




De eerste stap
De tuin. Het is een bijzondere plek. Het is meer dan een stuk grond dat aan het huis grenst. Heb je je 

wel eens afgevraagd wat de tuin voor jou betekent? Is het de ideale plek om na een lange werkdag 

even lekker te ontspannen? Of juist een heerlijke buitenruimte om 365 dagen per jaar van te kunnen  

genieten? Ligt de tuin jou écht nauw aan het hart en zorgt deze plek ervoor dat alle familieleden zich 

iedere zomer herenigen? Of een omgeving waar de kinderen al spelend in het gras zijn opgegroeid? 

Eén ding is duidelijk; de tuin is een belangrijk onderdeel van ons leven wat we voor geen goud willen 

missen. Bij Gardenlux vinden we dat iedereen dit speciale gevoel in zijn tuin moet kunnen ervaren.  

In de mooiste tuin die jij je kunt wensen. Gardenlux is de eerste stap naar jouw droomtuin! 

Steeds vaker wordt de aandacht bewust aan een tuin besteed. In de afgelopen jaren is de 

buitenruimte een verlengstuk van ons binnen leven geworden. Een extra leefruimte in de 

buitenlucht. Waar je kunt relaxen, genieten, borrelen en dineren. We voelen ons meer  

vertrouwd in onze eigen tuin en halen zelfs het vakantiegevoel ernaartoe. Oude  

herinneringen worden opgehaald zodat nieuwe dromen kunnen worden  

verwezenlijkt. Niets zo fijn dan keer op keer van jouw eigen droomtuin te kunnen 

genieten. En daar helpen we je graag bij. 

De momenten zijn er al, slechts de details missen nog. Met Gardenlux tuinproducten vormen 

deze subtiele details de basis van jouw droomtuin. De toegankelijke bestratingsmaterialen  

zorgen eenvoudig voor een luxe uitstraling. Een luxe uitstraling die jouw tuin verdient. 7 dagen 

in de week, 12 maanden per jaar. 

Elke dag iemand van een nieuwe droomtuin voorzien. Daar is iets speciaals voor nodig. Met 

20 jaar ervaring en een enorm netwerk van 150 erkende dealers, kunnen we in alle hoeken van 

het land onze droom verwezenlijken. Gardenlux heeft de producten, service, juiste kennis en 

een groot scala aan tuininspiratie beschikbaar. Het enige wat jij nog hoeft te doen is de eerste 

stap te zetten naar jouw nieuwe droomtuin.
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De prachtige Peacock serie heeft het uiterlijk van genuanceerd kwartsiet en is letterlijk  

vertaald, afgeleid van een pauw. De Peacock is het meest gevarieerde en gemêleerde  

design binnen de Cera3line. De beste natuurlijke referenties zijn vereeuwigd in een vijftal  

genuanceerde kleuren met bijna geen herhaling in uiterlijk door de gecontroleerde,  

willekeurige mengvormen. Omdat er tijdens het produceren diverse prints worden gebruikt 

hebben niet alle tegels hetzelfde uiterlijk. Dit creëert echter een speels effect in jouw tuin.  

 

Let op, deze serie is erg genuanceerd. We raden daarom ten zeerste aan het complete  

plaatje met meerdere tegels te bekijken. Kun je geen keuze tussen de prachtige kleurtinten? 

Wellicht dat de Rusty, een mix van alle unieke kleuren uit de Peacock serie, uitkomst biedt.

 

Meer weten? Lees verder op pagina 42.      

             

Nieuw in 2023
Trends en inspiratieTrends en inspiratie

Genuanceerde kleur in keramiek 
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Stijlvol maatwerk rond het zwembad. De heerlijke luxe en 

comfort van een buitenzwembad verdient een perfect plaatje.  

Rondom het zwembad hoort natuurlijk een stijlvol terras te lig-

gen. Keramische tegels zijn al jaren favoriet dankzij hun strakke  

uitstraling en voordelige eigenschappen. Om het plaatje  

compleet te maken levert Gardenlux nu ook traptreden,  

zwembadranden of andere elementen.

Naast dat we gespecialiseerd zijn in maatwerk voor  

zwembadranden en andere elementen, bieden we nu ook 

maatwerk aan in keramische bladen voor een buiten- 

keuken. We kunnen de gewenste bladen op maat zagen en  

specialistisch verwerken. 

 

Meer weten? Lees verder op pagina 176.

De ontwikkeling van nieuwe producten staat niet stil. Met 

creatievelingen, trendsetters en liefhebbers is deze prachtige 

nieuwe lijn ontwikkeld. 

De nieuwe betontegel: Betonique is bestand tegen alle  

weersomstandigheden zodat invloeden van buitenaf  

nagenoeg geen kans hebben om aanslag achter te laten.  

Daarnaast zorgt de nieuwe top-coating voor minder zichtbare 

krassen. 

De betontegels zijn voorzien van een 4-voudige factor  

beschermlaag. Hierdoor is de hele serie van de Betonique 

ook nog eens eenvoudig te reinigen, terwijl deze welhaast  

ongevoelig is voor verkleuringen. Deze verzegeling loopt  

onzichtbaar mee met de kwaliteit van de designs.

Dankzij revolutionaire design- en productietechnieken in  

combinatie met de geperfectioneerde nabewerking, bieden we 

een prachtige oersterke tegel aan.

 

Meer weten? Lees verder op pagina 80.

Maatwerk keramiek

Top-coating op tegels
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Aspecten als kleur, structuur en formaat zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden bij je keuze voor tuinmaterialen. 

Maar ook de vorm en de afwerking van een tegel hebben een grote invloed op de uitstraling van je terras. 

Naast de vragen welke tegel je het mooist vindt en welke tegel dat door de jaren heen ook blijft, kun je je ook afvragen wat het doel is 

van jouw droomtuin. 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. Heb je geen groene vingers, dan wil je liever een onderhoudsvrij tuin. Dit speelt allemaal in de keuze voor jouw 

tuinmaterialen.

Onze producten zijn voorzien van symbolen, uitgelegd op de volgende pagina, zodat je direct kunt zien of een product voldoet aan jouw 

wensen. Symbolen voorzien van sterren geven een indicatie van de eigenschappen van het product. De sterren zijn ingedeeld op een 

schaal, waarbij 5 sterren de hoogste score is. 

Eindeloos veel mogelijkheden

Legenda
ProducteigenschappenProducteigenschappen
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Onderhoudsvriendelijk
De mate waarin stenen en tegels onderhevig zijn 

aan onderhoud. Hoe hoger het aantal sterren, 

hoe minder onderhoud er benodigd is.

Vuilwerend
De mate waarin stenen en tegels bestand zijn  

tegen de aanhechting van vuil op de deklaag. 

Greenlabel
Duurzame producten geproduceerd met 

oog op de toekomst van onze planeet. Door 

unieke productieprocessen en verduur- 

zaming dragen wij bij aan de vermindering van 

CO2-uitstoot. 

Krasvastheid
De mate waarin stenen en tegels bestand zijn 

tegen krassen bij normaal gebruik. Krassen op 

tegels zijn helaas nooit helemaal te voorkomen. 

Coating
Producten die vanaf de fabriek zijn voorzien van 

een coating. Deze coating weert vuil en vocht. 

Geschikt voor oprit
Producten die geschikt zijn om de oprit mee te 

bestraten. Dit zijn stenen of tegels die tenminste 

6cm dik zijn of behoren tot de Cera5line serie. 

Geïmpregneerd
Producten voorzien van een impregnatie, die de 

kleur verdiept en zorgt dat vuil en vocht minder 

invloed hebben op de bestrating.

Graag informeren we je middels onze productbladen over 

de juiste verwerking en onderhoud van onze materialen. 

Scan de QR-code aan het begin van ieder hoofdstuk om de 

desbetreffende verwerkingsvoorschriften te bekijken.

We raden aan de verwerkingsvoorschriften zorgvuldig door 

te lezen voordat je gaat beginnen met verwerken. Gardenlux 

is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer je deze 

adviezen niet opvolgt.

Verwerkings-
voorschriften

Stroefheid
De mate waarin stenen en tegels glad kunnen 

worden door water en ijsvorming of door achter-

stallig onderhoud. Hoe lager het aantal sterren, 

hoe groter de kans op gladheid.
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Als expert in tuininspiratie heeft Gardenlux al het nodige  

voorwerk gedaan. Op onze Pinterest pagina vind je een breed 

scala aan tuinontwerpen, keramische tegels, sierbestrating, tips 

en DIY-projecten.   

