zijn beide geschikt voor
een lichte (verkeers)belasting
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FIXS PRODUCTS

FIXS LIJMEN EN KITTEN
De Fixs Products lijm- en kitproducten maken het bevestigen van je muurelementen en tegels wel heel eenvoudig. De
lijmen en kitten zijn zeer krachtig en kunnen het beste gebruikt worden in de daarvoor bestemde kit- en lijmpistolen.
Daarnaast beschikken wij ook over Fixs Tuinlijm in bussen, die direct klaar zijn voor gebruik en een poederlijm in een
grote emmerverpakking voor het grote werk. Verder bestaat het assortiment uit diverse mortels en cementsoorten
voor allerhande toepassingen.

Fixs Poederlijm

Fixs PU Tuinlijm bus

Fixs PU Tuinlijm bus

209790 15 kg

209792 500ml

209791 750ml

25,95 / st.

14,95 / st.

inclusief spuit

17,50 / st.

inclusief spuit

Fixs PU Tuinlijmreiniger

Fixs Multikit

Fixs Kunstgraslijm

209814 500 ml

209788 Antraciet 12,95 / st.

209789 Groen

14,95 / st.

13,95 / st.

Fixs Tuinlijmpistool
t.b.v. bus 750 ml
209815		

Fixs Kitpistool
t.b.v. kitkokers
209816		

Fixs Trascementmortel
209809		

17,95 / st.

27,95 / st.

42,95 / st.

Fixs Wotan /
Portlandcement

Fixs Flexibele tegellijm tbv Fixs Lijmkam 6 mm
keramische buitentegels
203060		
5,99 / st.

213076 25 kg

208418		

7,95 / zak

72,95 / st.

Fixs Zandcement

Fixs Turbo beton

Fixs Betonmortel

Fixs Metselmortel

213079 25 kg

213080 25 kg

213077 25 kg

213516 25 kg

5,95 / zak

10,95 / zak

5,95 / zak

5,95 / zak

Fixs Metselmortel
met kalk
213078 25 kg
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5,95 / zak

De Fixs Products lijm- en
kitproducten maken het bevestigen
van je muurelementen en tegels
wel heel eenvoudig
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FIXS PRODUCTS

FIXS REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN
De meeste mensen kennen beton als een enorm duurzaam product en dat is het ook. Toch kan dit materiaal af en toe
wel wat hulp gebruiken, om het weer mooier te laten ogen. Daarom zijn diverse reinigings- en onderhoudsmiddelen
voor beton te verkrijgen. Vlekken zoals cementsluiers, mortelresten en roestvlekken zullen jouw terras niet langer
ontsieren. En onder het motto ‘voorkomen is beter dan verhelpen’, kun je met impregneermiddelen sowieso al veel
vlekken en aanslag voorkomen. Een groot deel van onze producten is ook toepasbaar op andere soorten verharding,
zoals diverse soorten natuursteen. Ook voor het verfraaien van hout bestaan reinigingsmiddelen, zoals Fixs Groeneaanslagreiniger. Met dit product verwijder je eenvoudig groene aanslag en ander vuil van hout en zelfs vergrijsd hout
knapt ervan op.

Fixs Groene-aanslagreiniger

Fixs Steen- & tegelreiniger

Fixs Cementsluier verwijderaar

Fixs PU Tuinlijmreiniger

209810 1 liter

209811 1 liter

209813 1 liter

209814 500 ml

13,50 / st.

19,50 / st.

14,95 / st.

Fixs Geconcentreerde reiniger

Fixs Kalkuitbloeiverwijderaar

Fixs Bio Reiniger

Fixs Krasverwijderaar

211534 1 liter

211535 1 liter

212372 1 liter

211536 1 liter

15,95 / st.

Fixs Kleurverdiepende
antraciete impregnering
211537 1 liter
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11,50 / st.

16,50 / st.

Fixs Roestverwijderaar
212263 500 ml

20,95 / st.

15,95 / st.

Fixs Bitumen voorstrijk

211630		

211631		

43,50 / emmer
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Fixs Impregnering met
waterafstotende werking
211538 1 liter

Fixs Koudasfalt

39,95 / can

16,50 / st.

25,95 / st.

15,95 / st.

Fixs Perfect
211539 1 liter

19,50 / st.

Met reinigings- en onderhouds
middelen van Fixs Products zullen
vlekken zoals cementsluiers,
mortelresten en roestvlekken jouw
terras niet langer ontsieren

TuinVisie catalogus 2021

153

TUINACCESSOIRES
Het assortiment van TuinVisie bestaat naast de vele soorten bestratings- en bouwmaterialen uit een reeks tuinaccessoires.
In deze categorie vind je onder andere een heel breed aanbod aan producten, die ervoor zorgen dat het regenwater dat in je
tuin valt in de ondergrond geïnfiltreerd wordt of wordt afgevoerd.
Tevens hebben we een reeks producten om je bestrating mee op te sluiten. Naast de functionele opsluitbanden en palissades
vind je hier de moderne, flexibele en strakke randbegrenzingen van verzinkt materiaal of cortenstaal.
En om je tuin echt af te maken, vind je ook nog een uitgebreid assortiment exclusieve potterie, tuinhaarden en tuinmeubilair.

154

KEIEN EN BROKKEN

156

TRAPTREDEN EN BIELZEN

178

GRIND EN SPLIT

158

OPSLUITBANDEN

180

ECCOGRAVEL

160

PALISSADES

182

DRAINBASE EN ECCODAL

162

RANDBEGRENZINGEN
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KEIEN EN BROKKEN
Keien en brokken zijn stukken natuurlijk gesteente. Ze komen voor in tal van verschillende formaten en kleuren en
bieden diverse toepassingsmogelijkheden. Kinderkoppen zijn bijvoorbeeld geweldig voor het aanleggen van een
natuurlijk pad, met keien maak je je vijver helemaal af en brokken zijn prachtig om schanskorven mee te vullen voor
een natuurlijk ogende afscheiding. Deze korven kunnen gemaakt worden van bouwstaalmatten of Orlitech Mesh.

Kinderkoppen
Portugees graniet

Zweeds graniet

Lava

122300 Portugees graniet

8/10 cm

0,55 / kg

122302 Turks basalt

8/10 cm

0,65 / kg

210231 Vietnamees basalt

10/10x6-8 cm

0,75 / kg

122373 Zweeds graniet

14/18 cm

0,55 / kg

210232 Italiaans porfier

8/10 cm

0,90 / kg

Keien en brokken

Grauwacke brokken

Moraine

Yellow sun

210233 Ardenner rotssteen grijs

10-30 cm

0,40 / kg

210240 Grauwacke brokken

10-30 cm

0,30 / kg

210242 Lava

15-30 cm

0,55 / kg

210245 Moraine

10-25 cm

0,40 / kg

210246 Rosso verona

15-30 cm

0,70 / kg

210248 Yellow sun

20-40 cm

0,55 / kg

Keien en brokken t.b.v. schanskorven
208169 Ardenner grijs

60-90 mm

0,20 / kg

208446 Basalt

56-75 mm

0,25 / kg

208363 Grauwacke

60-80 mm

0,25 / kg

210269 Yellow sun

60-120 mm

0,35 / kg

Keien en brokken altijd per volle verpakking

Orlitech Mesh 0,3x10x10 cm
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Orlitech Mesh rol 0,3x10x10 cm

610506 93x25 cm

3,95 / st.

610507 150x50 cm

11,95 / st.

610510 80x3000 cm

610508 200x90 cm

22,95 / st.

610511 120x3000 cm 349,95 / st.

Andere keien en brokken op aanvraag leverbaar

610509 120x1500 cm 199,95 / st.
259,95 / st.

Bouwstaalmat Roest
300x200 cm

Bouwstaalmat Verzinkt
300x200 cm

Draadpaneel Verzinkt stekloos
0,4x10x10 cm

204392 0,4x15x15 cm 17,95 / st.

204059 0,4x15x15 cm 35,95 / st.

136755 180x180 cm 22,95 / st.

204062 0,5x10x10 cm 39,50 / st.

204061 0,5x10x10 cm 68,95 / st.

136756 180x90 cm

204681 0,4x5x5 cm

204058 0,4x5x5 cm

60,95 / st.
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92,95 / st.

13,95 / st.

Door brokken zoals deze
Grauwacke brokken in je tuin te
plaatsen, voeg je een decoratief
element toe
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GRIND EN SPLIT
Grind en split zijn kleine stukken gewonnen natuursteen. Grind wordt veelal gewonnen in rivieroevers en heeft door
het slijten in het water een rondere vorm. Split is een gespleten stuk steen, dat wordt gewonnen in groeves. Beide
soorten vormen een ideaal product voor decoratie van je tuin.
Ook het aanleggen van paden of een oprit behoort tot de mogelijkheden met grind en split, hierbij wordt het regen
water snel in de ondergrond opgenomen. Om ervoor te zorgen dat het grind en split op de plek blijft liggen, leveren
wij ECCO-gravel grind- en splitplaten. Zelfs wanneer er auto’s overheen rijden, zal het materiaal niet verschuiven.

Ardenner split Grijs

158

Basalt split

Basalt brokjes

Drainsplit - granulaat

Granietsplit Roze-rood

Grauwacke split

Icy blue split

Japans split

Taunusgrind Geel

Yellow sun split

Zebra split

Brekerzand

ECCOgravel Zwart

ECCOgravel Grijs

ECCOgravel Wit

Gronddoek
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prijs per
prijs per
afmeting prijs per zak minibag
bigbag
ca.
(ca. 20 kg) (ca. 500 kg) (ca. 1.000 kg)
Grind en split
Ardenner split Grijs
8-16 mm
4,95
83,50
149,00
Ardenner split Grijs
16-25 mm
4,95
nvt
nvt
Ardenner brokjes Grijs
25-40 mm
4,95
83,50
149,00
Basalt split
0-2 mm
4,95
nvt
nvt
Basalt split
2-8 mm
4,95
nvt
nvt
Basalt split
8-16 mm
4,95
89,50
159,00
Basalt split
16-32 mm
4,95
89,50
159,00
Basalt brokjes
30-60 mm
4,95
114,50
219,00
Canadian slate
15-30 mm
9,95
nvt
nvt
Cappuccino split
8-16 mm
7,50
nvt
nvt
Carrara split
9-12 mm
9,95
nvt
nvt
Carrara grind
15-25 mm
9,95
nvt
nvt
Carrara grind
25-40 mm
9,95
nvt
nvt
Carrara grind
40-60 mm
9,95
nvt
nvt
Drainsplit
2-6 mm
nvt
nvt
131,50
Granietsplit Roze-rood
8-16 mm
5,85
97,50
179,00
Grauwacke split
8-16 mm
5,85
100,00
169,00
Grauwacke split
16-32 mm
5,85
nvt
nvt
Grind
2-5 mm
2,99
nvt
nvt
Grind (tuin-dakgrind)
4-16 mm
2,99
83,50
139,00
Grind (tuin-dakgrind)
15-30 mm
2,99
83,50
139,00
Grind (tuin-dakgrind)
30-60 mm
3,50
94,00
139,00
Icy blue split
8-16 mm
7,95
149,00
259,00
Icy blue split
16-25 mm
7,95
nvt
nvt
Icy blue brokjes
25-40 mm
9,95
189,00
259,00
Japans split
2-5 mm
5,85
95,00
169,00
Japans split
11-16 mm
5,85
95,00
169,00
Limburgs grind
8-16 mm
3,50
89,50
139,00
Limburgs grind
16-32 mm
3,50
89,50
139,00
Safari split
7-15 mm
6,95
135,50
nvt
Taunusgrind Geel
8-16 mm
6,95
131,50
nvt
Yellow sun split
8-11 mm
5,85
109,00
189,00
Yellow sun split
11-25 mm
5,85
121,50
199,00
Zebra split
8-16 mm
8,40
nvt
nvt

Gronddoek
Gronddoek
Gronddoek
Gronddoek
Gronddoek
Gronddoek

50 cm breed		
75 cm breed		
105 cm breed		
210 cm breed		
420 cm breed		

0,99 / m²
0,99 / m²
0,99 / m²
0,99 / m²
0,99 / m²

Gronddoek-/kunstgraspennen verzinkt gepunt		

11,50 / 25 st.

ECCOgravel grind-/splitplaten
ECCOgravel Zwart
120x160x3 cm		
ECCOgravel Grijs
120x160x3 cm		
ECCOgravel Wit
120x160x3 cm		

13,95 m²
13,95 m²
14,50 m²

		
prijs per zak
(ca. 25 kg)
Zand
Brekerzand*
3,50
Brekerzand Zwart*
5,95
Geel zand
2,95
Metselzand
2,95
Ophoogzand
2,95
Playground speelzand
3,50
Solid-Base (zak = 18 kg, bigbag = 750 kg) 4,50
Speelzand
2,95
Voegzand
2,95
Zilverzand
3,50
Zilverzand Zwart
8,95

prijs per
bigbag
(ca. 1.000 kg)
114,50
nvt
nvt
nvt
83,00
nvt
131,50
89,50
nvt
nvt
nvt

* Houd er rekening mee dat brekerzand fijne delen bevat die de bestrating
kunnen vervuilen
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ECCOGRAVEL
Grind en split zijn producten die veelvuldig in de tuin gebruikt worden, als decoratie of als halfverharding van paden
en opritten. Het grote nadeel is dat grind verschuift wanneer het belast wordt, waardoor het erg onderhoudsintensief
is. Met ECCOgravel bieden we dé oplossing voor dit probleem. ECCOgravel-platen zorgen ervoor dat grind en split
op de plek blijft liggen. De platen creëren een sterk oppervlak dat prima kan worden belast. Zelfs wanneer er auto’s
overheen rijden, zal het materiaal niet verschuiven.
De platen zijn gemaakt van UV-bestendig en vorstbestendig recyclebaar HDPE en zijn standaard voorzien van
waterdoorlatend geotextiel. Onkruid krijgt door deze textiellaag minder kans en kiezels komen niet onder de plaat
terecht, terwijl hemelwater wel gewoon snel afgegeven kan worden aan de bodem. Het product is uitgebreid getest op
belasting, verlijming, sterkte, dikte, UV-bestendigheid en veiligheid. Dankzij deze uitgebreide tests ben je bij aankoop
van ECCOgravel absoluut gegarandeerd van een Europees kwaliteitsproduct.

ECCOgravel Zwart
208274 120x160x3 cm
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ECCOgravel Grijs
13,95 / m²

212484 120x160x3 cm

ECCOgravel Wit
13,95 / m²

208748 120x160x3 cm

Parkeer-/markeerdoppen
incl. schroef

Gronddoek
208395 50 cm breed

0,99 / m²

Grondpennen
verzinkt en gepunt

212479 Zwart

4,99 / st.

212838 75 cm breed

0,99 / m²

207302		

212478 Wit

4,99 / st.

151330 105 cm breed

0,99 / m²

151310 210 cm breed

0,99 / m²

204418 420 cm breed

0,99 / m²
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14,50 / m²

11,50 / 25 st.

ECCOgravelplaten zorgen
ervoor dat grind en split op
de plek blijft liggen
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DRAINBASE EN ECCODAL
Drainbase is een drainagetegel voor onder kunstgras. Het vangt hemelwater op, buffert maar liefst 30 liter per
m² en geeft dit geleidelijk af aan de bodem. Tegelijkertijd biedt het een stabiele en egale ondergrond voor het
kunstgras waardoor de duurzaamheid van het kunstgras wordt vergroot. Door de speciale verbindingen kunnen de
recyclebare HDPE-platen krimpen en uitzetten binnen hun eigen afmeting. Met de afsluitknop van Drainbase kun je
het kunstgras op de Drainbase fixeren voor optimaal bevestigingsgemak en met de afwerkranden kun je het geheel
netjes afwerken.
Ook met de ECCOdal grastegel bieden we een oplossing voor het wateroverlastprobleem. ECCOdal is een beloopbare,
waterdoorlatende grastegel en is zelfs geschikt voor personenwagens en dus ideaal als basis voor een parkeerplaats
of oprit. ECCOdal grastegels zijn gemaakt van gerecycled HDPE, een flexibel materiaal dat zelfs bij vorst niet breekt.
Door de open structuur groeit gras eenvoudig door de tegel heen, waardoor een overrijdbare grasmat ontstaat. Door
het formaat van 80x80 cm kunnen snel grote oppervlaktes worden gelegd.

Drainbase
212480 60x60x3 cm

28,95 / m²

ECCOdal grastegel Zwart
211627 80x80x4 cm
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18,00 / m²

Drainbase afsluitdop, incl. bit en schroef

Drainbase afwerkrand

212481 Groen

212482 Recht 240 cm

18,95 / m¹

212483 Hoek 240 cm

11,50 / m¹

1,99 / st.

Met behulp van de afsluitknop van
Drainbase kun je het kunstgras op
de Drainbase fixeren

Drainbase is een drainagetegel
voor onder kunstgras en buffert
maar liefst 30 liter per m²
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DAKTEGELS
Dreen daktegels zijn prachtige producten om dakterrassen mee te bestraten. De tegels zijn aan de onderkant voorzien
van nokken. Tussen de nokken ontstaat open ruimte voor het bufferen van hemelwater. De open ruimte zorgt daarnaast
voor een gereduceerd gewicht van de tegel, wat gezien de beperkte draaglast van een dak van groot belang is.

Dreentegel waterpasserend

Dreentegel Grijs
101530 30x30x3,5 cm

23,95 / m²

101535 30x30x4,5 cm

25,95 / m²

101540 50x50x6 cm

33,95 / m²

Dreentegel Pepper

Dreentegel Ginger

201145 50x50x6 cm 42,95 / m²

207782 50x50x6 cm 42,95 / m²

Dreentegel waterpasserend met fijngranulaat deklaag

Granulaat tegeldrager Zwart
101800 10x10x1,0 cm

0,25 / st.

101801 10x10x1,5 cm

0,45 / st.

101806 15x15x1,5 cm

0,80 / st.

101811 20x20x1,5 cm

1,50 / st.

Vaste tegeldrager kunststof Zwart
211653 Spacer 3
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4 mm

1,59 / st.

211654 Rubber verhoging Shim 1 mm

0,79 / st.

Overige accessoires

Dreentegel Jet black

Dreentegel Vintage Grey

207415 Hellingcorrector 0-5%

2,15 / st.

101578 50x50x6 cm 79,50 / m²

210200 50x50x6 cm 79,50 / m²

207416 Afstandh. 3 mm 15 mm hoog

0,69 / st.

VersiJack Zwart

Spirapave Zwart

207410 F1

37-50 mm 3,50 / st.

207405 T12 18-23 mm 2,75 / st.

207411 F2

50-75 mm 4,99 / st.

207406 T22 24-29 mm 3,50 / st.

207412 F3 74-117 mm 5,99 / st.

207407 T33 30-44 mm 4,99 / st.
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207418 Balkdrager

2,99 / st.

207419 Wand afstandh. 15 mm buffer

3,50 / st.

De daktegels zijn aan de onderkant voorzien van nokken die
zorgen voor een gereduceerd
gewicht, wat gezien de beperkte
draaglast van een dak van groot
belang is
TuinVisie catalogus 2021
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AFWATERING EN INFILTRATIE
Heb je last van wateroverlast en zoek je een product om dit probleem op te lossen? Of zoek je een systeem om de
opvang van je hemelwater los te koppelen van het riool? De meeste systemen voeren regenwater af naar een sloot of
riolering. Met Hydroblob en Rain Bloxx is dat verleden tijd! Deze producten beschermen tegen wateroverlast door het
teveel aan water te absorberen en op te slaan. Zodra de grond het weer aankan, geven Hydroblob en Rain Bloxx het
water weer geleidelijk af aan de omringende grond. Zo voorkom je wateroverlast in de tuin zonder de riolering onnodig
te belasten.