Heel handig is het bord Tuininspiratie op onze Pinterest  

pagina. Daarop zie je in één  oogopslag diverse tuinstijlen zoals  

bohemian, modern,  mediterraan en kindvriendelijk. Heel handig 

in één moodboard gegoten. Door ons te volgen op Pinterest blijf 

je op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. 

Hoe zet je de eerste stap naar jouw droomtuin? Vaak prikkelen er 

zoveel wensen en ideeën in je hoofd dat het lastig is om een start 

te maken. Gardenlux helpt je graag op weg. Via dit inspiratie- 

magazine, onze website en ons Pinterest account vind je heel 

gericht inspiratie waarmee je helemaal jouw eigen stijl creëert.

Die begint eigenlijk altijd met het maken van een moodboard. 

Was het vroeger knippen en plakken uit diverse tijdschriften,  

tegenwoordig biedt het sociale netwerk Pinterest oneindig veel 

inspiratie en mogelijkheden om heel handig een digitale collage 

te maken. Zie je een mooie foto of afbeelding, pin die vast op 

jouw eigen prikbord en creëer zo een complete verzameling van 

jouw stijl. Op één plek. Handig en overzichtelijk.

Bord vol trends

Creëer jouw stijl met 
Pinterest

Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwste tuintrends, 

winacties, inspiratie en het laatste nieuws van Gardenlux? Volg 

Gardenlux Stones & Paving dan via onderstaande social media 

kanalen en laat je inspireren. 

Jouw dagelijkse dosis 
tuininspiratie

/Gardenluxstonespaving

/Gardenlux Stones & Paving

/Gardenluxstonespaving

/Gardenluxstonespaving
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Heb je al een tuintegel, kunstgras of vlonderplank gespot die 

jou aanspreekt, maar twijfel je nog een beetje over de kleur? 

Gardenlux heeft het kiezen voor jou een stuk gemakkelijker 

gemaakt.

Gardenlux biedt je nu een super handige servicetool aan. 

Via onze productpagina's kun je eenvoudig online een aantal  

samples aanvragen. Je kiest de gewenste samples, die worden 

vervolgens gratis thuisbezorgd, waarna je in alle rust kunt  

bekijken hoe dat product er in real life uitziet. De samples zijn 

in allerlei soorten en kleurstellingen verkrijgbaar in de afmeting 

15x15cm.

Ontvang een samplebox
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Vraag een sample aan
Scan de QR-code en ontdek
hoe jij een gratis sample kunt 
aanvragen. 
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Keramische 
tegels
Alle voordelen in één.Alle voordelen in één.

Toelichting
Keramische tegels zijn enorm geliefd en wij weten waarom.  

Keramische tegels behouden hun kleur, zijn vorstbestendig,  

vrijwel ongevoelig voor krassen en vragen nauwelijks onderhoud. 

Morsen tijdens de borrel of vetvlekken van de barbecue? Even een  

vochtige doek erover en klaar. Keramische tegels zijn zeer geschikt 

voor een terras waarop geleefd wordt. Genieten in luxe, zonder  

gedoe. Het ideale plaatje. 

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assortiment    

keramische tegels met actuele prijzen en de   

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

Categorieën
Ceramica - 2cm

Cera3line - 3cm

Cera4line - 4cm

Cera5line - 5cm

16

26

54

66
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Keramische 
tegels

K
E

R
A

M
IS

C
H

E
 T

E
G

E
L

S

13



Keramische tegels ontstaan door een speciaal productie- 

proces. De tegels worden gemaakt van klei en leem en  

vervolgens op hoge temperatuur gebakken tot een keihard steen-

achtig materiaal wat we dan keramiek noemen. De hardheid zorgt 

ervoor dat de tegels ongevoelig zijn voor invloeden van buitenaf. 

Vocht en groene aanslag maken dus geen schijn van kans!

 

In de afgelopen jaren zijn keramische tegels enorm populair  

geworden. Ze kunnen immers in allerlei verschillende vormen 

en maten worden gemaakt en het oppervlakte kan bewerkt 

worden in de productie. Elke soort heeft zo zijn eigen wensen en  

eigenschappen. Binnen ons assortiment maken we onderscheid  

tussen vier verschillende soorten bepalend door hun dikte: 2cm, 

3cm, 4cm (met betonnen onderlaag) en 5cm.

Wat zijn keramische 
tegels?

Hoewel beton- en natuursteenproducten een echte aanwinst 

voor de tuin zijn, kunnen we de voordelen van keramische  

tegels niet onder stoelen of banken steken. Het is dé meest  

onderhoudsvriendelijke en duurzame tegel in de bestratings- 

wereld. Enorm geliefd en wij weten wel waarom.

Keramische tegels behouden hun kleur, zijn vorstbestendig en 

ongevoelig voor krassen. Keramische tegels zijn zeer geschikt 

voor een terras waarop  geleefd wordt. 

Voordelen van keramiek

Het inrichten van de tuin. Voor de ene persoon een creatieve uit-

daging, voor de ander juist een lastige klus. In beide gevallen kan 

het toepassen van een klein detail al een groot verschil maken. 

Zo ook met terrastegels, waar men vaak de keuze maakt om met 

één soort tegel de hele tuin te bestraten. 

Wanneer je echter kiest voor een combinatie van verschillende 

soorten tegels of kleurtinten, kan er een heel ander effect ont-

staan. In deze tuin is er gekozen voor een speels legverband 

van blauwe decortegels omringd met antraciete terrastegels.  

Uiteraard is het mixen & matchen ook mogelijk met andere  

materialen in de tuin zoals beton, natuursteen of zelfs tuinhout.

Mix & match met 
terrastegels
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 ा Het is gewenst om je terrastegels altijd schoon van zand, 

grind, aarde, bladeren, vogelpoep, olie en vet te houden. 

Deze kunnen namelijk vlekken/beschadigingen achterlaten 

die moeilijk te herstellen zijn. Let op: met name bladresten 

kunnen vlekken veroorzaken. 

 ा Leg de tegels op afschot met een verloop van minimaal 

1cm per strekkende meter. Hanteer tussen de tegels een 

voeg van 3 tot 5mm om randbeschadiging te voorkomen. 

Zorg dat je rekening houdt met muren voor een kleine  

uitzettingsvoeg zodat de tegels zich kunnen uitzetten.  

 ा Zorg dat je, na de verwerking in een gestabiliseerd  

zandbed, de tegels goed schoonmaakt en verwijder alle  

cementresten.

 ा Keramiek neemt door de hardheid geen vocht op.  

Regenwater wordt dus door de voegen afgevoerd. Blijft er 

echter water op de tegels staan dan kan dit tot gladheid 

van de tegels zorgen, vooral in de vorstperiode.

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die zijn verwerkt, zijn zodanig geaccepteerd. 

 ा Keramische tegels met een dikte 2 en 5cm dien je  

afhankelijk van de grondslag en het gebruik specialistisch 

te verwerken.

 ा Keramische tegels worden gemaakt van klei op een  

temperatuur van ca. 1100°C. Bij deze temperatuur is het 

mogelijk dat de tegels iets hol of bol kunnen zijn. Volgens 

de certificering die van toepassing is mag dit -3 tot +3mm 

zijn. 

 ा Zowel de Cera3line als de Cera4line kun je straten in een 

zandbed met een minimale dikte van 10cm. Eventueel 

kun je het zandbed stabiliseren door over het zandbed  

stabilisatiecement te strooien (25kg per 5m²) en dit door de 

zandlaag heen te harken. Gebruik hierbij geen water anders 

verhard het zandbed al voordat je de tegels hebt verwerkt.

 ा Het is aan te raden om langwerpige tegels niet meer dan 

een 1/4e tot 1/3e van hun lengte te laten verspringen.

 ा Gebruik opsluitbanden om de bestrating op te sluiten.  

De bovenzijde van de opsluitband dient de helft lager te  

liggen dan de bestrating.

Tips over keramische tegels
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Toelichting
Ceramica is onze moderne collectie keramische tegels van 

2cm dik. Deze serie is de dunste keramische tegel in ons  

assortiment. Ideaal voor op een dakterras en eenvoudig te  

installeren op tegeldragers. Daarnaast worden 2cm dikke  

keramische tegels veelal verwerkt op een gestabiliseerd zandbed. 

Zeker wanneer er veel last is van verzakking van de ondergrond is 

dit noodzakelijk.

Categorieën
Marengo / Limestone

Boost

Boost Stone

Etic Pro

Gigant / Beton Light / Medicio

Ceramica - 2cm
Geschikt voor ieder dakterras.Geschikt voor ieder dakterras.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment Ceramica tegels met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

18

20

22

23

24
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L I M E S T O N E  G R E Y

Nieuw
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Ceramica
Marengo / Limestone

De Marengo serie is een vernieuwing op onze vertrouwde bestseller: de Limestone. Het is een moderne en vernieuwde collectie 2cm 

dikke keramische tegels. De look van deze tegels is vergelijkbaar met leisteen, waardoor ze een levendige en eigentijdse uitstraling 

hebben. Herkenbaar zijn de natuurlijk kleurnuances die in elke tegel naar voren springen. Deze verschillende nuances zorgen voor een 

speels en warm effect. Uiteraard is de Limestone serie ook nog steeds verkrijgbaar.

Zoek eenvoudig & snel
Tip: vul het artikelnummer in 
bij de zoekbalk op onze  
website voor direct resultaat.

Marengo Graphite

202957 - 59,5x59,5x2cm

Marengo Grey

202958 - 59,5x59,5x2cm

Limestone Grey

201038 - 59,5x59,5x2cm

Limestone Yellow

201039 - 59,5x59,5x2cm

Limestone Anthracite

201040 - 59,5x59,5x2cm

Marengo Beige

202956 - 59,5x59,5x2cm
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Ceramica
Boost

Boost White

201495 - 120x120x2cm

Boost Smoke

201496 - 120x120x2cm

Boost Tarmac

201497 - 120x120x2cm

Met de Boost serie vindt de industriële interieurstijl zijn weg soepeltjes naar buiten. Deze  

keramische tegels hebben een onbetwiste stoere en strakke uitstraling. De boost is leverbaar in een 

indrukwekkend formaat van 120x120x2cm. 
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Nieuw dit jaar in het assortiment is de Ceramica Boost Stone. Deze tegels hebben een natuurlijk en authentiek karakter. De ontwerpers 

van deze serie hebben zich laten inspireren door gewonnen kalksteen uit de Franse Pyreneeën. Dankzij de warme kleuren heeft deze  

serie een stedelijke look en laat het de eenvoud achter zich. Neem eens een kijkje van dichtbij, dan zie je de talrijke details en  

veelkleurige structuur die deze tegels een gedurfde persoonlijkheid geven.

Ceramica
Boost Stone

Boost Stone Cream

202932 - 60x60x2cm
202935 - 60x120x2cm
202929 - 120x120x2cm

Boost Stone Clay

202933 - 60x60x2cm
202936 - 60x120x2cm
202930 - 120x120x2cm

Boost Stone Smoke

202931 - 60x60x2cm
202934 - 60x120x2cm
202928 - 120x120x2cm

B O O S T  S T O N E  C R E A M
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Etic Pro Noce Hickory 

200997 - 30x120x2cm

Etic Pro Rovere Venice 

200996 - 30x120x2cm

Een tegel met de warmte en uitstraling van hout, maar met de voordelen van keramiek. Voor de Etic Pro serie hebben Italiaanse  

ontwerpers twee bijzondere houtmotief tegels ontworpen. Hout dat niet glad wordt, niet krom trekt en ook geen schimmel aantrekt. 

Hoe bijzonder wil je het hebben? In Italië weten ze er wel raad mee. Ze zijn op zoek gegaan naar de mooiste houtsoorten om die als 

voorbeeld te gebruiken voor de Etic Pro serie. Uiteindelijk is van een licht Europese eikensoort en de Amerikaanse loofhoutsoort Hickory 

een kopie gemaakt waarmee de prints zijn gecreëerd voor op de keramische tegels.

Ceramica
Etic Pro

E T I C  P R O  N O C E  H I C K O R Y
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Ceramica
Gigant / Beton Light / Medicio

Gigant Silver

201232 - 59,5x59,5x2cm

Gigant Dark Grey

201233 - 59,5x59,5x2cm

Gigant Anthracite

201234 - 59,5x59,5x2cm

Beton Light Grey

202170 - 59,5x59,5x2cm

Een unieke samenkomst van drie Ceramica series. De Gigant en Beton Light zijn moderne betonlook tegels met het voordeel van  

keramiek. De Medicio is een keramische tegel met het uiterlijk van Belgisch hardsteen. Elke serie heeft zijn onderscheidende  

kleurnuances, passend in elke tuinstijl. Prachtige tegels voor in de tuin, maar ook voor het dakterras zijn de Gigant, Beton Light en 

Medicio ideale series. 

Medicio Graphite

202959 - 59,5x59,5x2cm

Medicio Grey

202960 - 59,5x59,5x2cm
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Categorieën
Square / Napoli / Cesano

Downtown / Bologna

Alpera / Firenze / Belluno

Select

Blue Label

Boston / Seattle Uni

Peacock

Pietra Serena / Spectre

Rocky

Bluestone

Halifax / Suomi

Cera3line - 3cm
Nederlandse designs met aanzien.Nederlandse designs met aanzien.

Toelichting
Cera3line is de collectie 3cm dikke keramische tegels met  

eigentijdse en vernieuwde Nederlandse designs. Onze meest 

omvangrijke serie met eigen ontwerpen en veel verschillende  

formaten. Deze full body keramische tegels zijn oersterk en kunnen 

rechtstreeks op een zandbed van 10cm worden verwerkt. De tegels 

van de Cera3line zijn kleurvast, krasvrij, vorst- en warmtebestendig, 

anti-slip en eenvoudig schoon te houden. Deze serie staat niet voor 

niets bekend als Lux & Dutch!

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment Cera3line tegels met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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S Q U A R E  D E C O R  A N T H R A C I T E
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Cera3line
Square / Napoli / Cesano

Cesano 2.0

202852 - 90x90x3cm

Napoli 2.0

202851 - 90x90x3cm

Square Decor Anthracite

201690 - 60x60x3cm
202524 - 90x90x3cm

Square Uni Anthracite

201689 - 60x60x3cm
202523 - 90x90x3cm

Square Grey

201688 - 60x60x3cm

Op zoek naar tegels met een speels karakter? Sommige materialen floreren in al hun eenvoud. De serie Square is enerzijds een  

betonlook met zachte cementtinten. Anderzijds biedt de serie een speels patroon om je terras een fraai effect te geven. Wissel de 

genuanceerde en gedecoreerde tegels af. Zowel de Napoli als de Cesano serie zijn dit jaar voorzien van een nieuwe kleurcodering, 

desalniettemin nog steeds een lust voor het oog! Ga voor een hardsteenlook bij de Cesano of ervaar de optimale printtechnieken bij de 

Napoli voor een levendige tegel.

Prijzen & verwerking
Scan de QR-code om de  
actuele prijzen en verwerkings- 
voorschriften te bekijken.

K
E

R
A

M
IS

C
H

E
 T

E
G

E
L

S

29



De populaire Downtown en Bologna zijn prachtige genuanceerde betonlook tegels. Met de strakke uitstraling van deze tegel kan  

perfect een modern karakter aan de buitenruimte worden gegeven. Deze serie geniet uiteraard ook van de voordelen van keramiek. 

Denk hierbij aan een heerlijke barbecue op een zomeravond, waarna je gemakkelijk de geknoeide sauzen of vetvlekken van de tegels 

kunt verwijderen. Gewoon met een doekje en zonder schoonmaakmiddelen. Wij willen iedereen laten genieten van deze favoriet en 

daarom trakteert Gardenlux. Dit jaar zijn alle Downtown 60x60x3cm tegels en de volledige Bologna serie namelijk extra aantrekkelijk 

geprijsd.

“Voor dit tuinproject zijn verschillende op maat gemaakte 

zwembadranden van 3cm keramiek geleverd. Dank-

zij ons innovatieve machinepark en vakkundige  

specialisten kunnen we tegels in elke gewenste 

maat verzagen. Met verstekrand, volledig 

opgerond of juist antislipgroeven? Alles is 

mogelijk en wij gaan elke uitdaging aan. Kijk voor 

alle maatwerk mogelijkheden op pagina 176. ”  

Cera3line
Downtown / Bologna

Bologna Grey

202183 - 90x90x3cm

Bologna Dark Grey

202184 - 90x90x3cm

Downtown Grey

201685 - 60x60x3cm
202180 - 90x90x3cm

Downtown Taupe

201687 - 60x60x3cm
202179 - 90x90x3cm

Downtown Anthracite

201686 - 60x60x3cm
202182 - 90x90x3cm

Downtown Decor Anthracite

202181 - 90x90x3cm
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B O S T O N  D E C O R
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Boston Uni

201677 - 70x70x3,2cm

Boston Decor

201678 - 70x70x3,2cm

Square Decor Anthracite

201690 - 60x60x3cm
202524 - 90x90x3cm

Square Uni Anthracite

201689 - 60x60x3cm
202523 - 90x90x3cm

Select Grey

202185 - 60x60x3cm

Select Decor Terra

202188 - 60x60x3cm

Select Beige/Terra

202187 - 60x60x3cm

Select Decor Grey

202189 - 60x60x3cm

Mix & match

Boston Uni Decor

Boston Uni

Naast de ruime keuze aan effen tegels, bieden we met de Cera3line ook een aantal decortegels aan. Deze decortegels, die ook wel 

patroontegels worden genoemd, stralen een stijlvolle en speelse sfeer uit. Ze variëren niet alleen in opvallende prints, maar ook qua 

stijl, kleur en formaat. Maar dat is niet alles! Wist je namelijk dat het mogelijk is om deze decortegels te combineren met effen tegels?