Hydroblob
209939 D34		120x15x20 cm 34 ltr

38,00 / st.

Hydroblob D34 set met rooster,
koppelstuk en vilt, 34 ltr

Hydroblob rooster
120x120/6,5x10 cm t.b.v. D45

211639 D45 120x20x20 cm 45 ltr

44,00 / st.

211634 verzinkt rooster

72,50 / set

212090 verzinkt 104,00 / st.

80,50 / st.

211636 grafiet rooster

93,50 / set

212089 grafiet

209940 D112 120x30x33 cm 112 ltr

125,00 / st.

209941 D170 120x30x50 cm 170 ltr 110,50 / st.

Hydroblob infiltratieput
25x25x25 cm

Hydroblob BD met buis

Zandvangput met loofscheider

209944 BD112 112 ltr 109,00 / st.

209946 Plastic deksel

209938 Verzinkt rooster 84,00 / st.

209945 BD170 170 ltr 136,50 / st.

209947 Verzinkt stalen rooster 219,50 / st.

167,00 / st.

211635 Grafiet rooster 100,00 / st.

Overig product Hydroblob
209948 Hydroblob koppelstuk t.b.v. BD-blokken

InfiltrationLine
207511 120 ltr

91,00 / st.

3,50 / st.

InfiltrationLine zandvanger

Rain Bloxx

211640		

211961 Rain Bloxx 60
120x50x6 cm

174,50 / st.

Infiltratiekrat
17,50 / st.
30 ltr

212594 Rain Bloxx 200 25,00 / st.
120x20x15 cm
36 ltr
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212610 Infiltratiekrat
100x50x40cm

52,50 / st.
190 ltr

212617 Geotextiel
2,00 / m²
200 gram/m² 5x100 m
t.b.v. infiltratiekrat

Door de opvang van hemelwater
los te koppelen van het riool kun
je regenwater tijdelijk bufferen
om het later geleidelijk aan de
omringende grond af te geven
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AFWATERING EN INFILTRATIE
Een goede afwatering in je tuin is zeer belangrijk en daarom heeft TuinVisie een ruim assortiment aan afwaterings
elementen. De producten van Hexaline zijn makkelijk te koppelen aan zowel het riool als aan de infiltratiesystemen
Hydroblob en Rain Bloxx voor een optimale waterhuishouding in je tuin. De RSSD designgoten zijn naast hun strakkere
uiterlijk wat smaller dan de Hexaline.

Hexaline

HexDrain Garagepack

Hexaline Slotline goot

201595		

203571 100 cm

98,50 / st.

55,00 / st.

3 zwarte sleufgoten met
eindplaten, bladvanger en
onderuitloop

Hexaline goot 2.0
Zwart rooster

Hexaline goot 2.0
Verzinkt rooster

201829 100 cm

201755 100 cm

30,00 / st.

33,00 / st.

Accessoires
203918 Hexaline Slotline hoekelement 2.0 met spie

26,50 / st.

201596 Hexaline hoekelement

26,50 / st.

201758 Hexaline set eindplaat (2 st.) / onderuitloop / bladkorf

20,50 / st.

206335 Hexaline eindplaat met zij-uitloop Ø 110 mm

20,50 / st.

208417 Hexaline rubber verloopring Ø 11-Ø 8 cm

Vloerput Gietijzeren rand
en rooster

Infiltratieput Gietijzeren
rooster

201594		

201756		

33,50 / st.

4,00 / st.

97,00 / st.

RSSD designgoten

RSSD afvoergoot Grijs /
aluminium 100 cm

RSSD afvoergoot hoek
Grijs / aluminium

RSSD afvoergoot T-stuk
100 mm

RSSD afvoergoot Zwart
100 cm

RSSD afvoergoot hoek
Zwart

213615 65 mm

213618 65 mm

610375 Grijs /
53,95 / st.
aluminium

213616 65 mm

213617 65 mm

27,50 / st.

610366 100 mm 53,95 / st.

27,50 / st.

610369 100 mm 53,95 / st.

610376 Zwart

Accessoires 65 mm
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29,50 / st.

610367 100 mm 58,50 / st.

29,50 / st.

610368 100 mm 58,50 / st.

58,50 / st.

Accessoires 100 mm

213619 RSSD koppelstuk			

5,50 / st.

610370 RSSD koppelstuk			

213620 RSSD koppelstuk met onderuitloop Ø 80 mm

7,50 / st.

610371 RSSD koppelstuk met onderuitloop Ø 80 mm

9,50 / st.

213621 RSSD eindstuk			

6,50 / st.

610372 RSSD eindstuk			

7,75 / st.

213622 RSSD eindstuk met zij-uitloop Ø 50 mm

6,50 / st.

610373 RSSD eindstuk met zij-uitloop Ø 50 mm

7,99 / st.
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7,99 / st.

Sluit de goot aan op een
infiltratiesysteem in plaats
van op het riool om regenwater te bufferen
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AFWATERING EN INFILTRATIE
Slimline biedt vele oplossingen voor het goed afwateren van regenwater in je tuin. De Slimline is er in drie verschillende
kleuren waardoor het bij diverse tuinstijlen past. De Top X goten hebben een erg gunstige prijsstelling en de Multidrain
goten kunnen zelfs zware belasting aan.

Slimline

Slimline Aluminium
100 cm

Slimline hoekstuk
Aluminium

Slimline Zwart
Aluminium 100 cm

Slimline hoekstuk
Zwart aluminium

210537		

211632		

211024		

211633		

39,00 / st.

48,00 / st.

46,00 / st.

54,50 / st.

Accessoires
210538 Slimline koppelstuk

5,00 / st.

212952 Slimline koppelstuk excentrisch

Slimline Corten
100 cm

Slimline hoekstuk
Corten

212286		

212287		

58,50 / st.

7,00 / st.

210539 Slimline onderuitloop

12,00 / st.

212951 Slimline onderuitloop excentrisch

13,50 / st.

210540 Slimline zij-uitloop

9,00 / st.

210541 Slimline eindplaat

8,00 / st.

212950 Slimline zandvanger

22,00 / st.

68,00 / st.

Top X goten

Top X afvoergoot
Verzinkt 100 cm

Top X afvoergoot
Zwart 100 cm

Top X afvoergoot
spleetprofiel 100 cm

Top X afvoer
aansluitset

213503		

213504		

213505		

213506		

16,00 / st.

16,00 / st.

29,00 / st.

12,50 / st.

Multidrain voor hoge belasting D 400*

Multidrain D 100,
incl. rooster

Multidrain vuilvanger
Ø 110 mm, incl. rooster

213499		

213500		

127,00 / st.

178,50 / st.

Multidrain eindplaat
213501		

22,00 / st.

Multidrain eindplaat
met uitloop Ø 110 mm
213502		

33,50 / st.

* Om de belastingsklasse D 400 te behalen is een inbouw in beton met hoge sterkte (geen stampbeton) vereist.
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Top X hoekelement
213507		

18,00 / st.

TuinVisie biedt vele oplossingen
voor het goed afwateren van
regenwater in je tuin

TuinVisie catalogus 2021

171

TUINACCESSOIRES

WATERBUFFERING

Rainwinner

De Rainwinner is een opslagsysteem van hemelwater dat van daken afkomstig is. De holle schuttingelementen zijn
naar eigen wens op te bouwen, waardoor elke gewenste opslagcapaciteit en vorm is te realiseren. De Rainwinner
neemt weinig ruimte in beslag en zo kun je ook in jouw tuin klimaatadaptieve maatregelen treffen. Bijkomende
voordelen zijn dat je verspreid in je tuin tapkranen kan plaatsen en met slechts één handomdraai is de Rainwinner
bovendien vorstbestendig te maken door een kogelkraan open te zetten.
Rainwinner

Regenwaterbuffertank

Rainwinner Zwart

Regenwaterbuffertank basic, externe pomp

213026 90x180 cm 330 ltr

524,00 / st.

213027 180x180 cm 660 ltr

944,00 / st.

213497 223x123x85 cm 2000 ltr

2.204,00 / st.

Regenwaterbuffertank plus, incl. interne pomp
De Rainwinner wordt geleverd inclusief
aansluit- en hulpstukken.

213498 223x123x85 cm 2000 ltr

2.624,00 / st.

Regenwaterbuffertanks worden geleverd met schacht, beloopbaar deksel,
pomp en aansluitgarnituur. Tanks zijn onderling eenvoudig te schakelen.
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Regentonnen

De regentonnen uit de serie Design 2-1 zijn aan de bovenkant voorzien van een plantenbak. Hierdoor hebben de
regentonnen naast een functionele ook een decoratieve functie.

Regenton Design 2-1 Antraciet

Regenton Design 2-1 Apple

Regenton Design 2-1 Tomato

213596 Ø 60x110 cm 210,00 / st.
150 ltr

213598 Ø 62x145 cm 577,50 / st.
350 ltr

213599 Ø 62x145 cm 577,50 / st.
350 ltr

Regenton Ebro Groen

Regenton Green Lake Groen

Regenton collector

Regenton automaat 80 mm

213594 57x97 cm
210 ltr

213595 57x90 cm
200 ltr

610169		

610170		

52,50 / st.

67,00 / st.

42,50 / st.

12,99 / st.
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VIJVERS
De keuze voor een vijver maak je niet over één nacht ijs. Je besluit immers niet alleen dát je een vijver wilt, maar vooral
ook wat voor soort vijver. De grootte, het budget en de ligging van de vijver zijn van invloed op je materiaalkeuze.
We hebben een uitgebreid assortiment vijvermaterialen, waar je diverse soorten vijvers mee kunt creëren. Weet je
trouwens dat een vijver ook een ideale opslagplaats is voor regenwater?

RVS Watervallen

Niagara RVS

Nevada, diepte 33 cm

Vinezia Waterval set LED

Waterval Colorado

201103 30 cm

133,00 / st.

206298 30 cm

184,50 / st.

206789

206795 Startelement 129,00 / st.

201104 60 cm

180,50 / st.

206784 60 cm

256,50 / st.

206796 Bocht links

118,50 / st.

201105 90 cm

256,50 / st.

206785 90 cm

349,50 / st.

206797 Recht

118,50 / st.

201106 LED 30 cm

174,50 / st.

206786 LED 30 cm

236,00 / st.

206798 Bocht rechts 118,50 / st.

201107 LED 60 cm

256,50 / st.

206787 LED 60 cm

329,00 / st.

206799 Cascade

202952 LED 90 cm

335,00 / st.

206788 LED 90 cm

452,50 / st.

Brisbane, diepte 25 cm

Wolga beekloop

Waterval Mamba

206790 30 cm

77,50 / st.

206792 startelement 149,50 / st.

206781 RVS

596,50 / st.

206791 60 cm

129,00 / st.

206793 recht element 149,50 / st.

206782 LED RVS

720,50 / st.

Vijverpompen

164,00 / st.

Vijverslangen superelastisch 25 meter Antraciet

Messner Multi System capaciteit max. opvoerhoogte
202453 MPF 3000

3.000 ltr

2,5 m

287,50 / st.

202454 MPF 4500

4.800 ltr

3,0 m

329,00 / st.

202455 MPF 6000

6.000 ltr

3,5 m

401,00 / st.

202456 MPF 8000

8.100 ltr

4,0 m

432,00 / st.

202804 MPF 10000

9.600 ltr

4,5 m

510,00 / st.

203572 Dikwandige slang 20 mm

3,00 / m¹

203573 Dikwandige slang 25 mm

3,50 / m¹

203853 Dikwandige slang 32 mm

5,00 / m¹

203854 Dikwandige slang 40 mm

6,50 / m¹

Ecolan vijverfolie EPDM en rubber op rol

Elimax

211674 4,2 m breed - 1,0 mm dik

13,50 / m²

152222 4000

4.100 ltr

2,9 m

106,00 / st.

211675 5,6 m breed - 1,0 mm dik

13,50 / m²

201378 6000

6.100 ltr

3,9 m

160,00 / st.

211676 7,0 m breed - 1,0 mm dik

152223 9000

8.800 ltr

5,2 m

195,00 / st.

610077 Folie op maat

Cascademax
610173 9000 ECO

202755 Ecolan multikit

20,00 / st.

195,00 / st.

210566 Ecolan spuitlijm

30,50 / st.

9.000 ltr		

225,00 / st.

211677 Lijm blik 5 liter

max. opvoerhoogte

201422 12000 ECO

12.000 ltr

4,0 m

263,00 / st.

610176 14000 ECO

14.000 ltr

5,0 m

283,50 / st.

206742 16000 ECO

16.000 ltr

6,0 m

318,50 / st.

1.750 ltr

1,9 m

74,50 / st.

Xtra vijverpomp
206750 1600 LV
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13,50 / m²
op aanvr. / m²

6.000 ltr		

capaciteit

610175 6000 ECO
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462,50 / st.

108,50 / blik

Slangklemmen RVS

Cilinderslangkranen

201990 12-20 mm

6,00 / 10 st.

202808 2 x Ø 20 mm

12,00 / st.

201991 20-32 mm

6,00 / 10 st.

202809 2 x Ø 25 mm

13,00 / st.

201992 25-40 mm

6,50 / 10 st.

203855 32-50 mm

7,00 / 10 st.

Met een waterval voeg je
een dynamisch element toe
aan je vijver
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U- EN L-ELEMENTEN
U- en L-elementen zijn zeer divers in te zetten. Je kunt de elementen gebruiken als tafel of stoeltje, maar ook als
zandbakrand of om hoogteverschillen op te vangen. Wanneer je een L-element gebruikt als een grondkerend element
moet het L-element voorzien zijn van korfbewapening. U- en L-elementen zijn multifunctionele producten voor diverse
tuinideeën!

U-element Antraciet
118235 40x40x50 cm

U-element Grijs
31,50 / st.

118215 40x40x50 cm

U-hoekelement Antraciet

U-hoekelement Grijs

118245 40x40x50 cm

118216 40x40x50 cm

78,50 / st.

L-element Antraciet

19,95 / st.

71,95 / st.

L-element Grijs

L-hoekelement Grijs

118247 40x40x40 cm

23,95 / st.

118242 40x40x40 cm

15,95 / st.

118244 40x40x40 cm

81,95 / st.

202089 50x40x40 cm

24,95 / st.

118217 50x40x40 cm

17,50 / st.

118234 50x40x40 cm

90,50 / st.

118246 60x40x40 cm

28,95 / st.

118237 60x40x40 cm

20,50 / st.

118238 60x40x40 cm

92,50 / st.

201359 80x40x40 cm

44,50 / st.

118250 80x40x40 cm

32,95 / st.

118223 80x40x40 cm

119,50 / st.

206427 100x50x40 cm

62,50 / st.

200584 100x50x40 cm

46,50 / st.

200583 100x40x40 cm

140,95 / st.

L-hoekelement Antraciet
118249 40x40x40 cm

81,95 / st.

L-element met
korfbewapening Grijs

L-hoekelement met
korfbewapening Grijs

202088 50x40x40 cm

88,95 / st.

213485 50x30x100 cm

122,00 / st.

213491 50x50x50 cm

137,00 / st.

137,00 / st.

213492 60x50x50 cm

158,00 / st.

164,50 / st.

118248 60x40x40 cm

96,50 / st.

212637 60x30x100 cm

201360 80x40x40 cm

111,50 / st.

213486 80x45x100 cm

213493 80x50x50 cm

196,50 / st.

206426 100x40x40 cm

145,00 / st.

212638 100x55x100 cm 196,50 / st.

212645 100x50x50 cm

232,50 / st.

213487 120x65x100 cm 238,50 / st.

213494 120x50x50 cm

281,00 / st.

213383 140x75x100 cm 291,50 / st.

213495 140x50x50 cm

334,00 / st.

212639 150x80x100 cm 306,50 / st.

213496 150x50x50 cm

371,00 / st.

213488 160x85x100 cm 349,00 / st.
213489 180x95x100 cm 387,00 / st.
213490 200x105x100 cm 423,00 / st.
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U- en L-elementen zijn
multifunctionele producten
voor diverse tuinideeën
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TRAPTREDEN EN BIELZEN
Heb je hoogteverschillen in je tuin die je moet opvangen, of wil je juist graag hoogteverschillen creëren, dan zijn
traptreden en bielzen mooie producten om dit te doen. De strakke traptreden komen geweldig tot hun recht in een
minimalistische, moderne tuin. Voor een meer landelijke of botanische tuin bieden onze bielzen de perfecte oplossing.

Betonbiels Antraciet
Betonbiels Bruin gevlamd

Betonbiels Antraciet
10,50 / st.

205235 20x12x60 cm

10,50 / st.

205240 20x12x75 cm

11,50 / st.

205236 20x12x75 cm

11,50 / st.

205241 20x12x100 cm

15,50 / st.

205237 20x12x100 cm

15,50 / st.

205242 20x12x120 cm

17,95 / st.

205238 20x12x120 cm

17,95 / st.

Blok-/traptrede Antraciet
209316 15x40x100 cm
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Blok-/traptrede Grijs

205239 20x12x60 cm
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Blok-/traptrede Grijs
62,50 / st.

212571 100x35x15 cm

209315 15x40x100 cm

62,50 / st.

Blok-/traptrede Antraciet
40,50 / st.

212570 100x35x15 cm

41,50 / st.

Met traptreden en bielzen kun
je hoogteverschillen in je tuin
opvangen of juist creëren
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OPSLUITBANDEN
Voor het opsluiten van bestrating en om verzakking tegen te gaan, is het raadzaam om opsluitbanden te gebruiken.
Ook gazonbanden zijn een optie. In tegenstelling tot opsluitbanden hebben gazonbanden aan één lange zijde
een afgeronde kant.

Opsluitband Grijs

Opsluitband Antraciet

120100 5x15x100 cm

2,95 / st.

120103 5x15x100 cm

3,25 / st.

208978 6x15x100 cm

2,99 / st.

209352 6x15x100 cm

3,50 / st.

208979 6x20x100 cm

3,50 / st.

208980 6x20x100 cm

3,99 / st.

202743 6x30x100 cm

7,50 / st.

208982 8x20x100 cm

5,50 / st.

208981 8x20x100 cm

4,99 / st.

208984 10x20x100 cm

6,99 / st.

208983 10x20x100 cm

5,50 / st.

209566 12x25x100 cm

15,95 / st.

208985 12x25x100 cm

10,50 / st.

Gazonband Grijs
208986 10x20x100 cm

Gazonband Antraciet
8,99 / st.

Hoekstuk gazon 90° Grijs
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204631 Inwendig

21,95 / st.

209406 Uitwendig

21,95 / st.
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209381 10x20x100 cm

10,50 / st.

Voor het opsluiten van bestrating,
voor het maken van een border
en om verzakking tegen te
gaan kunnen opsluitbanden en
gazonbanden worden gebruikt
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PALISSADES
Met palissades creëer je een duidelijke scheiding tussen de verschillende elementen in je tuin. Je kunt je
bestrating ermee opsluiten, of een scheidingslijn aanbrengen tussen bijvoorbeeld je gazon en beplanting. Door
de diverse maten kun je bovendien spelen met verschillende hoogtes.

182

Palissadepaal duo Antraciet

Rondoband Antraciet

118421 Ø 6x25 cm

1,99 / st.

120351 Ø 6x25x50 cm

4,50 / st.

Rondoband Grijs

120365 Ø 6x40 cm

2,99 / st.

120371 Ø 6x40x50 cm

6,99 / st.

120337 Ø 8x35x50 cm

7,99 / st.

120332 Ø 8x50x50 cm

13,50 / st.