Bij het inrichten of verbouwen van de tuin wordt er vaak gekozen om de gehele tuin met één soort tegel te bestraten. Soms zorgt dit 

voor een eentonige look die je echter kunt doorbreken met een decortegel. Door jouw terrastegels te ‘mixen & matchen’ kun je met 

een kleine aanpassing al een groot verschil maken. Wees creatief en maak een unieke tuin dat niemand anders heeft! De verschillende 

tegels en combinatiemogelijkheden vind je op de productpagina’s van onze website.
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De Alpera Marble en Firenze zijn robuuste tegels met een fraai en tijdloos design. Beide series hebben qua looks veel weg van hard-

steen, maar dan met de voordelen van keramiek. Door een speciale printtechniek krijgen deze tegels een prachtige oude uitstraling. 

De Alpera Marble en Firenze worden vaak gekozen voor het creëren van een landelijke- of moderne tuin, maar ook in andere stijlen 

misstaan ze niet. 

Cera3line
Alpera Marble / Firenze

Alpera Marble

201675 - 70x70x3,2cm

Firenze

201676 - 70x70x3,2cm

A L P E R A  M A R B L E
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Met zijn genuanceerde zandkleur onderscheidt de Belluno zich van vele keramische tegels. Deze 90x90x3cm buitentegel beschikt 

over een unieke lichte kleurtint die op subtiele wijze zijn weg weet te vinden in verschillende tuinstijlen. Het versterkt niet alleen de luxe 

uitstraling in jouw tuin, maar zorgt ook voor een warme sfeer rondom het huis.

Belluno Sand

202840 - 90x90x3cm

Cera3line
Belluno

B E L L U N O  S A N D

K
E

R
A

M
IS

C
H

E
 T

E
G

E
L

S

35



S E L E C T  D A R K

S E L E C T  D E C O R  B L U E
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Cera3line
Select

Select Grey

202185 - 60x60x3cm

Select Decor Blue

202190 - 60x60x3cm

Select Dark

202186 - 60x60x3cm

Select Decor Terra

202188 - 60x60x3cm

Select Beige/Terra

202187 - 60x60x3cm

Select Decor Grey

202189 - 60x60x3cm

Een serie waar tuinarchitecten van smullen, dat is de Select. Deze steriele betonlook serie bestaat uit effen kleur tegels en decortegels. 

Ga voor eenheid met de vlakke en rustige effen tegel of combineer hem met een decor voor een bijzonder levendig terras. De tegels zijn 

in diverse tuinstijlen toe te passen. Creëer vlakken met de decortegel of gebruik hem juist als omranding. Meerdere combinaties zijn 

mogelijk, dus mix & match jouw favoriete combinatie!

Voegmortel calculator
Scan de QR-code en reken 
jouw benodigde voegmortel 
uit op Gardenlux.nl.
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Cera3line
Blue Label

Blue Label Steel

201695 - 59,5x59,5x3cm

Blue Label Graphite

201696 - 59,5x59,5x3cm

Geniet met de Blue Label van de voordelen van een keramische tegel en het uiterlijk van Belgisch 

hardsteen. Voor de productie van deze serie zijn diverse natuursteen tegels door een speciale 

scan gegaan, waarmee de print voor deze prachtige tegels is gecreëerd. Dit in combinatie met een  

geavanceerde printtechniek maakt een levensechte nabootsing. De populariteit van Belgisch  

hardsteen komt voort uit haar natuurlijke, krachtige uitstraling en brede inzetbaarheid. Het  

materiaal heeft van nature een blauwgrijze kleur, welke in de Blue Label serie prachtig is nagebootst. 
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De Boston is een keramische betonlook serie verkrijgbaar als decortegel of als effen kleur tegel. Betonlook buitentegels hebben een 

strakke en moderne uitstraling die past in de huidige trends. Dankzij de goede eigenschappen van keramiek behouden Boston tegels 

hun kleur, krassen ze niet, slijten ze niet en hebben ze zeer weinig onderhoud nodig. De uitstraling van beton met de hoogwaardige 

kwaliteit van keramiek, een perfecte mix. Combineer de Boston Uni met de Boston Decor in jouw terras en creëer een uniek schouwspel.

Cera3line
Boston

Boston Uni

201677 - 70x70x3,2cm

Boston Decor

201678 - 70x70x3,2cm

B O S T O N  U N I

40



Met een unieke afmeting van 70x70cm lijkt deze tegel optisch nog groter. Het ontwerp van de Seattle Uni serie is geïnspireerd op de 

looks van beton. Door de lichte kleurnuancering in deze tegels, wordt er extra diepte aan de buitenruimte gegeven. Deze tegel wordt 

vaak gebruikt voor een strakke en moderne tuin, maar ook in andere stijlen zien we deze serie steeds vaker terugkomen. Uiteraard is 

de Seattle Uni tegel volledig van keramiek en daardoor niet gevoelig voor krassen en vlekken. 

Seattle Uni

201679 - 70x70x3,2cm

Cera3line
Seattle Uni

S E A T T L E  U N I
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P E A C O C K  R U S T Y

Nieuw
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Copper

202982 - 60x60x3cm
202983 - 90x90x3cm

Rusty

202980 - 60x60x3cm
202981 - 90x90x3cm

De prachtige Peacock serie heeft het uiterlijk van genuanceerd kwartsiet en is letterlijk vertaald, afgeleid van een pauw. De Peacock 

is het meest gevarieerde en gemêleerde design binnen de Cera3line. De beste natuurlijke referenties zijn vereeuwigd in een vijftal  

genuanceerde kleuren met bijna geen herhaling in uiterlijk door de gecontroleerde, willekeurige mengvormen. Omdat er tijdens het  

produceren diverse prints worden gebruikt hebben niet alle tegels exact hetzelfde uiterlijk. Dit creëert echter een speels effect in jouw 

tuin. 

Let op: deze serie is erg genuanceerd! We raden daarom ten zeerste aan het complete plaatje met meerdere tegels te bekijken. Kun 

je geen keuze maken tussen de prachtige kleurtinten? Wellicht dat de Rusty, een mix van alle unieke kleuren uit de Peacock serie,  

uitkomst biedt.

Blue

202984 - 60x60x3cm
202985 - 90x90x3cm

Sand

202976 - 60x60x3cm
202977 - 90x90x3cm

Black

202978 - 60x60x3cm
202979 - 90x90x3cm

Cera3line
Peacock

K
E

R
A

M
IS

C
H

E
 T

E
G

E
L

S

43



De ontwerpen voor de Pietra Serena serie zijn gebaseerd op het kwartsiet gesteente. Dit gesteente heeft een genuanceerd uiterlijk dat 

in deze serie perfect naar voren komt. Tijdens de productie van de Pietra Serena worden veel verschillende prints gebruikt, waardoor 

niet alle tegels hetzelfde uiterlijk hebben. Door de diverse prints gemengd in je tuin te verwerken wordt een speels effect gecreëerd. 

Cera3line
Pietra Serena

Pietra Serena Cream

201699 - 45x90x3cm
201694 - 60x60x3cm

Pietra Serena Grey

201697 - 45x90x3cm
201691 - 60x60x3cm

Pietra Serena Anthracite

201698 - 45x90x3cm
201692 - 60x60x3cm

Pietra Serena Dark

201693 - 60x60x3cm

P I E T R A  S E R E N A  A N T H R A C I T E
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Wil je een keer iets anders dan vierkant? Kies voor de langwerpige keramische tegels uit de Spectre serie. Het uiterlijk van deze tegels is 

gebaseerd op hardsteen, maar dan uiteraard met de voordelen van keramiek. Met de twee unieke kleurstellingen vorm je een fijne basis 

voor jouw tuin. De Spectre serie is onze langwerpige favoriet en daarom dit jaar extra aantrekkelijk geprijsd. 