Rectoband / palissadeband
vierkant Antraciet

Rectoband / palissadeband
vierkant Grijs

120369 □ 6x20x50 cm

4,50 / st.

201870 □ 8x50x50 cm

120362 □ 6x35x50 cm

6,50 / st.

201865 □ 8x50x50 cm

13,50 / st.
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11,50 / st.

120330 Ø 8x50x50 cm

11,50 / st.

Met palissadebanden sluit je
bestrating op en breng je een
scheiding aan tussen gazon
en beplanting
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RANDBEGRENZINGEN
Voor het aanbrengen van grenzen tussen gras, border en bestrating zijn randbegrenzingen verkrijgbaar, zowel in
flexibele als rechte vorm én in verschillende hoogtes. De randbegrenzingen zijn eenvoudig en snel te monteren,
waarbij de verbindingen altijd goed zijn. Bijbehorende pennen en verbindingsstukken worden standaard meegeleverd.
Het is mogelijk gelijkmatige rondingen aan te brengen zonder walsen of specialistische vaardigheden. Het is een
aantrekkelijk alternatief voor lage keermuren. Het is niet nodig beton te mixen of te lassen. De producten zijn
duurzaam en sterk: ze barsten, vervormen en verschuiven niet.

Flexline Cortenstaal voor rechte
en organische vormen

Flexline Verzinkt staal voor rechte
en organische vormen

211597 75 mm ¹

1,6x75x2200 mm

36,50 / st.

211603 100 mm ²

1,6x100x2200 mm

36,50 / st.

211598 100 mm ²

1,6x100x2200 mm

39,50 / st.

211604 150 mm ²

1,6x150x2200 mm

39,50 / st.

211599 150 mm ²

1,6x150x2200 mm

43,50 / st.

211600 240 mm ³

2,0x240x2160 mm

86,50 / st.

211601 400 mm ⁴

2,0x400x2160 mm

132,95 / st.

211602 560 mm ⁴

2,0x560x2160 mm

172,95 / st.

¹ incl. verbindingsplaat en 3 verzinkte pennen
² incl. verbindingsplaat en 3 pennen
³ incl. verbindingsset (2x wig, 2x schuif), verbindingssteun
en 3 verzinkte pennen
⁴ i ncl. verbindingsset (3x wig, 3x schuif), verbindingssteun
en 5 verzinkte pennen

Accessoires t.b.v. Flexline
211605 Grondnagels 300 mm

4,50 / zak

610539 Zelfborende zinkschroeven Verzinkt

2,69 / zak

Hardline Cortenstaal randbegrenzing

Hardline Cortenstaal hoekstuk

Bloembak Box Corten

211662 100 mm
1,6x100x2200 mm
65,95 / st.
incl. verbindingsplaat en 4 verzinkte pennen

610124 100 mm

34,95 / st.

610536 60x60 cm

610125 150 mm

40,95 / st.

610537 80x80 cm

319,00 / st.

610538 100x100 cm

349,00 / st.

211663 150 mm
1,6x150x2200 mm
92,50 / st.
incl. verbindingsplaat en 4 verzinkte pennen

Hardline Verzinkt staal randbegrenzing

Hardline Verzinkt staal hoekstuk

211668 100 mm
1,6x100x2200 mm
65,95 / st.
incl. verbindingsplaat en 4 verzinkte pennen

610126 100 mm

34,95 / st.

610127 150 mm

40,95 / st.

211669 150 mm
1,6x150x2200 mm
92,50 / st.
incl. verbindingsplaat en 4 verzinkte pennen
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39,95 / doos

610047 Zelfborende zinkschroeven Corten
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259,00 / st.

Randbegrenzingen zijn zowel
verkrijgbaar in flexibele als
rechte vorm en in verschillende
hoogtes
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RANDBEGRENZINGEN
In ons assortiment randbegrenzingen bieden we producten van staal, aluminium en kunststof in verschillende
uitvoeringen, die niet alleen geschikt zijn voor het aanbrengen van randbegrenzingen met rechte lijnen, maar ook
voor organische vormen.

Col-Met Corten*

Col-Met Verzinkt*

211608 2x102x2250 mm 12,95 / m¹

211614 2x102x2250 mm

211609 2x152x2250 mm 18,50 / m¹

211615 2x152x2250 mm 24,75 / m¹

14,75 / m¹

Alu mevo edge pro Zwart**

213508 3,2x102x2290 mm 12,50 / m¹

213509 3,2x102x2290 mm 15,50 / m¹

** per lengte van 2290 mm worden 3 pennen meegeleverd

* Col-Met is ook leverbaar in 3 mm;
per lengte van 2250 mm zijn 3 pennen benodigd
(excl. pennen)

Col-Met Corten accessoires

Col-Met Verzinkt staal accessoires

211610 Eindverbindingsclips ongecoat 30,5 cm

7,50 / st.

211616 Eindverbindingsclips Verzinkt 30,5 cm

211611 Hoekstuk 90º ongecoat 8x10x21 cm

9,95 / st.

211617 Hoekstuk 90º Verzinkt 8x10x21 cm

11,50 / st.

211612 Verankeringspen ongecoat 30,5 cm
t.b.v. 102 mm

2,50 / st.

211618 Verankeringspen Verzinkt 30,5 cm
t.b.v. 102 mm

2,50 / st.

211613 Verankeringspen ongecoat 40,6 cm
t.b.v. 152 mm

3,25 / st.

211619 Verankeringspen Verzinkt 40,6 cm
t.b.v. 152 mm

4,25 / st.

Everedge B
211620 Verzinkt
23,50 / m¹
1,6x100x1000 mm
211621 Antraciet
23,50 / m¹
1,6x100x1000 mm
211622 Corten
31,50 / m¹
1,6x100x1000 mm
211623 Verankeringspen
+ clip Ø 1x30 cm
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Alu mevo edge pro Zilver**
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2,50 / st.

8,95 / st.

Randbegrenzingen voor
over band 5 cm

PE kunststof kantopsluiting
Donkergrijs

Corten boomranden
610517 Ø 50 cm

114,95 / st.

210679 Inox
5x6x200 cm

33,50 / st.

610523 14 cm hoog

34,75 / 10 m¹

610516 Ø 75 cm

174,95 / st.

610525 20 cm hoog

45,95 / 10 m¹

210678 Corten
5x6x200 cm

21,95 / st.

610515 Ø 100 cm 239,50 / st.

610522 14 cm hoog

80,95 / 25 m¹

610524 20 cm hoog

99,95 / 25 m¹

610526 Piketpalen
2,25 / st.
massief 4x4x40 cm
610527 Piketpalen
3,35 / st.
massief 4x4x60 cm

Met randbegrenzingen kun
je rechte lijnen maar ook
organische vormen aanbrengen
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RANDBEGRENZINGEN
Corten overzetstukken kunnen worden gebruikt om je borders een eigentijds uiterlijk te geven. Deze overzetstukken
worden geplaatst over de muurblokken en veranderen het uiterlijk van je borders direct. Ze zijn beschikbaar in
diverse maten die zijn afgestemd op de maten van onze muurblokken, zodat ze perfect op elkaar aansluiten.

Corten overzetstukken 45 cm hoog 12 cm breed

Corten hoekstuk 45 cm hoog 12 cm breed

610483 150x45x12 cm

52,50 / st.

610482 17/17x45x12 cm

610484 100x45x12 cm

41,95 / st.

610485 50x45x12 cm

21,95 / st.

19,95 / st.

Corten hoekstuk 45 cm hoog 15 cm breed
610474 17/17x45x15 cm

24,95 / st.

Corten overzetstukken 45 cm hoog 15 cm breed
610475 150x45x15 cm

52,50 / st.

610476 100x45x15 cm

41,95 / st.

610477 50x45x15 cm

24,95 / st.

Corten overzetstukken 30 cm hoog 12 cm breed

Corten hoekstuk 30 cm hoog 12 cm breed

610487 150x30x12 cm

41,95 / st.

610486 17/17x30x12 cm

610488 100x30x12 cm

30,50 / st.

610489 50x30x12 cm

18,50 / st.

Corten hoekstuk 30 cm hoog 15 cm breed
610478 17/17x30x15 cm

Corten overzetstukken 30 cm hoog 15 cm breed
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610479 150x30x15 cm

41,95 / st.

610480 100x30x15 cm

30,50 / st.

610481 50x30x15 cm

18,95 / st.
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16,75 / st.

18,50 / st.

Met Corten overzetstukken verander
je een uit muurelementen opgebouwd
muurtje eenvoudig in een sprekende
blikvanger.
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EXCLUSIEVE POTTERIE
Bloembakken plaatsen op je terras of in je tuin is een eenvoudige manier om meer sfeer te creëren. Voor elke stijl is
er wel een geschikte pot te vinden in ons assortiment. Naast het decoratieve element, leveren grote bloembakken
door het opvangen van regenwater ook een functionele rol bij de voorkoming van wateroverlast.

Concrete bowl Boet (set van 2) Black

Concrete balcony Boris Black

Concrete planter Boris Black

610601 Ø 26x15 en Ø 43x18 cm

610602 56x17 cm

610603 55x24 cm

59,95 / set

59,95 / st.

Concrete bowl Boet (set van 2) Vintage

Concrete balcony Boris Vintage

Concrete planter Boris Vintage

610604 Ø 26x15 en Ø 43x18 cm

610605 56x17 cm

610606 55x24 cm

59,95 / set

Static rond set Rust
210010 Ø 64x27 cm
en Ø 76x31 cm
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34,95 / st.

34,95 / st.

Static rond set Earth
199,95 / set
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209998 Ø 64x27 cm
en Ø 76x31 cm

199,95 / set

59,95 / st.

Door enkele grote bloembakken
te beplanten met winterharde
struiken of vaste planten creëer
je op een eenvoudige manier
meer groen in je tuin
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EXCLUSIEVE POTTERIE

Pot charm Black
610607 Ø 70x36 cm

Pot charm Black
399,95 / st.

Pot flair Black
610610 Ø 72x65 cm
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610611 Ø 54x111 cm

610609 Ø 37x90 cm

399,95 / st.

419,95 / st.

Pot charm White
399,95 / st.

Pot flair White
610615 Ø 72x65 cm

Vase charm Black
219,99 / st.

Vase flair Black
419,95 / st.

Pot charm White
610612 Ø 70x36 cm

610608 Ø 52x48 cm

610613 Ø 52x48 cm

Vase charm White
219,99 / st.

Vase flair White
419,95 / st.
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610616 Ø 54x111 cm

419,95 / st.

610614 Ø 37x90 cm

399,95 / st.

Met de strakke ronde vormen en
de kleuren zwart en wit passen
deze bloembakken perfect in een
moderne tuin
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PORCELENATO

Globe pot Bianco
212352 38x34 cm

79,99 / st.

Globe vaas Bianco

Globe pot Earth

212354 46x48 cm 199,99 / st.

212355 38x34 cm

212353 55x53 cm 199,99 / st.

Globe pot Ocean
212358 38x34 cm

Globe vaas Earth
79,99 / st.

212357 46x48 cm 199,99 / st.

212356 55x53 cm 199,99 / st.

Globe vaas Ocean
79,99 / st.

212360 46x48 cm 199,99 / st.

212359 55x53 cm 199,99 / st.
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Maestro pot Earth set 1

Maestro pot Earth set 2

Maestro pot Earth set 3

Maestro pot Earth set 4

25x23 / 33x30 / 44x38 / 56x48 cm

25x23 / 33x30 cm

29x15 / 43x20 cm

33x57 / 44x66 cm

212361		

212362		

295,00 / set

79,99 / set

212363		

99,98 / set

212364		

269,98 / set

Maestro pot Ocean set 1

Maestro pot Ocean set 2

Maestro pot Ocean set 3

Maestro pot Ocean set 4

25x23 / 33x30 / 44x38 / 56x48 cm

25x23 / 33x30 cm

29x15 / 43x20 cm

33x57 / 44x66 cm

212365		

212366		

295,00 / set
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79,99 / set

212367		

99,99 / set

212368		

269,99 / set

Bloembakken leveren door het
opvangen van regenwater ook een
functionele rol bij de voorkoming
van wateroverlast
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TUINACCESSOIRES

VEILIGHEIDSTEGELS
De tuin is een plek waar je als gezin wilt kunnen genieten. Voor kinderen creëer je buiten een veilige speelplek
met behulp van veiligheidstegels. Deze sterke, weerbestendige rubberen tegels voelen zacht aan, waardoor
kinderen zich niet snel bezeren. De benodigde dikte van de tegel is afhankelijk van de mogelijke valhoogte van
je kind. Vanaf een dikte van 4 centimeter zijn de tegels voorzien van een pen-gatverbinding waardoor ze altijd op
hun plaats blijven.

Veiligheidstegel Groen 50x50x4 cm
Zwart

Rood

zonder pen-gatverbinding
204365 50x50x2,5 cm

zonder pen-gatverbinding
34,95 / m²

met pen-gatverbinding
101855 50x50x4 cm

38,50 / m²

met pen-gatverbinding
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101856 50x50x4 cm

63,95 / m²

208174 50x50x6,5 cm

77,50 / m²

208267 50x50x8,5 cm

97,50 / m²

Veiligheidstegel 30 mm met
20 mm kunstgras

zonder pen-gatverbinding

101857 50x50x4 cm

35,95 / m²

met pen-gatverbinding
55,95 / m²

Groen
204364 50x50x2,5 cm

204363 50x50x2,5 cm

78,95 / m²

212450 50x50x5 cm

102,50 / m²

Voor kinderen creëer je buiten
een veilige speelplek met behulp
van veiligheidstegels
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TUINACCESSOIRES

TUINMEUBILAIR
Met houten tuinmeubilair creëer je een fijne plek om te zitten en te genieten van je tuin. Gezellig samen ontbijten
in de ochtendzon, of juist naborrelen nadat de zon allang onder is gegaan. Met onze selectie picknicktafels is het
voor jou deze zomer goed vertoeven. En wil je daarbij niet gehinderd worden door het niet zo fraaie aangezicht
van de vuilcontainers? Met een containeropbergkast is dat probleem zo verholpen!

Zachthouten picknicktafel

Zachthouten picknicktafel

Zachthouten kinderpicknicktafel

Wijde

Wormer

Wapse

206061 bladmaat 180x70 cm 181,50 / st.

206062 bladmaat 300x70 cm 349,00 / st.

208442 bladmaat Ø 63 cm 120,95 / st.

Zachthouten kinderpicknicktafel

Containero pbergkast enkel

Containero pbergkast dubbel

Walem

208439 129x79,5x91 cm

208438 129x152x91 cm

196,90 / st.

208441 bladmaat 90x38,5 cm 92,95 / st.
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Rijwielstandaard Utrecht

Parasolvoettegel

118130 diagonaal

88,50 / st.

213068 14 kg

23,50 / st.

118131 recht

88,50 / st.

213069 22,5 kg

24,50 / st.
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372,90 / st.

Een picknicktafel biedt
volwassenen en kinderen een
gezellige zitplek in de tuin
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TUINACCESSOIRES

TUINHAARDEN
TuinVisie voert een uitgebreid assortiment tuinhaarden en barbecues. De tuinhaarden uit de serie Enok en Stig
zijn leverbaar in een zwarte uitvoering en in corten.
De BonFeu tuinhaarden zijn in combinatie met de BonFeu bakplaat ook als barbecue te gebruiken. Tevens hebben
wij twee betonnen barbecues in ons assortiment.

Haard Enok Zwart
212458 100x50x100 cm

Haard Enok muur Zwart
999,00 / st.

Haard Enok Corten
212456 100x50x100 cm

200
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212459 100x50x50 cm

Haard Stig L Zwart
818,00 / st.

Haard Enok muur Corten
735,00 / st.

212115 100x50x50 cm

212462 50x50x100 cm

779,00 / st.

Haard Stig L Corten
629,00 / st.

212457 50x50x100 cm

525,00 / st.

Met de warmte van een tuinhaard
kun je ook in het voor- en najaar
van je tuin genieten
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TUINACCESSOIRES

TUINHAARDEN

BonFeu Bonsolo
213059 Zwart

159,00 / st.

BonFeu Bongiano LP

BonFeu Bontino LP

213061 Zwart

213062 Zwart

213063 Zwart

165,00 / st.

205,00 / st.

219,00 / st.

BonFeu Bonbono

BonFeu Boncarre QLP

BonFeu Bonton 50

BonFeu Bonton 60

213060 Roest

213066 Zwart

213064 Zwart

213065 Zwart

229,00 / st.

BonFeu bakplaat
213067 Ø 40 cm

202

BonFeu Bongiano SP

235,00 / st.

Novus Grijs
62,95 / st.
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213057 93x60x195 cm

240,50 / st.

419,00 / st.

525,00 / st.

Westerland Grijs

BBQ coating 8 kg

213058 150x50x200 cm 471,50 / st.

213072 Wit

31,50 / st.

213073 Grijs

31,50 / st.

213074 Crème

31,50 / st.

213075 Antraciet

31,50 / st.

De BonFeu tuinhaarden zijn
in combinatie met de BonFeu
bakplaat ook als barbecue te
gebruiken
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KUNSTGRAS
Een groene grasmat geeft een tuin direct een mooie, natuurlijke sfeer. Maar een strakke grasmat vergt liefdevolle verzorging
en onderhoud, waar jij wellicht de tijd niet voor (over) hebt. En als je er de tijd wel voor hebt, is een natuurlijk, groen gazon
nog altijd niet gegarandeerd. Je bent namelijk sterk afhankelijk van het weer en de ligging van je tuin. Te veel zon levert al
snel dorre vlekken op, terwijl te weinig zon juist weer kan resulteren in ongewenste mosgroei.
Met kunstgras kun je altijd genieten van een groen en stralend gazon. Het is vandaag de dag bijna niet meer van echt gras
te onderscheiden én het is onderhoudsvriendelijk. Dat betekent dat je meer tijd overhoudt om lekker te relaxen in je tuin.

Gegarandeerd een stralende,
groene grasmat? Kunstgras is
tegenwoordig bijna niet meer van
echt gras te onderscheiden én
het is onderhoudsvriendelijk.
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Visiegrass Kent
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KUNSTGRAS

VISIEGRASS

Dublin - Groen-bruin
212082 25 mm

Dover - Groen-bruin
16,00 / m²

212086 30 mm

York - Groen-bruin
21,00 / m²

21,00 / m²

Stockport - Groen-groen

Jersey (luxe) - Groen-bruin

Kent (luxe) - Groen-bruin

208299 30 mm

209822 40 mm

209821 40 mm

37,00 / m²

38,00 / m²

Veiligheidstegel 30 mm met
20 mm kunstgras

Drainbase drainagetegel
voor onder kunstgras

212450 50x50x5 cm

212480 60x60x3 cm

102,50 / m²

28,95 / m²

212481 Afsluitdop
1,99 / st.
incl. bit en schroef
212482 Afwerkrand recht 18,95 / m¹
240 cm
212483 Afwerkrand hoek 11,50 / m¹
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212084 30 mm
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38,00 / m²

Visiegrass heeft een uitstekende
waterdoorlatendheid en helpt
daarmee wateroverlast in je tuin
voorkomen
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KUNSTGRAS

VISIEGRASS

Oxford - Groen-bruin

Glasgow - Groen-bruin

Coloured grass Black

Coloured grass Grey

212083 35 mm

212085 36 mm

205960 25 mm

205962 25 mm

23,50 / m²

Stanleymes

23,50 / m²

Haakse mesjes

205366		

7,95 / st.

205367		

5,00 / 5 st.

20,00 / m²

Stabilisatiedoek-/
drukverdelersdoek
203181		

Grondpennen
verzinkt en gepunt

Lijmband

207302		

208564 1-zijdig
70,00 / rol
zelfklevend 10 m¹

11,50 / 25 st.

209280 25 m¹

29,50 / rol

Fixs schoon voegzand Zwart

Fixs schoon voegzand Zand

206351		

207298		

13,50 / zak

13,50 / zak

Valplaat 225x90x2,5 cm
203303		

Opsluitband Grijs

209789		

120100 5x15x100 cm 2,59 / st.

14,00 / st.

Drainbase drainagetegel
voor onder kunstgras
28,95 / m²

212481 Afsluitdop
1,99 / st.
incl. bit en schroef
212482 Afwerkrand recht 18,95 / m¹
240 cm
212483 Afwerkrand hoek 11,50 / m¹
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28,00 / m²

3,00 / m²

Fixs kunstgraslijm Groen

212480 60x60x3 cm

208

20,00 / m²

Visiegrass is een kleurvast
kwaliteitsproduct van
Nederlands fabricaat
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TUINVERLICHTING
Een tuin is tegenwoordig veel meer dan wat planten en een stuk gras, het is een verlengstuk van je huis. Net zoals binnen,
heb je voor de tuin allerlei verschillende soorten verlichting. Wil je bijvoorbeeld ’s avonds een boek lezen, dan heb je behoefte
aan direct licht, ook wel functioneel licht genoemd. Zit je juist gezellig met vrienden te kletsen, dan is dat functionele licht
alleen maar ongezellig. In zo’n situatie is sfeerverlichting juist veel geschikter.
Wil je bepaalde onderdelen in je tuin benadrukken, dan kun je daarnaast kiezen voor accentverlichting. Denk bijvoorbeeld
aan die prachtige boom achter in de tuin. Met de juiste verlichting is die blikvanger ook ’s avonds supermooi zichtbaar.
Ben je van plan om je tuin te voorzien van verlichting? Kijk dan niet eerst naar of je een lamp mooi vindt, maar maak eerst
een plattegrond van je tuin en bepaal waar je allemaal verlichting wilt hebben. Kijk vervolgens welke soorten verlichting
je op die plekken wilt hebben (functioneel licht, sfeerverlichting, accentverlichting, etc.). Eigenlijk maak je daarmee eerst
een lichtplan, net zoals dat wordt aangeraden voor binnen. Als je eenmaal inzichtelijk hebt waar je welke verlichting nodig
hebt, kun je gericht gaan zoeken naar de lampen die het beste passen in jouw tuin.
Vind je het lastig om zelf tot de juiste keuze te komen voor jouw situatie? Neem dan contact op met één van onze dealers,
zij verlichten je graag!

MAAK JE EIGEN LICHTPLAN
MARETTI
IN-LITE

210
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Overweeg je tuinverlichting aan te
schaffen? Maak dan eerst een schets
van je tuin op schaal. Zo heb je een
goed overzicht van je tuin en kun je
bepalen waar je welk type verlichting
wilt aanbrengen.

Tube cube zwart
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Maretti | Geïntegreerd

Flood I zwart
12v/6w

Flood IV zwart
12v/6w

Ground round zwart
12v/1w

Stream round RVS
12v/6w

Stream square RVS
12v/6w

213317		

213318		

213287 18

75,00 / st.

213319		

213320		

213288 26

89,00 / st.

149,00 / st.

149,00 / st.

149,00 / st.

149,00 / st.

Maretti | Vrijstaande lampen

Eclipse floor II zwart
12v/3w

Eclipse floor IV zwart
12v/3w

Eclipse S zwart
12v/3w

Tide zwart
12v/6w

Flow zwart
12v/6w

213304		

213305		

213310		

213315		

213316		

139,00 / st.

139,00 / st.

89,00 / st.

Faro floor zwart
12v/13w

Quatro floor M, zwart,
230v *

Quatro floor L, zwart,
230v *

Quatro floor XL,
zwart, 230v *

213291		

213274		 649,00 / st.

213275		

213273		 799,00 / st.

Vibe S zwart
12v/4w

Vibe M zwart
12v/7w

Vibe XL zwart
12v/12w

213295		

213296		

213298		

199,00 / st.

669,00 / st.

* zonder lichtbron

Maretti | Spot

212

149,00 / st.

79,00 / st.
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99,00 / st.

295,00 / st.

149,00 / st.

GROUND ROUND ZWART
213287
213288

Deze ronde aluminium grondspots zijn de ultieme sfeermakers op en rond het terras
en in de tuin
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Maretti | Muur

Buoy round
12v/1,5w
213312		

Buoy square
12v/1,5w
79,00 / st.

Wake
213314 12v/7w

84,00 / st.

213313 230v/7w

84,00 / st.

79,00 / st.

Eclipse square up/down

213309 12v/2x3w

99,00 / st.

213307 12v/2x3w

99,00 / st.

213308 230v/
2x4,5w

99,00 / st.

213306 230v/
2x4,5w

99,00 / st.

Faro wall 230v/13w

Quatro wall I, 230v *

Quatro wall II, 230v *

213292		

213271		

213272		

149,00 / st.

479,00 / st.

299,00 / st.

Tube cube zwart
230v/2 x 7w

Chiaro wall zwart
230v/9w

Chiaro wall II zwart
230v/9w

Chiaro lamella zwart
230/9w

213290 239,00 / st.

213302		

213303		

213301 129,00 / st.

* zonder lichtbron

214

213311		

Eclipse round up/down
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109,00 / st.

119,00 / st.

TUBE CUBE ZWART

213290

Eenvoud en klasse in een
minimalistisch design.
Een lichtbundel zowel naar
boven als beneden creëert
een prachtig lichtlijnenspel
op de wand.

TuinVisie catalogus 2021

215

Maretti | Ceiling

Chiara round zwart
230v/14w

Chiara square zwart
230v/14w

Laguna zwart
230v/5w

213299		

213300		

213256		

169,00 / st.

40,95 / st.

Quatro ceiling, zwart, 230v zonder
lichtbron

Square glass zwart
230v/6w

Square hide big zwart
230v/7w

213276		

213258		

213257		

339,00 / st.

Scan de
QR-code voor de
Maretti accessoires

216

169,00 / st.
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71,50 / st.

54,95 / st.

SQUARE GLASS ZWART
213258

Met inbouwspots wordt de gevel
mooi uitgelicht en creëert u een
veilig gevoel rondom de woning.
De Square glass verspreidt zacht
diffuus licht.
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Maretti | Design by Marcel Wolterinck

Costa I wall zwart 230v

Costa II wall zwart 230v

Costa III wall zwart 230v

213261		 1.979,00 / st.

213262		 3.249,00 / st.

213263		 3.239,00 / st.

Costa IV suspended
zwart 230v
213264		 2.779,00 / st.

Costa V floor
zwart 230v

Costa VI suspended
zwart 230v

Costa laterna mural
zwart 230v

Costa laterna
zwart 230v

213265		 2.749,00 / st.

213266		 2.749,00 / st.

213268		 1.429,00 / st.

213267		 2.669,00 / st.

Costa laterna pilar
zwart 230v

Costa laterna lungo
zwart 230v

213269		 2.679,00 / st.

213270		 5.269,00 / st.

Maretti | Design by Piet Boon
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Jelle, zwart 230v

Jelle, zink 230v

Stack table zwart 230v

Stack wall zwart 230v

213322		

213323		

213259		

213260		 1.179,00 / st.

209,00 / st.
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289,00 / st.

989,00 / st.

COSTA II WALL ZWART

213262

Dit hoogstaande armatuur is
ontwikkeld door designer
Marcel Wolterinck en heeft
veel verfijnde details

TuinVisie catalogus 2021

219

in-lite buitenverlichting is led-verlichting gebaseerd op 12-volt laagspanning. De energiezuinige producten
zijn eenvoudig en veilig te installeren. Veranderen je wensen in de loop der tijd? Dan kun je in-lite-verlichting
eenvoudig aanpassen of uitbreiden. Het assortiment bevat geïntegreerde verlichting, wandverlichting, vrijstaande
verlichting en spots. Uiteraard zijn ook de benodigde accessoires beschikbaar. De armaturen en transformators
worden geleverd met 5 jaar garantie.

in-lite | integrated

DB-LED (WW)
12v/0,5w

Evo ground 300 dark
12v/1w

203654		

211509		

41,00 / st.

Big flux (excl. ring)

207535		

213086		

Hyve 22 RVS
12v/0,25w
208731		

208272		

113,00 / st.

Fusion 22 RVS
12v/0,25w
208727		

Big flux narrow
(excl. ring)

213087		

213088		

113,00 / st.

Hyve 60 12v/1w

Luna (excl. ring)

Nero

206058		

212939		

213083		

86,00 / st.

103,00 / st.

Fusion 60 12v/2w
207534		

86,00 / st.

53,00 / st.

Big flux asymmetric
(excl. ring)

Hyve 22 12v/0,25w
208730		

46,00 / st.

113,00 / st.

Big nero
129,00 / st.

213084		

197,00 / st.

53,00 / st.

Big nero narrow

Puck 22 12v/0,5w

213085		

212052		

197,00 / st.

61,00 / st.

Puck 22 dark
12v/0,5w
212053		

220

46,00 / st.

165,00 / st.

Flux 12v/2w
86,00 / st.

Fusion 22 12v/0,25w
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61,00 / st.

Puck 60 12v/1,5w
212054		
103,00 / st.

Puck 60 dark
12v/1,5w
212055		

103,00 / st.

Maak je grondspot compleet met de Ring 68.
Er is keuze uit drie kleuren om de Big Flux en
de Luna naar eigen stijl in te vullen.

Ring 68 voor de Big Flux serie
en de Luna
212947 Black
20,00 / st.
212948 Pearl grey
20,00 / st.
212949 Stainless steel 20,00 / st.
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in-lite | solitary

Ace 12v/3w

Ace dark 12v/3w

Ace corten 12v/3w

Ace white 12v/3w

Ace flat grey 12v/3w

208806		

208813		

209885		

209882		

610148		

166,00 / st.

166,00 / st.

Ace high 12v/3w

Ace high dark 12v/3w

212056		

212058		

197,00 / st.

197,00 / st.

207,00 / st.

Ace high corten
12v/3w
212057		

166,00 / st.

Ace high white 12v/3w
212059		

197,00 / st.

239,00 / st.

Liv dark 12v/2w

Liv corten 12v/2w

Liv white 12v/2w

204411		

209210		

210186		

209880		

117,00 / st.

117,00 / st.

176,00 / st.

Liv low dark 12v/2w

Liv low corten 12v/2w

Liv low white 12v/2w

207536		

207537		

209884		

209881		

112,00 / st.

166,00 / st.

112,00 / st.

Evo dark 12v/2w

Evo low dark 12v/2w

Mini Scope duo 12v/2w

Sway 100 cm

Sway low 60 cm

211510		

211511		

210694		

Pearl grey

114,00 / st.

Pearl grey

99,00 / st.

Black		

114,00 / st.

Black		

99,00 / st.

259,00 / st.

207,00 / st.

184,00 / st.

De Sway en de Sway low zijn samengesteld
uit de volgende artikelen:
210185 Light Head Black

75,00 / st.

210186 Light Head Pearl grey 75,00 / st.
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239,00 / st.

117,00 / st.

Liv low 12v/2w
112,00 / st.

Ace high flat grey
12v/3w
610149		

Liv 12v/2w

207,00 / st.
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210187 Tube 100 cm

39,00 / st.

210188 Tube low 60 cm

24,00 / st.

LIV CORTEN 12V/2W
210186

De vrijstaande buitenlampen
uit de Liv-serie geven rondom
een warm wit sfeerlicht
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in-lite | wall

Ace down 12v/3w

Ace up-down 12v/7w

Ace up-down 100-230v

Blink 12v/1,5w

208807 Rose silver 129,00 / st.

208809 Rose silver

165,00 / st.

208810 Rose silver

176,00 / st.

204413 Rose silver 72,00 / st.

208808 Dark

129,00 / st.

208812 Dark

165,00 / st.

208811 Dark

176,00 / st.

207538 Dark

72,00 / st.

209895 Corten

155,00 / st.

209896 Corten

197,00 / st.

209897 Corten

217,00 / st.

209888 White

72,00 / st.

209890 White

129,00 / st.

209891 White

165,00 / st.

209892 White

176,00 / st.

610150 Flat grey

155,00 / st.

610152 Flat grey

197,00 / st.

610153 Flat grey

217,00 / st.

610151 Flat grey 186,00 / st.
230v/8,5w

Cubid 12v/0,5w

Big cubid dark 12v/1w

Evo down dark 12v/2w

204412 Rose silver 51,00 / st.

211512		

211514		

209893 Dark

51,00 / st.

209887 White

51,00 / st.

93,00 / st.

187,00 / st.

211977		

Halo down dark 12v/3w

Halo down dark 100-230v/4,5w

Halo up & down dark 12v/3w

212060		

212061		

212062		

145,00 / st.

Evo down dark
100-230v/4,5w

186,00 / st.

176,00 / st.

Halo up & down dark
100-230v/4,5w
212063		

Liv dark 12v/2w

197,00 / st.

Mini Scope 12v/2w

Mini wedge dark 12v/0,6w

Wedge white 12v/1,5w

208271		

212064		

208729 Wedge

204414 Liv

109,00 / st.

209894 Liv dark

109,00 / st.

208728 Wedge dark 79,00 / st.

209886 Liv white 109,00 / st.

209889 Wedge white79,00 / st.

Wedge slim dark 12v/1w
211513		
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218,00 / st.

82,00 / st.
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79,00 / st.

56,00 / st.

79,00 / st.

ACE DOWN 12V/3W
208807

Wandarmatuur Ace down geeft een
gerichte bundel licht naar beneden
en is geschikt voor montage aan
een muur of schutting
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in-lite spots en surface

Evo hyde 550

Evo hyde 180
211516 12v/0,5w

72,00 / st.

103,00 / st

Mini Scope pro pack
(12 Mini Scope)
213013 12v/2w

226

Scope ceiling
103,00 / st.

Big Scope

Scope
213003		

211515 12v/2w

948,00 / st.
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213004		

129,00 / st.

Mini Scope duo
210694 12v/2w

213016 12v/1w

Mini Scope ceiling
108,00 / st.

Big Scope narrow

Mini Scope

213005		

208271 12v/2w

129,00 / st.

Sub
184,00 / st.

211517 12v/1w

610531		

159,00 / st.

82,00 / st.

79,00 / st.

MINI SCOPE
208271

79,00

Met het gebundelde licht van
de tuinspot Mini Scope licht
je speciale plekken in de tuin
uit, zoals bomen, struiken,
beelden en gevels
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in-lite boorservice en accessoires
TuinVisie biedt de mogelijkheid om bij de te leveren in-lite verlichting al vooraf gaten in de bestrating te boren:
• B oren van gaten voor geïntegreerde lampen met een diameter van 22 mm of 60 mm;
• Maximale grootte tegel is 60x60 cm;
• U itsluitend mogelijk om gaten te boren op vooraf vastgestelde posities (zie onderstaande 5 opties);
• L evertijd minimaal 6 werkdagen na bestelling. Annuleren van de order is niet mogelijk;
• G eef bij het bestellen aan welk gat er geboord moet worden;
• Prijs voor het boren van een gat: 13,50 per gat.

15 cm
30 cm

30 cm

30 cm

60x60 cm - sparing optie 1

15 cm

60x60 cm - sparing optie 2

15 cm

60x60 cm - sparing optie 3

15 cm
30 cm

60x30 cm - sparing optie 4

15 cm

60x30 cm - sparing optie 5

RVS box van 100 x 100 mm. Voor het eenvoudig
plaatsen van diverse grondspots tussen bijvoorbeeld bestrating en in grind. Alleen geschikt
voor de Flux 60, Fusion 60 en Hyve 60.

Box 1
213572 Black
213573 Stainless steel
213574 Pearl grey

228

15 cm
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24,00 / st.
24,00 / st.
24,00 / st.

Scan de
QR-code voor de
in-lite accessoires
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De laatste jaren zien we steeds vaker natuurlijke materialen terugkomen in het interieur. Materialen zoals hout, rotan en
bamboe zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze inrichting. Ook buiten maken natuurlijke materialen een duidelijke
opmars. Maar wat te doen als je wel een natuurlijke uitstraling wilt, maar niet het onderhoud dat daar veelal bij komt kijken?
Een houten vlonder of schutting is bijvoorbeeld heel mooi om te zien, maar je hebt er wel werk mee. Schoonmaken, schuren
en beitsen kost veel tijd, kostbare tijd die je wellicht veel liever aan andere dingen besteedt. In zo’n geval is composiet een
heel goed alternatief.
Composiet is een geperst materiaal dat de voordelen van hout en kunststof combineert. Het biedt de warme, natuurlijke
uitstraling van hout, zonder het daarbij behorende onderhoud. Composiet is meer dan alleen mooi en veilig, het is ook een
duurzame oplossing. Kies je voor een vlonder of schutting van composiet, dan kies je voor een lange-termijnoplossing.
Composiet vergrijst niet en blijft jarenlang mooi van kleur. Door de toevoeging van kunststof vervormen de planken niet.
Kromgetrokken planken behoren daarmee tot het verleden. Niet voor niets wordt composiet vaak met een jarenlange
garantie geleverd.
Composiet is verkrijgbaar met holle kamers en als massieve plank voor een extra lange levensduur. Het assortiment omvat
verschillende kleuren, motieven en afmetingen, passend bij ieder type tuin. Een goede verwerking van composiet is cruciaal
voor de levensduur. Zorg er dus voor dat je (of je vakman) altijd de verwerkingsvoorschriften hanteert. Al met al biedt
composiet tal van voordelen voor elke tuin.
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WPC COMPOSIET BASIC
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WPC COMPOSIET PRO
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CO-DECKING
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FIBERON
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MILLBOARD
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COMPOSIET SCHUTTINGEN
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Composiet is een geperst
materiaal dat de voordelen
van hout en kunststof
combineert

Millboard Brushed basalt
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WPC COMPOSIET BASIC
Deze WPC-dekdelen combineren twee totaal verschillende uitstralingen in één product. De dekdelen zijn namelijk
tweezijdig te gebruiken. De vlakke kant geeft een strakke uitstraling aan je tuin, terwijl de zijde met groeven het
traditionele beeld van houten vlonders nabootst. De planken zijn eenvoudig te monteren, volledig recyclebaar en
hebben een lange levensduur. Door de twee verschillende breedtes te combineren kun je een uniek effect creëren.

WPC dekdeel Antraciet

WPC dekdeel Bruin

WPC dekdeel Lichtgrijs

209512 2,3x14,5x300 cm 21,95 / st.

209514 2,3x14,5x300 cm 21,95 / st.

209516 2,3x14,5x300 cm 26,50 / st.

209258 2,3x14,5x420 cm 30,50 / st.

209259 2,3x14,5x420 cm 30,50 / st.

209260 2,3x14,5x420 cm 37,50 / st.

209513 2,3x25x300 cm

36,75 / st.

209515 2,3x25x300 cm

36,75 / st.

209517 2,3x25x300 cm

44,95 / st.

209261 2,3x25x420 cm

51,50 / st.

209262 2,3x25x420 cm

51,50 / st.

209263 2,3x25x420 cm

62,95 / st.

RVS-clip
209270 100 st.
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RVS-eindclip
42,95 / ds.

209269 25 st.

WPC onderregels Antraciet
10,50 / ds.

209272 5x4x300 cm 14,50 / st.

Hoekprofiel Antraciet

Hoekprofiel Bruin

Hoekprofiel Lichtgrijs

209264 4x4x300 cm 8,25 / st.

209265 4x4x300 cm 8,25 / st.

209266 4x4x300 cm 9,50 / st.