Spectre Grey

201700 - 45x90x3cm

Spectre Dark Grey

201701 - 45x90x3cm

Cera3line
Spectre
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Rocky Beige

202191 - 45x90x3cm

Rocky Anthracite

202192 - 45x90x3cm

De Rocky is een leisteenlook tegel met een levendige en eigentijdse uitstraling. Natuurlijke  

kleurnuances creëren herkenbaarheid en zorgen voor een speels en warm effect in jouw tuin.  

Dankzij het langwerpige formaat van de Rocky toont je tuin extra ruim. Bij de Rocky serie kies je  

voor een tegel met een natuurlijke look die jarenlang meegaat. 

Cera3line
Rocky
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R O C K Y  B E I G E
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B L U E S T O N E
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Bluestone

202536 - 60x60x3cm
202501 - 70x70x3,2cm

Een keramische tegel met de uitstraling van de Asian Bluestone. Diverse natuursteen tegels zijn 

door een speciale scan gegaan, waardoor de tegel tot in de kleinste details het uiterlijk heeft van  

natuursteen, maar dan met de voordelen van keramiek! Met deze serie geniet je jarenlang van een  

prachtige tuin. De Cera3line Bluestone heeft door nieuwe productietechnieken de mooie intense 

kleur gekregen van de Asian Bluestone. 

Tip: de Cera3line Bluestone is geproduceerd met 8 verschillende prints. Bij het verwerken dien je  

rekening te houden met het door elkaar mengen van de geleverde tegels. Zo ontstaat er bij het  

leggen van de tegels een fraaie verdeling van verschillende kleurnuanceringen.

Cera3line
Bluestone

“De Cera3line Bluestone is een prachtige 

keramische tegel met een natuurlijke 

look. De serie is verkrijgbaar in de maten 

60x60x3cm en 70x70x3,2cm” 
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Cera3line
Halifax / Suomi

Halifax Natural

202193 - 45x90x3cm

Halifax Grey

202194 - 45x90x3cm

Halifax Brown

201976 - 45x90x3cm

Suomi Brown

201702 - 45x90x3cm

De Cera3line Halifax en Suomi zijn unieke houtlook tegels in lengteformaat. Geniet van de warmte en uitstraling van hout, met de 

voordelen van keramiek. Voorheen werd snel gekozen voor een houten vlonder, met hout dat krom kan trekken, glad kan worden en 

schimmel aantrekt. Met de Halifax en Suomi serie is dit niet meer nodig! Verwerk deze houtlook tegels met natuurlijke uitstraling en 

creëer een huiskamersfeer in jouw tuin.

50



H A L I F A X  N A T U R A L
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Het aanleggen van een nieuwe tuin is een kostbare aangelegenheid. Vaak moet je op basis 

van een schets maar geloven dat het goed komt en dat jouw wensen zullen worden vervuld. 

Doordat de meeste mensen zich niet zo’n goede voorstelling kunnen maken bij een schets 

van een tuinontwerp, biedt onze tuinontwerp studio je de mogelijkheid om er een beeldend, 

sprekender tuinontwerp in 3D van te maken.

Zoveel ideeën en wensen, maar hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare  

ruimte? Een 3D-tuinontwerp van onze ontwerpstudio laat zien wat er allemaal mogelijk is. We  

combineren jouw wensen met onze expertise en creëren zo een uniek ontwerp voor jouw 

ideale buitenruimte. 

Het 3D-tuinontwerp belicht meerdere invalshoeken, vanuit de tuin en de woonruimte. Je  

krijgt zo een compleet beeld. Al vanaf €795 zet je de eerste virtuele stappen in jouw nieuwe 

droomtuin.

3D-tuinontwerp
Realiseer jouw droomtuinRealiseer jouw droomtuin

Unieke ontwerpen 
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Hoe mooi is het als je vooraf al kunt zien hoe jouw  

droomtuin er straks in werkelijkheid uit ziet? We luisteren 

graag naar jouw tuinwensen. 

Gardenlux brengt al jouw tuinwensen samen in onze  

tuinontwerpstudio. Met ons uitgebreid assortiment aan  

sierbestrating, tuinhout, terrastegels en decoratieve elementen 

helpen we je op weg naar het realiseren van jouw droomtuin.  

Hoe werkt het? Om te beginnen upload je verschillende  

foto's van de huidige tuin en jouw Pinterest moodboard. Zo  

kunnen onze ontwerpers zich verdiepen in jouw gewenste 

stijl en de beschikbare ruimte. Zodra wij alle input hebben  

ontvangen, gaan onze ontwerpers aan de slag. Binnen 10 

tot 15 werkdagen heb je een uniek, professioneel en op jouw 

wensen gebaseerd tuinontwerp in 3D. 

Ook tref je verschillende opties aan voor de aanleg van jouw 

nieuwe tuin, zoals een uitvoeringstekening, beplantingslijst, 

3D-animatie, zon- en schaduwsimulatie en een lichtplan.

Wanneer je ons de opdracht geeft om van jouw tuin een 

droomtuin te maken gaan wij graag voor je aan de slag. Je 

ontvangt een link om jouw wensen kenbaar te maken en de 

nodige informatie te uploaden. 

Je krijgt 15 tot 20 3D-foto's uit verschillende invalshoeken van 

jouw nieuwe tuin. 

Aan de slag met jouw 
tuinontwerp

Laat je inspireren

Breng je tuin tot leven
Scan de QR-code en ontdek
de wereld van 3D-tuinontwerp 
via Gardenlux.nl
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Toelichting
Cera4line is een collectie keramische tegels met een dikte van  

4cm. Een prachtige serie met eigen ontwerpen in verschillende  

designs. Cera4line is een tegel van 1cm keramiek met een betonnen 

onderlaag van 3cm. Het brengt het beste van twee werelden samen, 

namelijk de praktische voordelen van keramiek qua gebruik en  

onderhoud en de verwerkingsvoordelen van de betonnen tegel.

Categorieën
60x60

80x80

40x80

100x100

Cera4line - 4cm
Waar twee werelden samenkomen.Waar twee werelden samenkomen.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment Cera4line tegels met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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C O N C R E T E  G R E Y
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Europe Greige

202176 - 60x60x4cm

Europe Grey

202175 - 60x60x4cm

Concrete Anthracite

201501 - 60x60x4cm

Concrete Taupe

201502 - 60x60x4cm

Concrete Grey

201503 - 60x60x4cm

Fusion Grey

202174 - 60x60x4cm

Belga Blu Scuro

200512 - 60x60x4cm

Terrazza Marrone 

201057 - 60x60x4cm

De meest gangbare afmeting van de Cera4line is 60x60cm. In dit formaat zijn verschillende series gemaakt van een 3cm betonnen 

laag, met daarop een 1cm keramische tegel verwerkt. Hierdoor beschikken ze niet alleen over de voordelen van keramische tegels, 

maar kunnen ze ook gemakkelijker op een minder stevige ondergrond worden geplaatst.

Cera4line
60x60

Cuarcita Beige

202177 - 60x60x4cm

Cuarcita Plata 

201056 - 60x60x4cm

Zoek eenvoudig & snel
Tip: vul het artikelnummer in 
bij de zoekbalk op onze  
website voor direct resultaat.
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Rovigo Multicolor

201505 - 60x60x4cm

Cremona Mosaico

201504 - 60x60x4cm

Imola Antraciet

201509 - 60x60x4cm
201511 - 40x80x4cm
201517 - 80x80x4cm

Bazzano Decor

201716 - 60x60x4cm

Gebruiksgemak, verwerkingsvriendelijkheid en een wonderschoon uiterlijk. Drie belangrijke  

kenmerken van de Cera4line. Net als bij de Cera3line is het mixen & matchen van jouw terrastegels 

hier ook mogelijk. De Bazzano Decor en Cremona Mosaico bieden uitkomst voor een ieder die graag 

het speelse effect opzoekt in combinatie met een effen tegel.

Ga je liever voor één neutrale uitstraling? Met zijn prachtige betonlook heeft de Promenade in drie 

kleuropties voor ieder wat wils.

Modena Donkergrijs

201508 - 60x60x4cm
201516 - 80x80x4cm

Cera4line
60x60 / 80x80 / 40x80

Bologna Greige

201515 - 80x80x4cm

Promenade Mud

202171 - 60x60x4cm

Promenade Grey

202172 - 60x60x4cm

Promenade Carbon

202173 - 60x60x4cm
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Uitsluitend op zoek naar een onderhoudsvrije tegel in langwerpig formaat? Een aantal kleuren uit de Cera4line zijn ook leverbaar in 

40x80x4cm. Wanneer je deze wilt gebruiken als neutrale basis in jouw tuin, kies dan voor de Europe of Imola in de kleur antraciet. Liever 

een tegel met decoratief design? De Argenta Bruin en Carpi Antraciet zijn prachtige tegels met een unieke houtlook.