Alu-overgangsprofiel

Alu-rail t.b.v. hoek- & onderprofiel

209267 4x1,8x300 cm 15,75 / st.
Aluminium

209268 4x2,2x300 cm 18,75 / st.
Aluminium
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De WPC-dekdelen zijn tweezijdig
te gebruiken: de vlakke kant geeft
een strakke uitstraling aan je
tuin, terwijl de zijde met groeven
het traditionele beeld van houten
vlonders nabootst
TuinVisie catalogus 2021
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WPC COMPOSIET PRO
Met WPC Composiet Pro bieden we prachtige dekdelen met diverse motieven: van natuurgetrouw houtmotief tot
een versie met modern lijnenspel. De WPC Composiet Pro planken zijn voorzien van holle of ronde kamers.

WPC dekdeel Dark grey
211584 2,5x14,5x395 cm

33,75 / st.

WPC dekdeel Dark grey
211587 2,5x25x395 cm

60,50 / st.

Montageclips Antraciet
204358 Montageclip
kunststof (50 st.)
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19,50 / ds.

WPC dekdeel Multicolor brown

WPC dekdeel Multicolor grey

211585 2,5x14,5x395 cm

211586 2,5x14,5x395 cm

33,75 / st.

33,75 / st.

WPC dekdeel Multicolor brown

WPC dekdeel Multicolor grey

211588 2,5x25x395 cm

211589 2,5x25x395 cm

65,95 / st.

66,95 / st.

De WPC Composiet Pro planken zijn
voorzien van holle of ronde kamers
en hebben diverse motieven
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CO-DECKING
Co-Decking biedt dekdelen in meerdere kleuren, verkrijgbaar met holle kamers en als massieve plank, voor een nog
langere levensduur. De planken zijn verkrijgbaar in breedtes van 13,8 en 21 centimeter.

Co-Decking dekdelen ronde kamers
Donkergrijs

Co-Decking dekdelen ronde kamers
Light

Co-Decking dekdelen ronde kamers
Brown

211524 2,3x13,8x400 cm 45,95 / st.

211525 2,3x13,8x400 cm 52,50 / st.

211526 2,3x13,8x400 cm 45,95 / st.

Co-Decking dekdelen massief
Donkergrijs

Co-Decking dekdelen massief
Light

Co-Decking dekdelen massief
Brown

211529 2,3x21x400 cm

211528 2,3x21x400 cm

211527 2,3x21x400 cm

94,25 / st.

Montageclips Antraciet
204358 Montageclip
19,50 / ds.
kunststof (50 st.)
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107,95 / st.

94,25 / st.

Co-Decking dekdelen zijn
verkrijgbaar met holle kamers
en als massieve plank
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CO-DECKING

Co-Decking Teak
610678 2,3x21x400 cm

Co-Decking Vintage Graphite
107,95 / st.

Co-Decking Vintage Wengé
610680 2,3x21x400 cm
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107,95 / st.

Co-Decking Vintage Lunar grey
107,95 / st.

Co-Decking begin / eindclip
208586 30 clips + schroef

610679 2,3x21x400 cm

610681 2,3x21x400 cm

107,95 / st.

Co-Decking clips t.b.v. houten constructie
35,75 / ds.

213579 90 clips + schroef

47,50 / ds.

De Co-Decking dekdelen
hebben een breedte van
21 centimeter
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FIBERON
Fiberon-terrasplanken zijn planken van massief composiet. Dit maakt het product een uiterst duurzaam en natuur
vriendelijk alternatief voor hout. Niet voor niets wordt Fiberon Pro-Tect Plus geleverd met een residentiële garantie
van 25 jaar. Uiteraard zijn ook de benodigde accessoires verkrijgbaar.

Fiberon Pro-Tect Plus Earl grey

Fiberon Pro-Tect Plus Latte

Fiberon Symmetry Warm sienna

209215 2,4x13,6x366 cm 69,95 / st.

208584 2,4x13,6x366 cm 69,95 / st.

212986 2,4x13,6x366 cm 84,75 / st.

Fiberon Pro-Tect Plus is ook leverbaar in een lengte van 488 cm

Fiberon clips 24 mm
t.b.v. Pro-Tect Plus
207959 90 clips
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Fiberon begin-/eindclip
208586 30 clips

33,95 / ds.

65,95 / ds.

209220		

Aluminium onderligger Antraciet

Angelim Vermelho regel

209218 3x5x400 cm

207173 4,5x7x250 cm

36,50 / st.

TuinVisie catalogus 2021

EPDM afstandband
i.c.m. Alu ligger 20 m¹

18,50 / st.

207174 4,5x7x300 cm

21,95 / st.

207175 4,5x7x400 cm

29,50 / st.

210675 4,5x7x450 cm

32,95 / st.

29,75 / rol

Fiberon-terrasplanken zijn uiterst
duurzaam en een natuurvriendelijk
alternatief voor hout
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MILLBOARD
Millboard-dekdelen zijn houtvrije composiet vlonderplanken met de natuurlijke charme van hout. Millboard is daarom
hét alternatief voor hardhout met veel voordelen: het is kleurvast, duurzaam, biedt antislip en heeft een ‘lost head’effect waardoor schroefkoppen minder zichtbaar zijn. Naast het gebruik als vlonderplank kun je er terrassen en
bruggetjes mee aanleggen. Deze unieke planken hebben een lange levensduur waardoor je er veel plezier in je tuin
aan zult beleven.

Brushed basalt - Basalt

Coppered oak - Bruin

213523 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213524 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213525 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213541 Kantplank
3,2x15x320 cm

213542 Kantplank
3,2x15x320 cm

213543 Kantplank
3,2x15x320 cm

124,95 / st.

213549 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

95,75 / st.

124,95 / st.
95,75 / st.

213551 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

124,95 / st.
95,75 / st.

Jarrah - Kastanje

Limed oak - Zandwit

213526 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213527 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213528 3,2x17,6x360 cm 124,95 / st.

213544 Kantplank
3,2x15x320 cm

213545 Kantplank
3,2x15x320 cm

213546 Kantplank
3,2x15x320 cm

124,95 / st.

213552 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm
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213550 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

Golden oak - Naturel
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95,75 / st.

213553 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

Smoked oak - Grijs
124,95 / st.
95,75 / st.

213554 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

124,95 / st.
95,75 / st.

Millboard is hét alternatief voor
hardhout met veel voordelen: het is
kleurvast, duurzaam, biedt antislip
en heeft een ‘lost head’-effect
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MILLBOARD

Burnt cedar - Verkoold

Driftwood - Oud grijs

213529 3,2x17,6x360 cm

135,50 / st.

213530 3,2x20x360 cm

142,95 / st.

213548 Kantplank
3,2x15x320 cm

135,50 / st.

213546 Kantplank
3,2x15x320 cm

124,95 / st.

213556 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

105,95 / st.

213554 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

Vintage - Oud bruin

Embered - Oud verkoold

213531 3,2x20x360 cm

142,95 / st.

213532 3,2x20x360 cm

156,50 / st.

213547 Kantplank
3,2x15x320 cm

124,95 / st.

213548 Kantplank
3,2x15x320 cm

135,50 / st.

213556 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

105,95 / st.

213555 Afwerkplank
1,6x14,6x320 cm

95,75 / st.

Durafix RVS schroeven
213565 4,5x35 mm 100 stuks

20,95 / ds.

213566 4,5x50 mm 250 stuks

64,50 / ds.

213567 4,5x60 mm 250 stuks
213568 Multispacer 3-6 mm per 10 stuks

67,75 / ds.
31,50 / zak

Verf 500 ml
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95,75 / st.

213533 Brushed basalt Basalt

51,50 / st.

213535 Coppered oak Bruin

51,50 / st.

213536 Golden oak Naturel

51,50 / st.

213537 Jarrah Kastanje

51,50 / st.

213538 Limed oak Zandwit

51,50 / st.

213540 Smoked + Driftwood (Oud) grijs

51,50 / st.

213539 Vintage Oud bruin

51,50 / st.

213534 Burnt cedar + Embered (Oud) verkoold

51,50 / st.
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Millboard-planken hebben een
lange levensduur, waardoor
jarenlang plezier gegarandeerd is
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COMPOSIET SCHUTTINGEN
Naast composiet vlonderplanken biedt TuinVisie ook een assortiment composiet schuttingen. Deze schuttingen
zijn net als de composiet vlonderplanken onderhoudsarm en hebben een lange levensduur.
De dekdelen zijn niet alleen toepasbaar als schutting, je kunt ze tevens toepassen als gevelbekleding.

Co-Decking scherm Donkergrijs

Co-Decking scherm Light

Co-Decking scherm Brown

212603 183x176 cm

212604 183x176 cm

212605 183x176 cm

319,00 / st.

Co-Decking paal t.b.v. scherm
Antraciet

319,00 / st.

WPC Gardenwall siding

WPC Gardenwall siding

Clips t.b.v. Gardenwall

610685 12,1x2,5x300 cm 47,50 / st.
Teak

213581 14,2x1,3x400 cm 46,95 / st.
Vintage black

212673 250 st.

Weo Gardenwall Teak

Weo Gardenwall Ipé

Weo Gardenwall Light grey

Weo Gardenwall Dark grey

610122 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

610675 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

610676 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

610677 17x3,3x360 cm 69,50 / st.

212606 10x10x250 cm 134,95 / st.
te gebruiken als hoek-, eind- en
tussenpaal
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319,00 / st.
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89,95 / ds.

Composiet schuttingen zijn
onderhoudsarm en hebben
een lange levensduur
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TUINHOUT
Vlonders, tuinhuizen, schuttingen en pergola’s: hout kun je terug laten komen in allerlei aspecten van de tuin. Hout geeft je
tuin een natuurlijke uitstraling en gaat mooi op in de rest van de tuin. Er zijn veel verschillende houten producten leverbaar
als kant-en-klaar product. TuinVisie biedt een scala aan mogelijkheden. Schuttingen, tuinhuizen, overkappingen: je vindt
het allemaal terug in ons assortiment.
Toch zijn er ook tal van situaties denkbaar waarin zo’n kant-en-klaarproduct niet voldoet. De standaard maat van die
pergola past bijvoorbeeld net niet in jouw tuin. Of het ontwerp van dat tuinhuis voldoet gewoon niet aan jouw wensen. In die
gevallen is zelf (laten) maken een goed alternatief voor het kopen van een standaard product. Met houten planken en palen
én een beetje creativiteit zijn de mogelijkheden grenzeloos. Maar welke houtsoort kies je voor jouw tuinproject? Er zijn veel
soorten hard- en zachthout om uit te kiezen. De vraag waar je voor kiest heeft vooral te maken met wat je van het product
verwacht; wil je heel lang genieten van het product dan is hardhout de beste keuze. Val je op een robuuste en onbehandelde
uitstraling dan ga je misschien wel voor het zeer populaire Douglashout. Tegenwoordig is het mogelijk hout al duurzaam
voorbehandeld te kopen in meer kleuren dan de traditionele groene kleur. Veelal wordt er gekozen voor antraciet of grijs,
maar andere kleuren zijn ook mogelijk.
Op de vraag welke houtsoort het beste is, is geen eenduidig antwoord te geven. Twijfel je en wil je graag eens van een expert
horen wat zijn gedachten zijn? Neem dan eens contact op met een van onze dealers, zij helpen je graag verder.

ZACHTHOUT - PROFIELEN

250

ZACHTHOUT - DOUGLAS

254

DOUGLAS DEUREN EN RAMEN 260

248

RED CLASS WOOD

262

HARDHOUT

264

CEMENTVEZEL PLANKEN

268
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Met houten planken en palen
én een beetje creativiteit
zijn de mogelijkheden met
tuinhout grenzeloos

Hardhouten vlonderplanken
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ZACHTHOUT - PROFIELEN
Met profielen van zachthout creëer je zelf de mooiste tuinelementen. Een schutting, pergola of prieel: met wat
creativiteit en handigheid maak je het precies passend voor jouw droomtuin. Zachthout is eenvoudig te bewerken en
ook nog eens betaalbaar.

Geschaafde palen grenen geïmpr.

Geschaafde planken grenen geïmpr.

Geschaafde palen vuren geïmpr.

131408 6,8x6,8x270 cm

205228 1,5x14x179 cm

209279 12x12x300 cm

131409 6,8x6,8x300 cm

201032 1,5x14x360 cm

202462 12x12x500 cm

209278 8,8x8,8x270 cm

204308 1,5x14x400 cm

207434 8,8x8,8x300 cm

201031 1,6x14x180 cm
206297 1,7x14x180 cm
209960 1,7x14x400 cm
212626 2x2x400 cm

Geschaafde planken vuren geïmpr.

Overhangend rabat vuren geïmpr.

Dubbelzijdig rabat grenen geïmpr.

131120 1,5x14x179 cm

204189 1,8x14,5x300 cm

209277 1,8x14x360 cm

131130 1,8x14,5x180 cm

204190 1,8x14,5x360 cm

209276 1,8x14x420 cm

131131 1,8x14,5x360 cm

204191 1,9x14,5x420 cm

131132 1,8x14,5x400 cm

Geschaafde planken
Scandinavisch vuren geïmpr.
201027 1,8x14,5x180 cm
201028 1,8x14,5x360 cm
201029 1,8x14,5x420 cm

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar

Zweeds rabat vuren geïmpr.
209575 1,0/2,1x14,5x300 cm
209576 1,0/2,1x14,5x420 cm
206847 1,5/3x19,5x400 cm
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Zweeds rabat vuren gespoten
Zwart

Dakbeschot planken vuren geïmpr.

212624 1,1/2,2x19,5x300 cm

209605 1,7x9,5x420 cm

212625 1,1/2,2x19,5x420 cm

209606 1,7x9,5x300 cm

Met houten palen en balken
creëer je een pergola, die perfect
past in jouw droomtuin
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ZACHTHOUT - PROFIELEN

Geschaafde regels vuren geïmpr. Dekdeel grenen geïmpregneerd
204195 4,5x7x300 cm

204314 2,8x14,5x400 cm
geprofileerd

Dekdeel grenen geïmpregneerd
205216 2,8x19,5x400 cm
niet geprofileerd

204196 4,5x7x360 cm

207531 2,9x19x400 cm
blank

131613 4,5x7x420 cm

207532 2,9x19x400 cm
geïmpregneerd

204197 4,5x9,5x300 cm

208872 2,9x19x500 cm

204198 4,5x9,5x360 cm

donkergrijs

204179 4,5x9,5x420 cm
204200 4,5x14,5x360 cm
201030 4,5x14,5x420 cm

Rondhout, één punt,
één zijde gekroond
130101 Ø 6x50 cm
130102 Ø 6x75 cm
130103 Ø 6x100 cm
130104 Ø 6x125 cm
130106 Ø 6x150 cm
130108 Ø 6x200 cm
130206 Ø 8x250 cm

Rondhout, haaks gekort,
één zijde gekroond
130227 Ø 10x300 cm
130228 Ø 10x400 cm
130112 Ø 10x500 cm
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Steigerplanken nieuw
fijnbezaagd
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Boompaal gepunt en gekroond

Boombeugel t.b.v. ronde palen

130320 Ø 6x250 cm

209927 type 6 16-18 cm
209928 type 8 22-24 cm

Koop je duurzaam voorbehandeld
hout, dan garandeer je jezelf van
jarenlang plezier
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ZACHTHOUT - DOUGLAS
Douglashout is één van de hardste naaldhoutsoorten en wordt gebruikt voor tal van doeleinden. Het product is
afkomstig van de Douglasspar en kenmerkt zich onder andere door de warme rode kleur. Onbehandeld verkleurt
deze houtsoort door de invloed van licht en lucht tot een grijzige tint.

Geschaafde palen Douglas blank
208369 6,5x6,5x300 cm

Duplo verlijmde palen
Douglas blank

Fijnbezaagde palen Douglas
blank

208367 8,5x8,5x300 cm

211075 14x14x240 cm

207442 12x12x300 cm

211074 14x14x300 cm

207443 12x12x400 cm

211161 14x14x400 cm

207444 12x12x500 cm
207445 15x15x300 cm
207446 15x15x400 cm
207447 15x15x500 cm
211033 20x20x400 cm
211034 20x20x500 cm

Rhombus dubbel profiel
Douglas blank

Fijnbezaagde gordingen
Douglas blank

Geschaafde gordingen
Douglas blank

211158 2,8x14,5x300 cm

211013 5x15x300 cm

209594 4,5x12x400 cm

210699 2,8x14,5x400 cm

203682 5x15x400 cm

209619 4,5x14,5x600 cm

209284 5x15x500 cm

207449 4,5x16x400 cm
208796 4,5x16x600 cm
211037 7x22x500 cm
211036 7x22x600 cm
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Onbehandeld verkleurt
Douglashout door de invloed
van licht en lucht tot een
grijzige tint
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TUINHOUT

ZACHTHOUT - DOUGLAS

Fijnbezaagde planken
Douglas blank

Fijnbezaagde planken
Douglas Antraciet

Geschaafde blokhutprofielen
Douglas blank dubbelzijdig

211572 1,5x14x180 cm

211574 2,2x20x400 cm

210187 2,8x19,5x300 cm

208449 1,9x19,5x180 cm

209285 2,5x25x400 cm

207441 2,8x19,5x400 cm

203683 2,2x20x400 cm

209586 2,8x19,5x500 cm

208794 2,2x20x500 cm

Geschaafde regels Douglas blank
208795 4,5x7x250 cm

Geschaafd dakbeschot
Douglas blank

209166 4,5x7x400 cm

208797 1,6x11,6x300 cm

207450 4,5x9,5x400 cm

210978 1,6x11,6x400 cm
210698 1,8x14,5x300 cm
212077 1,8x14,5x400 cm

Betonpoeren
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210173 Betonpoer wit, draadeind M16

15x15/18x18x50 cm

209696 Betonpoer antraciet, draadeind M16

15x15/18x18x50 cm

209570 Betonpoer antraciet, draadeind M20

18x18x50 cm

207291 Betonpoer grijs, draadeind M20

15x15/24x24x40 cm

211656 Betonpoer antraciet, draadeind M20

22,5x22,5x50 cm

212650 Betonpoer hefhulp / montagesleutel

zwart
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Ontwerp jouw ideale tuinbank en
realiseer je project met tuinhout,
helemaal zelf of met een beetje
hulp van een expert
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TUINHOUT

ZACHTHOUT - DOUGLAS

Dubbelzijdig rabat, éénzijdig
geschaafd, éénzijdig ruw
Douglas blank
211868 17,5x180 cm

Zweeds rabat Douglas geïmpr.
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Halfhoutsrabat Douglas blank

Zweeds rabat Douglas blank

211578 1,8x19,5x300 cm

211580 1,0/2,2x19,5x300 cm

207552 1,8x19,5x400 cm

207452 1,1/2,7x19,5x400 cm
209709 1,1/2,7x19,5x500 cm

207451 1,2/2,7x19,5x400 cm

Zweeds rabat Douglas
gedompeld Antraciet

Zweeds rabat Douglas
gespoten Zwart

212609 1,1/2,7x19,5x500 cm

210980 1,1/2,7x19,5x300 cm

212587 1,1/2,7x19,5x300 cm

208157 1,1/2,7x19,5x400 cm

212590 1,1/2,7x19,5x400 cm

211712 1,2/2,7x19,5x500 cm

212591 1,2/2,7x19,5x500 cm

Zweeds rabat Douglas
gespoten Grijs

Dekdelen 2-zijdig geprofileerd
Douglas blank

212588 1,1/2,7x19,5x300 cm

211809 2,4x13,8x300 cm

212589 1,1/2,7x19,5x400 cm

208767 2,4x13,8x400 cm
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Met rabatdelen, een beetje handigheid
en het juiste gereedschap maak je van
Zweedse rabatdelen je eigen poort
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TUINHOUT

DOUGLAS DEUREN EN RAMEN

Douglas dichte deur

Douglas dichte dubbele deur

Douglas deur met zwart beslag

208620 201x90 cm

208621 201x169 cm

208618 201x90 cm

Douglas dubbele deur
met zwart beslag
208622 201x169 cm

Douglas 8-ruits deur

Douglas 8-ruits dubbele deur

208619 201x90 cm

208623 201x169 cm

Douglas universeel stelkozijn
t.b.v. deuren (excl. deuren)

Douglas dichte deur
extra breed

Douglas dichte dubbele deur
extra breed

212568 209x119 cm

211940 209x255 cm

Douglas raam met melkglas

Douglas 6-ruits uitzetraam

Douglas 9-ruits uitzetraam

210181 40x72 cm

208631 70x90 cm

208632 136x91 cm

Douglas zijlicht raam

Douglas universeel stelkozijn
t.b.v. ramen

Douglas 6-ruits deur luxe

210702		

Douglas dubbel 4-ruits
uitzetraam

210183 55x155 cm

210182 141x84 cm

Douglas 6-ruits dubbele deur
luxe
212463 221x202 cm
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212026 221x109 cm

210703		

Douglas 4-ruits raam luxe
211946 66,4x66,4 cm

Douglas 6-ruits draai-/
kiepraam luxe
212027 120,4x84,4 cm

Douglas zijlicht raam luxe
212028 48,4x138,4 cm

DOUGLAS DUBBEL UITZETRAAM LUXE
212569 120,5x112 cm
Goed om te weten:
Enkele deuren worden standaard
linksdraaiend uitgeleverd. Alle
deuren zijn voorzien van tochtstrips.
Deuren en ramen zijn inclusief kozijn,
deurbeslag en enkel glas. De luxe
deuren zijn inclusief RVS deurbeslag
en dubbelgehard ISO-glas. Op verzoek
kunnen deuren en ramen groen
geïmpregneerd worden.
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TUINHOUT

RED CLASS WOOD
Red Class Wood (RCW) is het alternatief op Douglashout. Het is geïmpregneerd naaldhout en heeft de uitstraling en
de kleur van Douglas, maar is duurzamer geïmpregneerd. Het duurzame karakter van Red Class Wood komt door de
ecologische behandeling. Deze behandeling van het hout wordt namelijk uitgevoerd zonder chemische middelen.
Red Class Wood wordt eerst kunstmatig gedroogd, waarna het hout wordt geschaafd naar de juiste maat zodat er een
volledig glad oppervlak ontstaat.