Europe Anthracite

202178 - 40x80x4cm

Imola Antraciet

201511 - 40x80x4cm

Argenta Beige/Bruin

201513 - 40x80x4cm

Carpi Antraciet

201514 - 40x80x4cm

Cera4line
40x80

A R G E N T A  B E I G E / B R U I N
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De Cera4line tegels zijn al een aantal jaar zeer geliefd in Nederland. Later hebben we daar een nieuwe serie aan toegevoegd: 100x100cm. 

Dit formaat staat ook wel bekend als de meter-meter tegel, uniek in zijn soort! De tegels staan garant voor een groots effect in de tuin. 

In de wat kleinere tuinen laten deze enorme tegels jouw tuin zelfs optisch groter lijken.

Corten Black

201717 - 100x100x4cm

Corten Dark Grey

201718 - 100x100x4cm

Bluestone Dark

201719 - 100x100x4cm

Bluestone Light

201720 - 100x100x4cm

Cera4line
100x100

C O R T E N  B L A C K
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Een echte die-hard tuinman, een hele harde werker! Voordat hij het 

stokje overnam van Rob, legde hij al ruim 15 jaar tuinen aan bij De 

Tuinruimers (SBS6) en Robs Grote Tuinverbouwing (SBS6). Was 

jarenlang de sidekick van Rob Verlinden, maar staat nu alleen zijn 

mannetje en dat doet hij voortreffelijk! Hij verstaat zijn hoveniers 

vak: is altijd op zoek naar bijzondere thema’s en mooie planten- 

verhalen. Hij is vrolijk en altijd in voor een grapje. Een dag niet 

gelachen is een dag niet geleefd.

Al sinds de start in 2010 van De Grote Tuinverbouwing is  

Gardenlux de trotse partner. Wekelijks wordt er een tuin  

omgetoverd die toe is aan een flinke make-over. Ivo neemt je in de 

volgende pagina’s mee in zijn visie over het vergroenen van de tuin. 

De Grote Tuinverbouwing De Grote Tuinverbouwing 

Tuinexpert 
Ivo Putman
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Ivo is met onze tuinmaterialen elke 
zaterdag om 17:00 te zien op SBS6. 
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“Groen is het  
allerbelangrijkste  

in een tuin”

“Wil je een groene tuin? Dat is een van de eerste vragen die ik 

stel aan een klant. De tendens van de laatste jaren is dat mensen 

dat inderdaad heel belangrijk vinden. Daar ben ik blij om, want  

beplanting is de bepalende sfeermaker in een tuin. Toch wordt 

groen vaak ‘spannend’ gevonden. 

Een tuin heeft - wat mij betreft - de juiste balans als minimaal 

een derde deel uit groen bestaat. Daar hoort wel een nuance bij, 

want soms red je dat niet omdat de ruimte te klein is en je wilt  

natuurlijk wel lekker lang buiten zitten of juist een grotere tuin 

waar je meer groen in kwijt kunt. In een uitgebalanceerde tuin 

verdeel je het groen in drie lagen. Een bovenlaag met grotere 

bomen, een tussenlaag met hagen of losse struiken en de  

onderste laag met beplanting.

De natuur mag niet 
ontbreken

Heel belangrijk is de grondslag. Mede door een gebrek aan  

kennis passen mensen geen grondverbetering toe, terwijl je juist 

als eerste naar de bodemstructuur moet kijken. Je kunt niet  

zomaar alles op een kleigrond planten. Dan zul je echt verse 

grond en voeding moeten aanbrengen of voor verhoogde borders 

kiezen. Met een goed tuinontwerp kun je jaren vooruit, mits de  

basis in orde is. En dat begint bij  de bodem. Daarnaast houd je als  

hovenier altijd rekening met klimatologische omstandigheden 

zoals de zoninval en de hoeveelheid wind. Een tuin op het  

noorden vereist natuurlijk een andere aanpak dan een eentje op 

het zuiden.

Houd rekening met de 
grondslag
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Het vak hovenier wordt onderschat. In mijn ogen ben je in eerste instantie dienend aan de klant. Je bekijkt een moodboard en luistert 

naar de wensen. Dat geeft een goede houvast, want dan weet ik waar mensen naar op zoek zijn. Daarna komt mijn expertise om de 

hoek kijken, waarmee ik op de juiste manier voor de uitvoering zorg en stuur naar de wens van de klant. Ik merk vaak dat mensen met 

een schets komen van een tuin die veel te open is. Een terras, een gazon en wat borders. Terwijl je juist met verschillende doorkijkjes 

diepte en sfeer creëert. Een kwestie van lef tonen en de tuin spannend maken. Bij het eindresultaat hoor ik vaak dat de tuin juist veel 

groter lijkt dan voorheen. Het effect van hoogte en diepte toepassen, maar je wel moet durven. Op die manier maak je elke tuin uniek 

en geef je het een eigen charme.

Wat we momenteel merken is dat mensen heel graag het hele jaar door willen genieten van kleur en groen. Elk seizoen moet er 

iets bloeien in de tuin. Dus ook in de wintermaanden willen ze het groene gevoel beleven. Dat beantwoorden we door te kiezen voor  

bladhoudende planten en struiken. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de Glansmispel, de Photinia Fraseri. Deze plant is het hele jaar 

groen waarbij elk nieuw blad felrode uitlopers heeft en dan krijg je tussendoor ook nog eens een bloei met witte bloemen. Echt een 

aanrader!”

Elke tuin is uniek met een eigen charme

Bekijk de afleveringen
Scan de QR-code en bekijk 
de mooiste tuinen van 
De Grote Tuinverbouwing.
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Toelichting
Cera5line is de eerste full body keramische tegel op de  

Nederlandse markt met een dikte van 5cm. Deze tegel is dusdanig 

massief dat er moeiteloos opritten, paden en terrassen mee kunnen 

worden betegeld met uiteraard de bekende praktische voordelen 

van keramiek. Wel gelden voor de Cera5line andere verwerkings- 

voorschriften vergeleken met de overige keramische tegels. De  

Cera5line is uniek Italiaans design binnen ons assortiment.

Categorieën
60x60

20x40

Cera5line - 5cm
Een ware hit voor de oprit.Een ware hit voor de oprit.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment Cera5line tegels met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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Pietra Lavica Sand

202528 - 60x60x5cm

Dark Grey

202479 - 60x60x5cm

Black Basaltina

202481 - 60x60x5cm

Basalt

202200 - 20x40x5cm

Pietra Grey

202201 - 20x40x5cm

Italiaans Porfier

202202 - 20x40x5cm

Cera5line
60x60 / 20x40

Verwerking Cera5line
Scan de QR-code en lees de 
belangrijke verwerkings-
voorschriften van Cera5line.

Met de introductie van de Cera5line enkele jaren geleden, hebben we de eerste full body keramische tegel op de Nederlandse markt 

gebracht. Deze 5cm dikke tegel is dusdanig massief dat er moeiteloos opritten, paden en terrassen mee kunnen worden bestraat.  

Uiteraard bezit het net als onze andere keramische series ook over de welbekende praktische voordelen zoals kleurvast, slijtvast, 

krasvrij en gemakkelijk te onderhouden.

Afhankelijk van de grondslag en het gebruik dient de Cera5line specialistisch te worden verwerkt. Het voegen van de Cera5line  

gebeurt met Streetprotexion III. Deze voegvulling is bestand tegen de zwaarste verkeersklasse. Streetprotexion III is toepasbaar bij een  

minimale voegbreedte van 5mm en minimaal voegdiepte van 50mm.
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Toelichting
Op zoek naar betontegels voor je terras, tuin of oprit? Gardenlux 

betontegels staan voor een strak, simpel en tijdloos design. Onze 

tegels zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit en verkrijgbaar in  

diverse soorten, kleuren en maten. Of je nu opzoek bent naar een  

onbehandelde of behandelde tegel, gecoat of geïmpregeneerd, er 

zijn prachtige betontegels voor iedereen. 