Motala

Kalmar

Deur t.b.v. Motala en Kalmar

Afdeklat

610640 180x180 cm

610642 90x180 cm

610641 195x100 cm

610646 180x8,5x3,6 cm

610643 130x180 cm
610644 150x180 cm
610645 180x180 cm

Geschaafde plank

Blokhutprofiel
dubbelzijdig

Geschaafde regel

610647 1,6x14x180 cm

610654 4,5x7,0x300 cm

Geschaafde
gelamineerde paal

610648 1,6x14x400 cm

610651 2,8x14,5x300 cm

610655 4,5x7,0x400 cm

610663 12x12x300 cm

610649 2,8x19,5x300 cm

610652 2,8x14,5x400 cm

610656 4,5x7,0x500 cm

610664 12x12x400 cm

610650 2,8x19,5x500 cm

610653 2,8x14,5x500 cm

610657 4,5x9,0x400 cm

610665 12x12x500 cm
610666 14x14x300 cm
610667 14x14x400 cm

Geschaafde ligger

610668 14x14x500 cm

610658 4,5x14,5x400 cm

610669 20x20x400 cm

610659 4,5x19,5x400 cm

610670 20x20x500 cm

Zweeds rabat
610660 1,1/2,2x19,5x300 cm
610661 1,1/2,2x19,5x400 cm
610662 1,1/2,2x19,5x500 cm

Geschaafde Rhombus
triple profiel

Geschaafd dakbeschot

610671 2,2x14,0x300 cm

610674 1,8x14,5x400 cm

610672 2,2x14,0x400 cm
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610673 1,8x14,5x300 cm

Red Class Wood is geïmpregneerd
naaldhout en heeft de uitstraling
en de kleur van Douglas, maar is
duurzamer geïmpregneerd
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TUINHOUT

HARDHOUT
Hardhout is afkomstig van loofbomen. Deze bomen groeien gemiddeld genomen langzamer dan naaldbomen, de bron
van zachthout. Daardoor is de structuur van hardhout veelal dichter dan van zachthout. Ben je op zoek naar een
houtsoort met een lange levensduur, dan is hardhout zeker aan te bevelen.

Bangkirai vlonderplanken basic

Bangkirai vlonderplanken

Bangkirai planken

211563 2,1x14,5x300 cm

206934 2,1x14,5x305 cm

206960 1,6x14,5x396 cm

211564 2,1x14,5x390 cm

206935 2,1x14,5x396 cm

211565 2,1x14,5x460 cm

206936 2,1x14,5x488 cm

135143 2,5x14,5x300 cm

206923 2,5x14,5x305 cm

135146 2,5x14,5x390 cm

206924 2,5x14,5x396 cm

135148 2,5x14,5x460 cm

206925 2,5x14,5x488 cm

De Bangkirai vlonderplanken basic
zijn dubbelzijdig geprofileerd.

Deze Bangkirai vlonderplanken hebben
een extra kwaliteitscontrole ondergaan.

Bangkirai jumbo vlonderplanken
207392 2,8x19x305 cm
207393 2,8x19x427 cm
206922 2,8x19x488 cm

De Bangkirai vlonderplanken jumbo zijn
aan één zijde vlak en aan één zijde voorzien
van twee groeven.

Keruing planken

Bamboe-profiel

132267 1,4x14,5x180 cm

208735 2x13,7x185 cm
211655 2x17,8x185 cm
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Ben je op zoek naar een
houtsoort met een lange
levensduur, dan is hardhout
zeker aan te bevelen
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TUINHOUT

HARDHOUT

Geschaafde palen Angelim Vermelho

Geschaafde palen Okan

Geschaafde regel Angelim Vermelho

207167 6,8x6,8x250 cm

212611 6,5x6,5x275 cm

207173 4,5x7x250 cm

207168 6,8x6,8x275 cm

212612 6,5x6,5x300 cm

207174 4,5x7x300 cm

207169 6,8x6,8x300 cm

212614 8,5x8,5x275 cm

207175 4,5x7x400 cm

207171 8,8x8,8x275 cm

212613 8,5x8,5x300 cm

210675 4,5x7x450 cm

Geschaafde regel Bangkirai
gelamineerd gevingerlast

Geschaafde damwanden op vaste
breedte Angelim Vermelho

Gezaagde beschoeiingsplanken
Angelim Vermelho

212615 4,2x6,8x360 cm

204186 18,5 cm
250x3 cm - 5,5 st. per m¹

201604 10x2 cm

135071 18,5 cm
300x3 cm - 5,5 st. per m¹

135081 20x2 cm

207172 8,8x8,8x300 cm

212616 4,2x6,8x400 cm

207166 Deksloof/gording
5x10x350 cm fijnbezaagd

Hardhouten strips

Gezaagde palen Azobé of Okan

209541 0,6x10x300 cm

201929 4x4x75 cm

209542 0,6x10x400 cm

135110 4x4x150 cm
135112 4x4x200 cm
135115 5x5x150 cm
135117 5x5x200 cm
135120 6x6x275 cm
135114 6x6x300 cm
200646 7x7x275 cm
135105 7x7x300 cm
135106 8x8x400 cm
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201605 15x2 cm

Hardhout leent zich uitstekend
voor vlonders en damwanden
langs de waterkant
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CEMENTVEZEL PLANKEN

CEMENTVEZEL PLANKEN
Cementvezel planken zijn het alternatief voor traditionele houten planken of composiet. Door het vezelcement gaan
de planken niet rotten en zijn waterbestendig. De planken zijn vormvast, brandwerend, onderhoudsvriendelijk en
bovendien eenvoudig te monteren. Ze zijn ideaal te gebruiken voor bijvoorbeeld wanden in overkappingen of het
maken van een volledig onderhoudsvrije schutting. Door de houtlook of rabat planken te gebruiken worden je eigen
ideeën werkelijkheid.
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Houtlook Wit

Houtlook Grijs

Houtlook Antraciet

Houtlook Zwart

610585 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

610586 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

610588 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

610587 0,8x20x300 cm 22,50 / st.

Rabat V1 1x18x300 cm

Rabat V1 1x18x300 cm

Rabat V1 1x18x300 cm

Rabat V1 1x18x300 cm

610589 Wit

610590 Grijs

610592 Antraciet

610591 Zwart

28,95 / st.

28,95 / st.

28,95 / st.

28,95 / st.

Rabat V2 1x23,6x300 cm

Rabat V2 1x23,6x300 cm

Rabat V2 1x23,6x300 cm

Rabat V2 1x23,6x300 cm

610593 Wit

610594 Grijs

610596 Antraciet

610595 Zwart

36,95 / st.

36,95 / st.

36,95 / st.

36,95 / st.

Rabat V3 1x23,6x300 cm

Rabat V3 1x23,6x300 cm

Rabat V3 1x23,6x300 cm

Rabat V3 1x23,6x300 cm

610597 Wit

610598 Grijs

610600 Antraciet

610599 Zwart

36,95 / st.
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36,95 / st.

36,95 / st.

36,95 / st.

Cementvezel planken zijn
onderhoudsarm en hebben een
lange levensduur
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DOE-HET-ZELF MET TUINVISIE

Schommelbank
Benodigdheden
Betonpoeren (4x)
Fixs Turbo beton (4x)
Douglas paal 15x15x300 (7x)
Douglas regel 4,5x9,5x400 (5x)
Douglas plank 2,8x19,5x300 (12x)
Steigerbuis 32 mm (3 m, niet van tuinvisie)

22 cm
42 cm

Ketting (8 m, niet van tuinvisie)
Schommelhaak (4x, niet van tuinvisie)
Karabijnhaak (4x, niet van tuinvisie)

226 cm
85 cm

Zo maak je de schommelbank
1. Markeer de plek waar je de schommelbank in je tuin wilt

daarna de twee steigerbuizen en daarna sluit je de buizen op

hebben. Let daarbij goed op hoe de zon in je tuin schijnt, zodat

door de tweede ligger te plaatsen. Bevestig tot slot met de korte

het de meest optimale plek voor jou is.

liggers het framewerk aan elkaar.

2. Graaf 4 gaten voor de staanders van het frame en plaats daar

4. Begin met het zitgedeelte door van de regels het framewerk te

de betonpoeren in. Controleer of deze waterpas en allemaal op

maken. Bekleed nu het frame met planken. Maak vervolgens de

dezelfde hoogte staan. Fixeer de betonpoeren met turbobeton en

regels voor de rugleuning vast aan de zitting en bevestig ook hier

laat het uitharden.

planken aan. Draai de haken door de planken heen in de regels

3. Plaats het frame door te beginnen met de staanders. Maak

voor een optimale belasting.

vervolgens in de lange liggers met een houtboor gaten van

5. Hang nu de bank aan de steigerbuizen met de kettingen op een

32 mm voor de steigerbuizen. Doe dit al op de grond en zorg dat

voor jou ideale hoogte. Zet de bank hiervoor op een verhoging die

deze gaten recht tegenover elkaar zitten en niet door de hele balk

je na de tijd weer weghaalt. Gemak dient tenslotte de mens. Haal

gaan. Zorg dat de afstand tussen deze gaten minimaal gelijk is

de tijdelijke verhoging weg, pak een drankje en genieten maar!

aan de breedte van de bank. Plaats vervolgens de eerste ligger,
270
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TIP
Met grondspots kun je
deze schommelbank
‘s avonds mooi verlichten
en wordt het een echte
eyecatcher.
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SCHUTTINGEN
Om in je tuin van je privacy te genieten is het plaatsen van een schutting een voor de hand liggende keuze. TuinVisie weet
dat als geen ander en heeft daarom een ruim aanbod aan schuttingen.
Verreweg de meest gekozen optie is een houten schutting, deze zijn zowel verkrijgbaar met horizontale als verticale planken.
Een andere veel verkochte schutting is de betonschutting met een houten scherm. Dit is een combinatie van betonpalen en
-platen met een houten scherm. Het beste van 2 werelden, de natuurlijke warme uitstralingen van hout en de duurzaamheid
van beton. Daarnaast kun je kiezen voor een volledig gesloten schutting, of een afwisseling van gesloten en (deels) open
schermen. Schermen met een open structuur geven je tuin misschien wat minder privacy, maar het geeft je ook een minder
opgesloten gevoel. Opengewerkte schermen bieden bovendien de perfecte stabiele basis voor een klimplant. Zo kun je je
houten schutting toch een groen tintje geven.
Een andere mogelijkheid om je tuin af te scheiden is een volledige betonschutting. Zo’n schutting heeft een extreem lange
levensduur en is daarmee steeds meer in trek. Bovendien vereist het materiaal nauwelijks onderhoud. Visueel zijn deze
schuttingen tegenwoordig steeds aantrekkelijker, dankzij diverse verkrijgbare kleuren en motieven.
Met schermen van natuurlijke materialen, zoals wilg en bamboe of houtschors, behoud je de natuurlijke uitstraling van je
tuin zonder dat je jaarlijks hoeft te snoeien. Heb je een kleine tuin en wil je een zo ruimtelijk mogelijk effect creëren? Dan
is dit een goed product voor jouw tuin.
Een vierde optie is een scherm dat je vult met grind of keien naar keuze, zogenoemde schanskorven. Afhankelijk van het
gekozen grind, creëer je met dit type grensafscheiding een heel sereen of juist een heel rustiek effect. Grindschuttingen
zijn onderhoudsvrij en dankzij de enorme variatie aan gesteentes zijn de mogelijkheden oneindig.
Tot slot kun je er ook voor kiezen om de grens van je tuin af te zetten met een hekwerk van beton, hout of metaal.

ZACHTHOUT - VUREN

274

BETONPALEN EN -PLATEN

294

ZACHTHOUT - GRENEN

278

NATUURLIJKE SCHUTTINGEN

304

ZACHTHOUT - DOUGLAS

284

DRAADPANELEN

306

HEKWERKEN

308

THERMO GRENEN EN BAMBOE 290
HARDHOUTEN SCHERMEN

272
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Makkum geïmpregneerd
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - VUREN
Het Eindhoven-scherm is een vurenhouten scherm met verticale planken. De schermen zijn verkrijgbaar als recht
scherm, toogscherm en als half of geheel open scherm. In al deze uitvoeringen zijn de planken dicht op elkaar
geplaatst voor minimale doorkijk. Het hout is geïmpregneerd, zodat het beter bestand is tegen weersinvloeden. De
planken zijn aan twee zijden RVS-geschroefd.

Eindhoven

Eindhoven geïmpregneerd*

Eindhoven toog geïmpregneerd*

Eindhoven XL geïmpregneerd**

208404 180x180 cm

136601 170/180x180 cm

203299 200x180 cm

Eindhoven deur stalen frame
geïmpregneerd

Eindhoven-trellis geïmpregneerd

208405 180x100 cm

209226 60x180 cm

212451 190x100 cm

209224 90x180 cm

Eindhoven XL-deur stalen frame
geïmpregneerd

209225 180x180 cm

209227 40x180 cm

203298 200x100 cm

Maarn

Maarn geïmpregneerd***
213604 180x180 cm

Accessoires

Afdeklat rechtscherm
geïmpregneerd

Inbouwslotset

134350 180x8,5x3,5 cm

compleet met kruk- en schildset RVS, slot met RVS
voor- en sluitplaat, cilinder en plaatduimen

206167 73,50 / st.

*
19 vuren planken geschaafd 18x145 mm, 2 liggers 18x145 mm, tweezijdig RVS geschroefd
** 19 vuren planken geschaafd 18x145 mm, 3 liggers 18x145 mm, tweezijdig RVS geschroefd
*** 19 vuren planken geschaafd 15x140 mm, 2 liggers 15x140 mm, tweezijdig RVS geschroefd
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Het Eindhoven-scherm is een
vurenhouten scherm met
verticale planken die dicht op
elkaar geplaatst zijn voor een
minimale doorkijk
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ZACHTHOUT - VUREN
Deze luxe vurenhouten schermen en deuren kenmerken zich door het speelse karakter van de horizontale planken.
De schermen en de deuren hebben een overeenkomstig uiterlijk, wat zorgt voor een unieke uitstraling. Doordat het
vuren reeds is geïmpregneerd hebben ze een lange levensduur en hoeft het vuren niet apart bewerkt te worden.

Flux Excellent

Flux S-deur

211624 180x180 cm
geïmpregneerd

211625 180x100 cm
geïmpregneerd

Basic Excellent

Basic deur Excellent
(excl. hang- en sluitwerk)

211626 180x180 cm
geïmpregneerd

276

211571 180x100 cm
geïmpregneerd

Elan Excellent

Elan S-deur

210681 180x180 cm
geïmpregneerd

210682 180x100 cm
geïmpregneerd
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Deze luxe vurenhouten schermen
en deuren kenmerken zich door
het speelse karakter van de
horizontale planken
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - GRENEN
De producten uit de series Breda en Roermond zijn gemaakt van grenenhout en hebben een goede prijs-kwaliteit
verhouding. De planken zijn dicht op elkaar geschroefd, waardoor je weinig last hebt van doorkijk.
Breda-producten zijn geïmpregneerd, waardoor het hout langer mooi blijft en bestand is tegen alle weers
omstandigheden. Roermond kenmerkt zich door het zwart gespoten hout.

Breda

Breda geïmpregneerd*

Breda geïmpregneerd*

206299 130x180 cm

207388 165x180 cm

Breda deur stalen frame
geïmpregneerd

Afdeklat rechtscherm
geïmpregneerd

208409 180x180 cm

205356 180x100 cm

134350 180x8,5x3,5 cm

212452 190x100 cm
209293 200x100 cm
XL-deur

Roermond

Roermond zwart gespoten**

Roermond zwart gespoten**

211582 130x180 cm

209965 180x180 cm

Roermond deur stalen frame
zwart gespoten met slot

Afdeklat Roermond
211583 180 cm

209966 200x100 cm

*	19 grenen planken geschaafd 15x140 mm, 2 liggers 17x140 mm,
tweezijdig RVS geschroefd
**	19 grenen planken geschaafd 16x140 mm, 2 liggers 16x140 mm,
zwart gespoten, tweezijdig RVS geschroefd

Tuindeurkozijn grenen geïmpr.

Inbouwslotset

209961 max. 150 cm br.

206167		

73,50 / st.

compleet met kruk- en schildset
RVS, slot met RVS voor- en sluitplaat, cilinder en plaatduimen
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De producten uit de series
Breda en Roermond zijn
gemaakt van grenenhout
en hebben een goede prijskwaliteitverhouding
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - GRENEN
Ben je op zoek naar een betaalbare, houten grensafscheiding? Kijk dan eens naar de schermen Hengelo, Zeist,
Oostzaan en Gouda. Deze schermen zijn gemaakt van grenenhout en zijn geïmpregneerd. De rechte schermen
kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden voor een totaal ander effect.

Zeist

Zeist geïmpregneerd*

Zeist-toog geïmpregneerd*

Zeist volhouten deur geïmpr.

209222 180x180 cm

209221 180x180 cm

209223 180x100 cm

Hengelo geïmpregneerd**

Hengelo toog geïmpregneerd**

Hengelo volhouten deur geïmpr.

208408 180x180 cm

204305 164/180x180 cm

204306 180x100 cm

Hengelo

Oostzaan

Gouda

Oostzaan geïmpregneerd***

Gouda geïmpregneerd****

Tuindeurkozijn grenen geïmpr.