Categorieën
Gecoat

Top-coating

Geïmpregneerd

Oud Hollandse tegels

Betontegels

Rubbertegels

Staptegels

Betontegels
De tegel voor iedereen.De tegel voor iedereen.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment betontegels met actuele prijzen en de  

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

74
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Zoals de naam al suggereert worden betontegels gemaakt  

van geperst beton. Vervolgens wordt er tijdens het productie- 

proces een deklaag op de tegel gedrukt. Deze deklaag kan 

bestaan uit verschillende kleuren en kwaliteitsvormen. Waar 

betontegels zich echter van elkaar onderscheiden is de  

behandeling die ze ondergaan. Zo spreken we van  

onbehandelde betontegels en behandelde betontegels. Bin-

nen het Gardenlux assortiment bieden we voornamelijk de 

behandelde betonsoort aan, onder te verdelen in gecoate- en 

geïmpregneerde betontegels. Ter verduurzaming van een  

betontegel worden deze steeds vaker voorzien van een  

beschermende coating of impregnatie. Deze oplossing maakt de 

tegels relatief goedkoper een goed alternatief voor keramische- 

of natuursteen tegels. Maar welke behandeling is nu het beste, 

gecoat of geïmpregneerd?

Gecoate tegels beschikken over een extra beschermlaag: de 

coating. Dit is een laklaag bovenop de tegel die ervoor zorgt 

dat vocht en vuil geen kans maken. Groene aanslag en algen 

kunnen zich door de coating slecht hechten aan de toplaag, 

waardoor je het terras eenvoudig kunt schoonmaken. Onder-

houdsgemak dus en bovendien geeft de glanzende coating 

een extra luxe tintje aan de tegels. Ze zijn wel iets gevoeliger 

voor krassen dan de geïmpregneerde variant. Net als gecoate 

tegels zijn geïmpregneerde tegels goed bestand tegen vocht 

en vuil. Dankzij een beschermende vloeistof die diep in de  

tegels trekt. Krassen en beschadigingen zijn hierdoor ook  

minder snel zichtbaar, wat een voordeel is ten opzichte van 

een coating. Wel zijn ze sneller vatbaar voor groene aanslag en  

vlekken, maar dat is eenvoudig te verhelpen met de juiste onder-

houdsproducten.

Gecoat vs.
geïmpregneerd

Per ingang van het nieuwe tuinseizoen zal er een ware trend-  

setter zich aan het assortiment betontegels voegen. Een  

oersterke tegel voorzien van een hoogwaardig design.  

Middels een 4-voudige beschermlaag waarborgt onze nieuwe  

Betonique serie niet alleen een zeer hoge kwaliteit, maar is het 

ook bestand tegen alle soorten weersomstandigheden.  Hierdoor 

krijgt aanslag nagenoeg geen kans om achter te blijven op de 

tegels. Deze duurzame verzegeling wordt ook wel Protection 

Plus Factor 90 genoemd. Ter vergelijking; normaliter worden  

betontegels voorzien van de factoren 15, 25 of 30. De Betonique 

betontegels zijn in verschillende effen kleurtinten te verkrijgen, 

met  toevoeging van één unieke decortegel.

Nieuw: revolutionaire 
coating
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 ा Plaats nooit een opzet- en/of opblaasbaar zwembad op  

gecoate tegels. Door verstikking kan de coating  

ernstig beschadigen en zelfs loslaten. Ook bij tegels zonder  

coating kan verkleuring ontstaan als gevolg van verstik-

king. Dit kan ook ontstaan door bloempotten etc. die op één 

plek blijven staan.

 ा Siertegels zonder facet zijn kwetsbaarder voor rand-  

beschadiging. Straat ze daarom met een kleine voeg, vooral 

als ze in opritten worden gebruikt. 

 ा Siertegels kun je het best in het zandbed aankloppen met 

een witte rubber hamer, dit voorkomt zwarte strepen. Tril 

net gelegde siertegels nooit af met een trilapparaat. 

 ा Verwerk siertegels met zilverzand of onkruidarm  

inveegzand, gebruik nooit scherpzand of brekerzand. Voor 

het zandbed dien je schoon straatzand van Gardenlux te 

gebruiken. Zorg dat je zandbed minimaal 10cm dik is.

 ा De glans op gecoate tegels neemt af door weers- 

omstandigheden of door het schuiven van tuinmeubilair. 

Vermijd krassen door bloempotten etc. voorzichtig te ver-

plaatsen. Plaats dopjes onder je tuinmeubilair. 

 ा Gebruik nooit bijtende middelen of een hogedrukreiniger, 

deze kunnen ernstige schade aanbrengen.

 ा Siertegels met een coating laten vocht geheel door de   

voegen weglopen. Via de zijkant van de tegels kan 

wel vocht indringen. Hierdoor kan tijdelijk een donkere  

verkleuring langs de  randen ontstaan. Afhankelijk van de 

drainage en de  weersomstandigheden kan dit proces tot 

enkele maanden duren.

 ा Verwerk siertegels nooit in cement en verlijm ze nooit met 

steenlijm. Door deze wijze van verwerking komen tegels 

te vast te liggen, waardoor er spanningen ten gevolge van  

ondermeer temperatuurwisselingen kunnen ontstaan.

 ा Siertegels gemaakt op basis van kleurstoffen kunnen  

gevoelig zijn voor kalkuitbloeiing. Tevens kunnen er bruine 

oervlekken voorkomen vanuit het zand dat in het cement 

gebruikt wordt. Kalkuitbloeiing en/of bruine oervlekken 

worden niet als klacht geaccepteerd. 

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

Tips over betontegels
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Designo

Mosaic Blue

201260 - 60x60x3cm

Mosaic Brown

201262 - 60x60x3cm

Flamed Naturel

202520 - 60x60x3cm

Mosaic Terra

201263 - 60x60x3cm

Flamed Terra

201259 - 60x60x3cm

Mosaic Grey

201261 - 60x60x3cm

Flamed Grey

201257 - 60x60x3cm

Flamed Blue

201256 - 60x60x3cm

De Designo serie is een combinatie van gekleurde mozaïek tegels en neutraal gevlamde tegels in bijpassende kleurtinten. Deze  

terrastegels zijn mooi als accent in een groot terras, als blikvanger in een schaduwhoekje of als volwaardig terras in diverse tuinstijlen. 

De tegels zijn voorzien van een zeer duurzame gecoate afwerking waardoor het onderhoud van de tegels tot een minimum beperkt 

wordt.

Mix & match
Scan de QR-code om diverse
combinatiemogelijkheden te 
bekijken via Gardenlux.nl. 
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Ammoniet Beige

201273 - 60x60x3cm

Cornuta Lichtgrijs

201272 - 60x60x3cm

Fossil Line
Dankzij de hypermoderne technologie, die wordt gebruikt voor de productie van de Fossil Line, is 

het onderhoud en gebruik van deze tegel erg prettig. Met een zeer fijne afwerking worden de tegels 

licht opgeruwd en daarna voorzien van een vochtwerende coating. Dit zorgt ervoor dat de tegels een 

volledig vlakke deklaag hebben. 

Alicante Taupe

201708 - 60x60x3cm

Calella Lichtgrijs

201710 - 60x60x3cm

Paseo
De budgetvriendelijke Paseo bestaat uit gecoate tegels in een gangbaar formaat. Dankzij de coating 

kan groene aanslag zich minder snel hechten op de toplaag. Daarnaast hebben de tegels een lichte 

vlam in de toplaag, dat zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.

Lingula Donkergrijs

201271 - 60x60x3cm

Valencia Donkergrijs

201709 - 60x60x3cm

76



F O S S I L  L I N E  C O R N U T A

B
E

T
O

N
T

E
G

E
L

S

77



Privalux

Mica Zand/Beige

200513 - 60x60x3cm

Kruger Antraciet/Zwart

202154 - 60x60x3cm

Lengwe Grijs

200499 - 60x60x3cm

De Privalux tegels hebben een licht gestraalde toplaag die volledig vlak aanvoelt. Ideaal voor mensen die graag met blote voeten op  

hun terras lopen. Het zijn topkwaliteit tegels die passen in elke tuin. Door de coating van de toplaag zijn deze tegels onderhouds- 

vriendelijk en perfect voor een terras.
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Ararat Beige

201276 - 60x60x3cm

Nemrut Lichtgrijs

201278 - 60x60x3cm

Davraz Antraciet

202155 - 60x60x3cm

Kayrak
Kayrak is Turks voor leisteen. Deze betontegels hebben dan ook een gegolfd leisteenoppervlak dat gelijkenis vertoont met gekliefd  

natuursteen. Ze hebben echter de voordelen van beton zoals maatvastheid, gebruiksgemak en onderhoudsvriendelijkheid. De  

verschillende designs bevatten natuurlijke schakeringen, die voor een mooi resultaat zorgen in elke tuin.