209962 180x180 cm

213603 180x180 cm

209961 max. 150 cm br.

*

15 grenen planken geschaafd 14x135 mm, 3 liggers
15x70 mm, tweezijdig geschroefd
** 15 grenen planken geschaafd 15x140 mm, 3 liggers
18x70 mm, tweezijdig RVS geschroefd
*** 19 grenen planken fijnbezaagd 10x100 mm, 3 liggers
15x50 mm, geniet
**** 15 grenen planken fijnbezaagd 17x160 mm, 3 liggers
17x160 mm, tweezijdig RVS geschroefd

Boerenklinkstel
134504 wit verzinkt
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5,75 / st.
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BOERENKLINKSTEL
134504

5,75 / st.

Voor de deuren Hengelo en Zeist
kun je het boerenklinkstel als
sluiting gebruiken
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - GRENEN
Wil je absoluut geen inkijk in je tuin? De schermen Hoorn en Venlo zijn plank-op-plankgeschroefd, zonder tussen
liggers. Ideaal voor optimale privacy. Door de dichte schermen af te wisselen met een open Wilnis-scherm creëer je
de ideale plek voor klimplanten.

Hoorn geïmpregneerd*

Venlo geïmpregneerd**

209963 180x180 cm

209964 180x180 cm

Wilnis geïmpregneerd***

Wilnis geïmpregneerd***

206118 180x180 cm

206119 180x90 cm

*
19 grenen planken geschaafd 16x140 mm, dichtscherm met boven en onderlat, RVS geschroefd
** 11 grenen planken fijnbezaagd 20x200 mm, dichtscherm met boven en onderlat, RVS geschroefd
*** verzinkt draadpaneel in stevig, geïmpregneerd kader met regels van 45x70 mm

282

TuinVisie catalogus 2021

Door de dichte schermen af te
wisselen met een open Wilnisscherm creëer je de ideale plek
voor klimplanten
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - DOUGLAS
Douglashout is afkomstig van de Douglasspar en is één van de hardere zachthoutsoorten. Onbehandeld heeft deze
houtsoort een unieke, rode kleur en na verloop van tijd verkleurt deze naar een prachtige, verweerde grijstint.
Blaricum-schermen zijn uniek: ze zijn gemaakt van een dubbel rabatprofiel, waardoor de schermen aan beide zijden
dezelfde uitstraling hebben.
De schermen Alkmaar en Doorn zijn dichtschermen, bestaande uit elf Douglasplanken. De planken van het scherm
Alkmaar zijn geschaafd en die van het scherm Doorn zijn fijnbezaagd.

Blaricum-dichtscherm*

Alkmaar-dichtscherm**

Doorn-dichtscherm***

211423 180x180 cm

212595 180x180 cm

212596 180x180 cm

Bamboescherm in Douglaslijst

Douglas draadpaneel

Douglas draadp aneel

211650 186x186 cm

211661 180x180 cm

211044 90x180 cm

*
dichtscherm, dubbelzijdig rabat, éénzijdig geschaafd, éénzijdig fijnbezaagd
** dichtscherm, 11 Douglasplanken geschaafd 18x200 mm. Boven- en onderlat 28x36 mm, RVS geschroefd
*** dichtscherm, 11 Douglasplanken fijnbezaagd 18x200 mm. Boven- en onderlat 28x36 mm, RVS geschroefd
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Het Blaricum dichtscherm heeft
een dubbel rabatprofiel, wat
betekent dat beide zijden een
gelijke uitstraling hebben
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - DOUGLAS

Bergen blank*

Bergen geïmpregneerd*

208283 180x180 cm

208284 180x180 cm

Bergen-deur op stalen frame blank

Bergen-deur op stalen frame
geïmpr.

211566 190x100 cm

211567 190x100 cm

*

13 planks, 11 Douglasplanken, fijnbezaagd 19x195 mm + 2 liggers
19x195 mm, tweezijdig RVS geschroefd

Accessoires
Tuindeurkozijn Douglas blank
212567 max. 210x160 cm		

Afdeklat Douglas
207814 blank
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180 cm
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INBOUWSLOT VOOR HOUTEN DEUREN
209787

59,30

Deze RVS inbouwlangslotset voor
de deuren Bergen en Makkum,
wordt compleet met kruk- en
schildset, slot met RVS voorplaat,
cilinder en plaatduimen geleverd
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SCHUTTINGEN

ZACHTHOUT - DOUGLAS

Makkum blank*

Makkum geïmpregneerd*

208279 180x180 cm

208280 180x180 cm

Makkum-deur op stalen frame
blank

Makkum-deur op stalen frame
geïmpregneerd

211568 190x100 cm

211569 190x100 cm

*
**

Alphen blank**
212290 90x180 cm

Alphen-deur op stalen frame
blank inclusief slot

211897 130x180 cm

212597 195x100 cm

212598 150x180 cm
209872 180x180 cm

Accessoires
Tuindeurkozijn Douglas blank
212567 max. 210x160 cm

Afdeklat Douglas
207814 blank

180 cm

Inbouwslot voor houten deuren
209787		

59,30 / st.

RVS inbouwlangslotset t.b.v. deuren Bergen
en Makkum, compleet met kruk- en schildset,
slot met RVS voorplaat, cilinder en plaatduimen
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15 planks, 13 Douglasplanken, geschaafd 18x160 mm + 2 liggers
18x160 mm, tweezijdig RVS geschroefd
21 planks, 19 Douglasplanken/5 geschaafd 16x140 mm + 2 liggers
16x140 mm, tweezijdig RVS geschroefd

Onbehandeld heeft Douglashout
een unieke, rode kleur en na
verloop van tijd verkleurt deze naar
een prachtige, verweerde grijstint
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SCHUTTINGEN

THERMO GRENEN EN BAMBOE
Houtdelen van Thermo grenen en Thermo bamboe zijn door een thermische behandeling duurzaam gemaakt. Naast
dat deze houtdelen er schitterend uitzien, krijgen schimmels na deze behandeling geen kans en de planken trekken
niet krom. Met de Thermo grenen en Thermo bamboe houtdelen kun je de palen aan het zicht onttrekken, waardoor er
een strak geheel ontstaat. Bij een juiste montage en juist onderhoud gaan de houtdelen tot wel 20 jaar mee.

Thermo grenen Rombo 15º

Thermo Grenen

213582 420x6,8x2,7 cm

610682 Enduro S 420x13,9x2,6 cm
610683 Enduro T

420x13,9x2,6 cm

610684 Enduro BT 420x13,9x4,2 cm

Thermo grenen
213584 P214

420x13,9x1,9 cm

Thermo Bamboe
610687 Rombus P255		
185x13,7x1,8 cm
610686 Enkel Rabat P242
185x7,5x1,8 cm
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Houtdelen van Thermo grenen
en Thermo bamboe zijn door
een thermische behandeling
duurzaam gemaakt
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SCHUTTINGEN

HARDHOUTEN SCHERMEN
Wil je graag een houten schutting waar je vele jaren van kunt genieten? Kies dan voor hardhout. Hardhout is
afkomstig van loofbomen en heeft een dichtere structuur dan zachthout, waardoor het product gemiddeld langer
meegaat. In ons hardhoutassortiment bieden we open en dichte schermen, deuren en afdeklatten.

Trellis recht

Trellis diagonaal

Santos

209635 180x180 cm

210191 180x180 cm

210192 180x180 cm

Campos

Bahia

Pelotas

210193 180x180 cm

210194 180x180 cm

210195 130x180 cm

Afdeklat

Hardhouten deur

Hardhouten deur Salvador

206993 Hardhouten
afdeklat

135730 180x100 cm
verticaal op verstel-

210196 180x100 cm

baar stalen frame

Inbouwslot voor houten deuren
209787			
49,95 / st.
RVS inbouwlangslotset t.b.v. hardhouten
deuren (excl. Salvador) compleet met
kruk- en schildset, slot met RVS voor
plaat, cilinder en plaatduimen
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Hardhout is afkomstig van
loofbomen en heeft een dichtere
structuur dan zachthout,
waardoor het product gemiddeld
langer meegaat

TuinVisie catalogus 2021

293

SCHUTTINGEN

BETONPALEN EN -PLATEN
Met behulp van betonpalen en -platen creëer je een solide en uiterst duurzame basis voor het plaatsen van
houten schermen. De producten zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en afwerkingen. Hiermee kan beton niet
alleen robuust en stoer zijn, maar ook modern en strak of juist heel nostalgisch en sierlijk. Ook volledig betonnen
schuttingen behoren tot de mogelijkheid.

Luxe palen met bol glad t.b.v. 1 onderplaat
Wit (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *

Luxe palen met bol glad t.b.v. 1 onderplaat
Antraciet gecoat (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *

206613 Betonnen tussenpaal bol

180x10x10 cm

39,50 / st.

206614 Betonnen tussenpaal bol

180x10x10 cm

40,50 / st.

201713 Betonnen tussenpaal bol

275x10x10 cm

37,50 / st.

201714 Betonnen tussenpaal bol

275x10x10 cm

38,50 / st.

202786 Betonnen hoekpaal bol

275x10x10 cm

46,50 / st.

202787 Betonnen hoekpaal bol

275x10x10 cm

46,50 / st.

206619 Betonnen driesponningpaal bol 275x10x10 cm

46,50 / st.

206620 Betonnen driesponningpaal bol 275x10x10 cm

46,50 / st.

Luxe palen met bol glad t.b.v. 2 onderplaten Wit **
206159 Betonnen tussenpaal bol

275x10x10 cm

39,50 / st.

206160 Betonnen hoekpaal bol

275x10x10 cm

46,50 / st.

206505 Betonnen driesponningpaal bol 275x10x10 cm

46,50 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 1 onderplaat
Wit (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *

206161 Betonnen tussenpaal bol

275x10x10 cm

38,50 / st.

206162 Betonnen hoekpaal bol

275x10x10 cm

46,50 / st.

206508 Betonnen driesponningpaal bol 275x10x10 cm

40,50 / st.

206624 Betonnen tussenpaal bol

310x10x10 cm

46,95 / st.

206625 Betonnen hoekpaal bol

310x10x10 cm

52,95 / st.

206626 Betonnen driesponningpaal bol 310x10x10 cm

52,95 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 1 onderplaat
Antraciet gecoat (zowel 26 cm als 36 cm mogelijk) *

206615 Betonnen tussenpaal punt

180x10x10 cm

39,50 / st.

206616 Betonnen tussenpaal punt

180x10x10 cm

40,50 / st.

206074 Betonnen tussenpaal punt

275x10x10 cm

39,50 / st.

206076 Betonnen tussenpaal punt

275x10x10 cm

38,50 / st.

206075 Betonnen hoekpaal punt

275x10x10 cm

46,50 / st.

206077 Betonnen hoekpaal punt

275x10x10 cm

46,50 / st.

206617 Betonnen driesponningpaal punt 275x10x10 cm

46,50 / st.

206618 Betonnen driesponningpaal punt 275x10x10 cm

46,50 / st.

Luxe palen met punt glad t.b.v. 2 onderplaten Wit **
206163 Betonnen tussenpaal punt

275x10x10 cm

39,50 / st.

206164 Betonnen hoekpaal punt

275x10x10 cm

46,50 / st.

206821 Betonnen driesponningpaal punt 275x10x10 cm

46,50 / st.

Sponningen
* palen 180x10x10 cm en 275x10x10 cm: 27 / 37 cm
** palen 275x10x10 cm: 74 cm
** palen 310x10x10 cm: 54 cm
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Luxe palen met bol glad t.b.v. 2 onderplaten Antraciet gecoat **
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Luxe palen met punt glad t.b.v. 2 onderplaten Antraciet gecoat **
206165 Betonnen tussenpaal punt

275x10x10 cm

38,50 / st.

206166 Betonnen hoekpaal punt

275x10x10 cm

46,50 / st.

206822 Betonnen driesponningpaal punt 275x10x10 cm

46,50 / st.

206634 Betonnen tussenpaal punt

310x10x10 cm

46,95 / st.

206635 Betonnen hoekpaal punt

310x10x10 cm

52,95 / st.

206636 Betonnen driesponningpaal punt 310x10x10 cm

52,95 / st.

1

2

3

4

Betonpalen

Betonplaten

Schermen

Afdekkappen

Kies achtereenvolgens de
betonpalen, betonplaten,
schermen en afdekkappen
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SCHUTTINGEN

BETONPALEN EN -PLATEN

Betonplaten voor gladde palen Wit

Betonplaten voor gladde palen Antraciet gecoat

133354 Betonplaat glad enkelzijdig

183/184x26x3,2 cm

13,50 / st.

201715 Betonplaat glad enkelzijdig

183/184x26x3,2 cm

15,95 / st.

206078 Betonplaat glad dubbelzijdig

184x26x4,8 cm

22,50 / st.

206079 Betonplaat glad dubbelzijdig

184x26x4,8 cm

25,50 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Wit

Betonmotiefplaten voor gladde palen Antraciet gecoat

206081 Rotsmotief dubbelzijdig

184x36x4,8 cm

47,95 / st.

206087 Rotsmotief dubbelzijdig

184x36x4,8 cm

206083 Nostalgiemotief dubbelzijdig

184x36x4,8 cm

47,95 / st.

206089 Nostalgiemotief dubbelzijdig

184x36x4,8 cm

46,95 / st.

206698 Gebroken steenmotief dubbelzijdig 184x36x4,8 cm

47,95 / st.

206091 Granietmotief dubbelzijdig

184x36x4,8 cm

48,95 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Wit
206085 Granietmotief dubbelzijdig

184x36x4,8 cm

Betonmotiefplaten voor gladde palen Antraciet gecoat
47,95 / st.

Betonmotiefplaten voor gladde palen Wit
206702 Romeins motief dubbelzijdig
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184x36x4,8 cm

46,95 / st.

47,95 / st.

206700 Gebroken steenmotief dubbelzijdig 184x36x4,8 cm

48,95 / st.

Betonnen afdekkap Wit

Betonnen afdekkap Antraciet gecoat

206177 Kap voor
180 cm 29,95 / st.
dubbelzijdige platen

206178 Kap voor
180 cm
dubbelzijdige platen

29,95 / st.

1

2

3

4

Betonpalen

Betonplaten

Schermen

Afdekkappen

Kies achtereenvolgens de
betonpalen, betonplaten,
schermen en afdekkappen
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SCHUTTINGEN

BETONPALEN EN -PLATEN

Betonsleufpalen met schroefhuls Wit *

Betonsleufpalen met schroefhuls Antraciet gecoat *

206096 Betonnen sleuftussenpaal

275x11,5x11,5 cm

48,95 / st.

206098 Betonnen sleuftussenpaal

275x11,5x11,5 cm

51,50 / st.

206097 Betonnen sleufhoekpaal

275x11,5x11,5 cm

58,95 / st.

206099 Betonnen sleufhoekpaal

275x11,5x11,5 cm

61,50 / st.

206665 Betonnen sleufeindpaal

275x11,5x11,5 cm

51,50 / st.

206567 Betonnen sleufeindpaal

275x11,5x11,5 cm

61,50 / st.

206674 Betonnen sleufpaal driesp.

275x11,5x11,5 cm

54,50 / st.

206656 Betonnen sleufpaal driesp.

275x11,5x11,5 cm

61,50 / st.

Betonplaten voor betonpalen met schroefhuls Wit

Betonplaten voor betonpalen met schroefhuls Antraciet gecoat

206100 Betonplaat enkelzijdig

180x26x3,2 cm

13,50 / st.

206102 Betonplaat enkelzijdig

180x26x3,2 cm

15,95 / st.

206101 Betonplaat dubbelzijdig

180x26x3,4 cm

22,50 / st.

206103 Betonplaat dubbelzijdig

180x26x3,4 cm

22,50 / st.

206703 Betonplaat enkelzijdig

184x36x3,2 cm

21,95 / st.

206705 Betonplaat enkelzijdig

184x36x3,2 cm

24,95 / st.

206704 Betonplaat enkelzijdig

225x26x3,2 cm

25,95 / st.

206706 Betonplaat enkelzijdig

225x26x3,2 cm

28,50 / st.

Betonmuts passend op sleufpalen Wit
207520 Betonmuts dicht		

Betonmuts passend op sleufpalen Antraciet gecoat
20,95 / st.

207521 Betonmuts dicht		

20,95 / st.

Accessoires t.b.v. betonpalen en -platen

205309 Muurhoekprofiel t.b.v. betonplaat verzinkt

3,50 / st.

134500 Driehoekbeslag geel verzinkt met schroef

0,35 / st.

134502 Driehoekbeslag RVS met schroef			

0,90 / st.

204585 Versterkingshoek verzinkt zonder schroef

0,39 / st.

134501 Versterkingshoek RVS zonder schroef		

1,39 / st.

202416 Uni Beslagset geel verzinkt (1 set per betonpaal)

1,85 / st.

205311 Uni Beslagset RVS (1 set per betonpaal)

3,15 / st.

Sponningen
* palen 275x11,5x11,5 cm: 216 cm
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Dit is een montagevoorbeeld hoe
een schutting wordt opgebouwd
en geplaatst in de grond
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SCHUTTINGEN

BETONPALEN EN -PLATEN
De betonpalen en -platen zwart gecoat behouden langer hun kleur. Tevens vermindert de coating kalkuitbloei en is
het effectief tegen mossen, alg- en schimmelgroei en beschermt het tegen weersinvloeden en uv-straling.

Luxe betonpalen Wit-grijs *

Luxe betonpalen Zwart ongecoat *

212466 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

29,95 / st.

212619 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

212467 Hoekpaal met diamantkop

280x10x10 cm

36,95 / st.

212618 Hoekpaal met diamantkop

280x10x10 cm

47,50 / st.

212494 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

37,95 / st.

212620 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

40,95 / st.

56,50 / st.

Lichtgewicht betonpalen Wit-grijs **

39,95 / st.

Luxe betonpalen Zwart gecoat *

212491 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

48,95 / st.

212464 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

212492 Hoekpaal met diamantkop

280x10x10 cm

56,50 / st.

212465 Hoekpaal met diamantkop

280x10x10 cm

62,95 / st.

212493 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

58,95 / st.

Sponningen

Lichtgewicht betonpalen Zwart gecoat **

* tussenpalen en hoekpalen 280x10x10 cm: 27 of 74 cm
** lichtgewicht palen 280x10x10 cm: 27 cm

Betonplaten Wit-grijs dubbelzijdig

212489 Tussenpaal met diamantkop

280x10x10 cm

74,50 / st.

212490 Hoekpaal met diamantkop

280x10x10 cm

81,50 / st.

Betonplaten Zwart ongecoat dubbelzijdig

212495 Betonnen vulplaat rotsmotief

184x20x4,8 cm

25,95 / st.

212621 Betonplaat glad

184x24x3,5 cm

24,50 / st.

212488 Betonplaat glad

184x24x3,5 cm

21,95 / st.

212622 Betonplaat rotsmotief

184x26x4,8 cm

31,50 / st.

212496 Betonplaat rotsmotief

184x26x4,8 cm

29,50 / st.

212623 Betonplaat rotsmotief

184x36x4,8 cm

42,95 / st.

212497 Betonplaat rotsmotief

184x36x4,8 cm

40,50 / st.

Betonplaten Zwart gecoat dubbelzijdig
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212468 Betonplaat glad

184x24x3,5 cm

34,95 / st.

212469 Betonnen vulplaat rotsmotief

184x20x4,8 cm

38,95 / st.

212470 Betonplaat rotsmotief

184x26x4,8 cm

41,95 / st.

212471 Betonplaat rotsmotief

184x36x4,8 cm

54,50 / st.

212472 Betonplaat rabat houtmotief

184x26x4,8 cm

52,50 / st.

212473 Betonplaat houtmotief

184x36x4,8 cm

53,50 / st.

1

2

3

Betonpalen

Betonplaten

Schermen

Kies achtereenvolgens de
betonpalen, betonplaten,
en schermen
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SCHUTTINGEN

BETONPALEN EN -PLATEN

Stampbetonpalen Grijs

Stampbetonpalen Antraciet

133350 Betonpaal rechtscherm
278x10x10 cm, sponning 27 cm

24,50 / st.

204740 Betonpaal rechtscherm
278x10x10 cm, sponning 27 cm

29,95 / st.

133351 Betonhoekpaal rechtscherm
278x10x10 cm, sponning 27 cm

30,95 / st.

205736 Betonhoekpaal rechtscherm
278x10x10 cm, sponning 27 cm

35,50 / st.

201219 Betonpaal toog- en rechtscherm 26,95 / st.
180x10x10 cm, sponning 27 cm

206602 Betonpaal toog- en rechtscherm 33,95 / st.
180x10x10 cm, sponning 27 cm

133352 Betonpaal toogscherm
270x10x10 cm, sponning 27 cm

25,50 / st.

206072 Betonpaal toogscherm
270x10x10 cm, sponning 27 cm

31,50 / st.

133353 Betonhoekpaal toogscherm
270x10x10 cm, sponning 27 cm

31,95 / st.

206073 Betonhoekpaal toogscherm
270x10x10 cm, sponning 27 cm

36,95 / st.

206506 Betonpaal rechtscherm
310x10x10 cm, sponning 54 cm

36,50 / st.

206820 Betonpaal rechtscherm
310x10x10 cm, sponning 54 cm

41,50 / st.

Betonplaten voor stampbetonpalen glad Grijs
206593 Enkelzijdig 183/184x26x3,2 cm 13,50 / st.

Betonplaten voor stampbetonpalen
glad Antraciet gecoat

206819 Dubbelzijdig 184x26x4,8 cm

201715 Enkelzijdig 183/184x26x3,2 cm 15,95 / st.

23,50 / st.

206079 Dubbelzijdig 184x26x4,8 cm
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25,50 / st.

Door een afdeklat op de schutting
te plaatsen trekt er minder vocht
in het hout en krijgt het een
langere levensduur
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SCHUTTINGEN

NATUURLIJKE SCHUTTINGEN
Onze natuurlijke schuttingen zijn gemaakt van materialen als riet, wilgen, bamboe en heide. Deze materialen
worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en verwerkt tot een prachtig natuurproduct waar je echt van
kunt genieten.

Rietmat Puszta
201033 175x200 cm

Rietmat Donau
18,50 / st.

Tonkinmat

201815 100x600 cm

22,95 / st.

201034 180x600 cm

40,50 / st.

207084 200x600 cm

44,95 / st.

Wilgenmat
36,95 / st.

Bamboemat gespleten

Dopheidemat Elegance

Wilgenmat Concour

201038 200x500 cm

204815 175x300 cm

71,50 / st.

138546 200x300 cm

138549 200x300 cm

81,50 / st.

39,95 / st.

Bamboemat Black
207499 180x180 cm

89,95 / st.

33,50 / st.

Boomschorsmat
57,50 / st.

201819 175x300 cm

58,95 / st.

206398 200x300 cm

65,95 / st.

Dopheidemat Classic

Wilgenscherm Stingray

206841 180x90 cm

45,95 / st.

201039 200x500 cm

200458 180x90 cm

46,95 / st.

201037 180x180 cm

90,95 / st.

138547 180x180 cm

78,95 / st.

Bamboescherm in Douglaslijst

Kokosscherm in houten frame

211650 186x186 cm 179,95 / st.

203428 180x90 cm
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201036 175x200 cm

Wilgenmat Elegance

114,95 / st.

203429 180x180 cm 192,95 / st.
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201035 180x500 cm

56,95 / st.

Het bamboescherm in Douglaslijst
zorgt voor een prachtige,
natuurlijke afscheiding
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DRAADPANELEN
Wil je je schutting onderbreken met groen en zoek je een stabiele basis voor klimplanten? Wissel dan je dichte
schutting af met bouwstaalmatten of Orlitech Mesh. Schanskorven maak je eenvoudig zelf met bouwstaalmatten.
Afhankelijk van het gekozen grind of split waarmee je de korven vult, creëer je een heel sereen of juist een heel
rustiek effect.

Bouwstaalmat Roest
300x200 cm

Bouwstaalmat Verzinkt
300x200 cm

Draadpaneel 0,4x10x10 cm
Verzinkt stekloos

204392 0,4x15x15 cm

17,95 / st.

204059 0,4x15x15 cm

35,95 / st.

136755 180x180 cm

22,95 / st.

204062 0,5x10x10 cm

39,50 / st.

204061 0,5x10x10 cm

68,95 / st.

136756 180x90 cm

13,95 / st.

204681 0,4x5x5 cm

60,95 / st.

204058 0,4x5x5 cm

92,95 / st.

Orlitech Mesh 0,3x10x10 cm

Orlitech Mesh rol 0,3x10x10 cm

610506 93x25 cm

3,95 / st.

610509 120x1500 cm

199,95 / st.

610507 150x50 cm

11,95 / st.

610510 80x3000 cm

259,95 / st.

610508 200x90 cm

22,95 / st.

610511 120x3000 cm

349,95 / st.

Accessoires
136761 Draadpaneelklem 20x36,7 mm alleen klem
136754 Draadpaneelklemmen inclusief schroeven+bit, 30 st.
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0,50 / st.
10,50 / ds.

203876 Afstandhouders Verzinkt t.b.v. grindschuttingen 9 cm

5,50 / 10 st.

203877 Afstandhouders Verzinkt t.b.v. grindschuttingen 15 cm

13,95 /12 st.
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Het nieuwe Orlitech Mesh is een
duurzaam materiaal en zeven
keer lichter en twee-en-een-half
keer sterker dan traditioneel staal
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HEKWERKEN
Betonnen hekwerken

Betonnen hekwerk Antraciet gecoat Hugo

Betonnen hekwerk Antraciet gecoat Evi

209660 Tussenpaal

120x13x13 cm

49,95 / st.

209663 Tussenpaal

120x13x13 cm

212548 Eindpaal

120x13x13 cm

49,95 / st.

212554 Eindpaal

120x13x13 cm

49,95 / st.

212549 Hoekpaal

120x13x13 cm

56,95 / st.

212555 Hoekpaal

120x13x13 cm

56,95 / st.

212553 Hekwerk

136x56x4 cm

69,95 / st.

49,95 / st.

Betonnen hekwerk Wit gecoat Evi

Betonnen hekwerk Wit gecoat Hugo

209662 Tussenpaal

120x13x13 cm

209659 Tussenpaal wit 120x13x13 cm

46,95 / st.

212557 Eindpaal

120x13x13 cm

46,95 / st.

212556 Hoekpaal

120x13x13 cm

53,50 / st.

212551 Eindpaal wit

120x13x13 cm

46,95 / st.

212550 Hoekpaal wit

120x13x13 cm

53,50 / st.

212552 Hekwerk wit

136x56x4 cm

65,50 / st.

46,95 / st.

212558 Grenen ligger 200x9x5 cm
t.b.v. Evi

9,75 / st.

Houten hekwerken

Grenen reliëf hek

Grenen reliëf poort

Kastanjehek

211954 190x60 cm
geïmpregneerd

211189 100x80 cm
geïmpregneerd

206284 90x460 cm

65,75 / st.

Kastanjehekpoort incl. 2 palen
207507 100x100 cm 229,00 / st.

206285 105x460 cm

87,50 / st.

207508 120x120 cm 249,00 / st.

281118 122x460 cm

89,95 / st.

Metalen hekwerken
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Scherm

Enkele poort (Eco)

Dubbele poort (Eco)

211550 103x200 cm Antraciet 44,50 / st.

211832 100x100 cm Antraciet 279,00 / st.

211552 180x300 cm Antraciet 835,00 / st.

211549 183x200 cm Antraciet 72,75 / st.

211551 180x100 cm Antraciet 369,00 / st.

211556 103x200 cm Groen

44,50 / st.

212266 100x100 cm Groen

279,00 / st.

211555 183x200 cm Groen

72,75 / st.

211557 180x100 cm Groen

369,00 / st.
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Accessoires
Poortpaal-aansluiting
211924 Antraciet

4,95 / st.

211925 Groen

4,95 / st.

Paal
211553 6x4x160 cm

Antraciet

211554 6x4x240 cm

Antraciet

36,75 / st.

211560 6x4x160 cm

Groen

26,50 / st.

211559 6x4x240 cm

Groen

36,75 / st.

Met behulp van metalen
schermen en poorten beveilig
je je terrein zonder verlies van
het uitzicht

26,50 / st.

Privacyrol
211561 H=19 cm L=50 m Antraciet
t.b.v. deur/scherm

99,95 / rol

211562 H=19 cm L=50 m Groen
t.b.v. deur/scherm

99,95 / rol
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BLOKHUTTEN EN OVERKAPPINGEN

Blokhutten en overkappingen zijn er in vele soorten en maten, of zelfs helemaal naar eigen inzicht te maken. Bedenk
daarom op voorhand goed welke functies de blokhut of overkapping volgens jou moet hebben, welke ruimte er beschikbaar
is en wat qua stijl goed past bij de rest van je tuin.
Heb je een moderne tuin, dan past een strakke, rechthoekige overkapping met plat dak daar goed bij. Heb je juist een
landelijke tuin, dan past een zadeldak misschien beter bij je. Denk in dat geval ook vast na over de gewenste dakbedekking.
Platte daken zijn meestal afgewerkt met EPDM-folie. Bij zadeldaken heb je bij TuinVisie de keuze uit diverse kleuren
dakshingles. Wat er aan wanden, deuren en ramen nodig is, hangt uiteraard sterk af van de functie(s) van je blokhut of
overkapping en natuurlijk jouw eigen wensen. Om die reden heeft TuinVisie een omvangrijk assortiment. Voor al je vragen
kun je uiteraard bij één van onze dealers terecht.
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OVERKAPPINGEN

312

BLOKHUTTEN
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TuinVisie heeft een omvangrijk
assortiment aan blokhutten en
overkappingen. Voor al je vragen kun
je bij één van onze dealers terecht.

Douglas overkapping
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OVERKAPPINGEN
De overkappingen zijn beschikbaar als een doe-het-zelf buitenverblijf waar je zelf alle onderdelen op maat dient te
maken en als kant-en-klaar bouwpakket waar het op maat maken al voor je is gedaan. Beide Douglas buitenverblijven
worden inclusief EPDM dakbedekking en bevestigingsmaterialen geleverd.
Nieuw in het assortiment zijn de Red Class Wood-overkappingen. Naast de hier weergegeven overkappingen zijn er
nog meerdere afmetingen te verkrijgen. Informeer naar de ongekende mogelijkheden zodat jij er ook heerlijk droog
bij kan zitten.

Douglas doe-het-zelf buitenverblijf plat dak

Douglas buitenverblijf plat dak en kapschuur

• Doe-het-zelf buitenverblijven worden geleverd
zonder voorbewerking, maar met een duidelijke
opbouwinstructies

• De Douglas kapschuur en buitenverblijven met een plat dak worden als een kant-en-klaar bouwpakket
aangeleverd

• Alle onderdelen dienen zelf op maat gemaakt te
worden

• Inclusief EPDM dakbedekking en bevestigingsmaterialen

• De onderdelen zijn op maat gemaakt

• Inclusief EPDM dakbedekking en
bevestigingsmaterialen

dakmaat

funderingsmaat

212856 403x340,5cm

395x302,5cm

213569 537x340,5cm

529x302,5cm

212999 601x340,5cm

593x302,5cm

610014 701x340,5cm

693x302,5cm

Plat dak
dakmaat

Kapschuur
funderingsmaat

212940 400x306 cm

394x270 cm

610025 500x306 cm

494x270cm

Red Class Wood overkappingen met plat dak
• RCW overkappingen worden geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructies
• Alle onderdelen dienen zelf op maat gemaakt te worden
• Inclusief bevestigingsmaterialen, exclusief dakbedekking

Geschaafde gelamineerde staanders
van 20x20 cm zonder overstek

Geschaafde gelamineerde staanders
van 12x12 cm met overstek van 30 cm

610696 dakmaat 400x313 cm

610619 dakmaat 400x330 cm

610697 dakmaat 500x313 cm

610695 dakmaat 500x330 cm

Naast de bovengenoemde overkappingen zijn er nog veel meer afmetingen te leveren.
Vraag bij één van onze dealers naar de ongekende mogelijkheden van deze overkappingen.
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dakmaat
610098 405x322 cm

funderingsmaat
393x250 cm

Welke overkapping je ook zoekt,
we bieden een oplossing voor
uiteenlopende doeleinden en
budgetten
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BLOKHUTTEN
Bij TuinVisie leveren we blokhutten en overkappingen in diverse maten en vormen. Ook hebben we verschillende
soorten dakbedekking in het assortiment. Zelfs een blokhut met een geïntegreerde overkapping behoort tot de
mogelijkheden. Wat je ook zoekt, we bieden een oplossing voor uiteenlopende doeleinden en budgetten.

Tuinhuis 16 mm Hamburg

Blokhut 19 mm Keulen

Blokhut 28 mm Potsdam

Blokhut 28 mm Bremen

209204 L229xB224xH220 cm
met vloer en dakleer

209203 L150xB260xH245 cm
exclusief dakbedekking

209202 L200xB200xH222 cm
exclusief dakbedekking

209201 L200xB260xH223 cm
exclusief dakbedekking

Blokhut 28 mm Essen

Blokhut 28 mm Solingen

Blokhut 28 mm Bochum

Blokhut 28 mm Kassel

209200 L200xB295xH255 cm
exclusief dakbedekking
met luifel 20 cm

209199 L300xB300xH247 cm
exclusief dakbedekking
met luifel 80 cm

209194 L200xB200xH230 cm
exclusief dakbedekking
met zijaanbouw 200 cm

209193 L300xB500xH271 cm
exclusief dakbedekking
met zijaanbouw 250 cm

Blokhut 28 mm Stuttgart

Hoekblokhut 28 mm Oberhausen

Hoekblokhut 28 mm Moers

209192 L300xB300xH225 cm
exclusief dakbedekking
met zijaanbouw 300 cm

209190 L260xB260xH298 cm
exclusief dakbedekking

209189 L300xB300xH298 cm
exclusief dakbedekking

Hoekblokhut 28 mm Erfurt
209191 L300xB440xH298 cm
exclusief dakbedekking
met aanbouw 140x300 cm
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Meerprijs impregneren blokhutten = 35% van de prijs van de blokhut.
Bij bestelling van blokhutten wordt geen dakbedekking geleverd.

Afhankelijk van de functie die
je blokhut gaat vervullen, kies
je voor dichte wanden, of juist
wanden met deuren en ramen
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BLOKHUTTEN

Blokhut 45 mm Frankfurt

Blokhut 45 mm München

Blokhut 45 mm Dresden

209198 L380xB380xH277 cm
exclusief dakbedekking
met luifel 150 cm

209197 L500xB500xH250 cm
exclusief dakbedekking
met luifel 70 cm

209196 L450xB530xH250 cm
exclusief dakbedekking

Blokhut 45 mm Leipzig

Prieel grenen Wuppertal

Prieel grenen Duisburg

209195 L800xB350xH302 cm
exclusief dakbedekking
met zijaanbouw 350 cm

209188 L340xB340xH225 / 290 cm
exclusief dakbedekking
geïmpregneerd

209187 L430xB430xH225 / 305 cm
exclusief dakbedekking
geïmpregneerd

Prieel Douglas geschaafd Bottrop

Prieel Douglas geschaafd Bitburg

209974 L430xB430xH225 / 305 cm
exclusief dakbedekking

209975 L590xB340xH225 / 290 cm
exclusief dakbedekking

Meerprijs impregneren blokhutten = 35% van de prijs van de blokhut.
Bij bestelling van blokhutten wordt geen dakbedekking geleverd.
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Onze blokhutten kunnen worden
voorzien van shingles in de kleuren
zwart, rood, groen en grijs. Jij
bepaalt natuurlijk zelf wat je het
mooiste vindt!
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BLOKHUTTEN

Blokhut 28 mm Tosberg
209971 L260xB300xH247 cm

Blokhut 28 mm Halden
exclusief dakbedekking

Blokhut 28 mm Moss
208329 L300xB590xH276 cm

201929 Azobé of Okan

4x4x75 cm

135115 Azobé of Okan

5x5x150 cm

135117 Azobé of Okan

5x5x200 cm

Meerprijs impregneren blokhutten = 35% van de prijs van de blokhut.
Bij bestelling van blokhutten wordt geen dakbedekking geleverd.
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exclusief dakbedekking

Blokhut 70 mm Stord
exclusief dakbedekking

Gezaagde palen
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209972 L300xB300xH225 cm

209973 L595xB595xH276 cm

exclusief dakbedekking

Blokhutten kunnen tegen een
meerprijs ook al voor je worden
geïmpregneerd, zodat jij hier
geen omkijken naar hebt
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INSPIRATIE

Nog meer inspiratie opdoen?
Dat kan!
Bij TuinVisie weten we als geen ander hoe belangrijk het
In onze catalogus maken we vaak gebruik van

is inspiratie op te doen bij andere tuinen. Daarom zijn

sfeerfotografie van nieuw aangelegde tuinen van

we altijd op zoek naar mooie tuinen waarin TuinVisie-

tevreden TuinVisie-klanten. Hiermee zie je hoe

producten verwerkt zijn. Zo helpen we elkaar om het

de producten eruit zien als ze eenmaal verwerkt

mooiste uit onze tuinen te halen!

zijn in een tuin. Bovendien zijn vaak meerdere
toepassingen per product mogelijk, met een

Heb je zelf een bijzondere tuin waarin onze producten

totaal ander effect.

verwerkt zijn en vind je het leuk om je eigen tuin in één
van onze communicatiemiddelen terug te zien? Stuur dan

Maar we hebben meer! Kijk maar eens op

enkele foto(‘s) van je tuin naar marketing@tuinvisie.nl of

www.tuinvisie.nl/inspiratie/inspiratievideos

scan de onderstaande QR-code en wie weet staat jouw

of scan de onderstaande QR-code voor een breed

tuin binnenkort in/op één van onze communicatiekanalen!  

aanbod aan inspiratievideo’s.
Vermeld in je mail wel even welke TuinVisie-producten
Want hoe mooi fotografie ook is, met bewegend

verwerkt zijn in de tuin, wanneer je tuin aangelegd is en

beeld krijg je een nog beter beeld van de vele

wat het adres is. Ook als de foto’s niet van topkwaliteit

mogelijkheden.

zijn, ontvangen we ze graag. We kunnen eventueel zelf
een fotograaf langs sturen als het een bijzonder product of
project is.
Heb je vragen voordat je je foto’s aan ons wilt versturen,
dan vernemen we dat ook graag.
Je kunt ons telefonisch bereiken op 074-242 60 00 of
mail ons op marketing@tuinvisie.nl.

320

TuinVisie catalogus 2021

Voor meer informatie
verwijzen wij u graag door
naar onze uitgebreide site.

www.jvernooy.nl

Afmetingen, struc turen en kleuren kunnen af wijken. Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.
Aan eventuele druk- of zet fouten kunnen geen rechten worden ontleend.

J. Vernooy Tuin- en bestratingsmaterialen
Trechtweg 1
3945 PL Cothen
0343 - 56 22 56
info@jvernooy.nl

www.jvernooy.nl