P R I V A L U X  M I C A
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B E T O N I Q U E  S T O N E  D A R K

B E T O N I Q U E  S T O N E  D E C O R  L I G H T

Nieuw
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Betonique

Stone Decor Light 

202965 - 60x60x4cm

Stone Sand 

202964 - 60x60x4cm

Stone Dark - Oprit

202970 - 20x30x6cm

Stone Light 

202967 - 60x60x4cm

Stone Dark 

202963 - 60x60x4cm

Stone Light - Oprit

202969 - 20x30x6cm

De vernieuwde gecoate tegel van Gardenlux is voorzien van een Protection Plus Factor 90. Deze 4-voudige factor beschermlaag maakt 

de tegel duurzamer door de zeer hoge kwaliteit en is bovendien onderhoudsvriendelijker! 

De nieuwe betontegel is bestand tegen alle weersomstandigheden zodat alle invloeden van buitenaf nagenoeg geen kans hebben om 

aanslag achter te laten. Deze nieuwe top-coating maakt prachtige designs mogelijk dankzij innovatieve printtechnieken.

Geschikt voor oprit: 

20x30x6cm

Top-coating: nagenoeg krasvrij 

en antislip Basalt gesteente

Coating Print

Bescherming tegen

optrekkend vocht 

Beton

Primer-laag
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Cottage Stones
De Cottage Stones zijn tegels met intense kleuren en verkrijgbaar in verschillende formaten.  

Dankzij een speciale behandeling is de kans op witte kalkuitbloeiing sterk verminderd. 

Let op: het formaat 60x60x4cm is niet te combineren met de 40x80x4cm en 30x60x4cm. Doordat 

de tegels op verschillende machines geproduceerd worden, heeft de 60x60x4cm tegel een meer 

gewolkte toplaag in vergelijking met de andere formaten. 

Kent Wit/Grijs

202164 - 30x60x4cm
202161 - 40x80x4cm

Bristol Zwart

201240 - 30x60x4cm
201243 - 60x60x4cm
202163 - 40x80x4cm

Somerset Grijs/Zwart

200837 - 30x60x4cm
202160 - 40x80x4cm

Devon Bruin Genuanceerd

200838 - 30x60x4cm
202162 - 40x80x4cm

Somerset Grijs/Zwart

201241 - 60x60x4cm

Devon Bruin Genuanceerd

201242 - 60x60x4cm

Kent Wit/Grijs

202159 - 60x60x4cm
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Prijzen & verwerking
Scan de QR-code om de  
actuele prijzen en verwerkings- 
voorschriften te bekijken.

De Facetto serie bestaat uit gemêleerde betontegels met een kleine facetrand. Deze tegels hebben  

een moderne look en feel. Creëer direct een eigen sfeer en stijl in jouw tuin: speels, chique, modern 

of kleurrijk. Deze serie is alleen verkrijgbaar in de afmeting 60x60x4,7cm dik.

Facetto

Newport Beige/Bruin

202156 - 60x60x4,7cm

Fortland Midden Grijs

202158 - 60x60x4,7cm

Kilmore Bruin/Grijs

202157 - 60x60x4,7cm
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Piastrella
Piatta

Anthracite

100760 - 30x60x4,7cm
100763 - 60x60x4,7cm

Deze betontegel serie heeft een zacht oppervlak en is uitgerust met een zeer strakke randafwerking. 

In de deklaag van deze tegels is kleurondersteunend natuursteengranulaat toegevoegd dat de kleur 

nog meer verdiept. Bovendien is de Piastrella Piatta geïmpregneerd, waardoor vuil en vocht minder 

invloed hebben op deze bestrating. De tegels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten. In een 

module van een wildverband (1,44 m²) zitten: 20x40 (4x), 40x40 (4x) en 40x60 (2x).   

Grigio Nero

100762 - 30x60x4,7cm
100765 - 60x60x4,7cm
100768 - Wildverband

Calce

100761 - 30x60x4,7cm
100764 - 60x60x4,7cm
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Castello
De Castello tegels zijn voorzien van een subtiel facetrandje. In de kern van het beton is een hydrofoob middel toegepast dat de kans op 

kalkuitbloeiing vermindert. Ook is er op de toplaag van deze stenen een sealer aangebracht die vocht en vuil weert.

Naast de 60x60x5cm is de Castello serie ook verkrijgbaar in wildverband. Een wildverband module (1,08 m²) bestaat uit de volgende 

afmetingen: 20x30 (2x), 30x40 (2x), 30x60 (2x) en 60x60 (1x). Tevens geschikt voor de oprit!

Villandry Beige/Bruin 

101105 - 60x60x5cm
100697 - Wildverband

Chaumont Grijs/Zwart

101104 - 60x60x5cm
100696 - Wildverband

Amboise Zwart/Grijs

101102 - 60x60x5cm
100759 - Wildverband

Blois Bruin

101103 - 60x60x5cm
100695 - Wildverband

C A S T E L L O  B L O I S

Nieuw
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Infinity Stones
Infinity Stones zijn betaalbare, kwalitatieve tegels van beton. Deze serie behoort tot de budgetlijn, dit doet echter niets af aan kwaliteit 

en uistraling van deze tegels. Ze zijn namelijk aandachtig geproduceerd en voorzien van een geïmpregneerde toplaag. Niet alleen de 

prijskwaliteit, maar ook de gewolkte uitstraling maakt deze tegels goed toepasbaar in verschillende tuinstijlen.

Sandblast 

202973 - 60x60x4cm

Grey/Black 

202972 - 60x60x4cm

Black 

202971 - 60x60x4cm

I N F I N I T Y  S T O N E S  G R E Y / B L A C K

Nieuw
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Fortress Tiles

Sark Grijs/Zwart

100374 - 30x60x6cm
100378 - 60x60x6cm

Jersey Beige/Bruin/Grijs

100373 - 30x60x6cm
100377 - 60x60x6cm

Geurnsey Zwart

100372 - 30x60x6cm
100376 - 60x60x6cm

Granulati, een naam die het eigenlijk al verklapt. Deze maatvaste stenen zijn, door de natuurlijke pigmentering met natuursteen- 

granulaat, kleurvast, slijtvast en oersterk. Porfier, graniet en basalt zijn de granulaten die in de deklaag van deze serie verwerkt zijn. 

Tijdens het productieproces wordt de deklaag zorgvuldig nabehandeld, wat maakt dat de Granulati vijf sterren scoort op stroefheid. 

Ideaal voor de oprit!

Granulati

Nero Basalto Zwart

100879 - 20x30x6cm
100882 - 30x60x6cm
100885 - 60x60x6cm

Grigio Scuro Donkergrijs

100880 - 20x30x6cm
100883 - 30x60x6cm
100886 - 60x60x6cm

Grigio Misto Grijs/Zwart

100881 - 20x30x6cm

De Fortess Tiles zijn unieke kwaliteitstegels met een strakke randafwerking. De volledig vlakke geborstelde deklaag zorgt voor  

gebruikscomfort in optima forma. Heerlijk om met blote voeten op te lopen en ook zeer kindvriendelijk.
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Een serie veelzijdig toepasbare tegels, dat is de Strato. De kleurechte toplaag van fijn materiaal maakt dat deze tegels tegelijkertijd 

robuust maar ook heel natuurlijk zijn. Dankzij een unieke nabehandeling is deze tegel ondanks zijn robuuste uitstraling toch zacht voor 

zowel kleine als grote voeten. In de kern van de tegel is een impregnatie aangebracht om kalkuitbloeiing te verminderen. De Strato is 

verkrijgbaar in meerdere maten en kleuren.

Strato

Gent Beige/Bruin/Grijs

100691 - 25x50x6cm
100693 - 50x50x6cm

Brugge Grijs/Zwart

100873 - 20x30x6cm
100690 - 25x50x6cm
100692 - 50x50x6cm

Antwerpen Zwart/Grijs

100872 - 20x30x6cm

Brussel Bruin Genuanceerd

100874 - 20x30x6cm

De Stratops serie is leverbaar in twee kleurstellingen, welke allebei een fraai kleurenpallet in zich herbergt. De kern van de tegels is  

geïmpregneerd, waardoor de kans op kalkuitbloeiing sterk wordt verminderd. Daarnaast is de toplaag voorzien van een sealing die 

ervoor zorgt dat vuil en vocht wordt geweerd. Stratops tegels zijn verkrijgbaar in één formaat.

Stratops

Stratops Beige/Bruin/Grijs

101097 - 40x80x5cm

Stratops Grijs/Zwart

101098 - 40x80x5cm
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P U R E  M I N E R A L S  B E I G E / Z A N D

Nieuw
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Pure Minerals, luxe en moderne tegels van 4cm dik. Dankzij het vlakke en moderne design van deze tegels, oogt elk oppervlak groter 

dan ooit. De kleurechte toplaag is van hoogwaardige kwaliteit en maakt deze tegel tot een echte eyecatcher. Daarbij vereist deze tegel 

ook zeer weinig onderhoud door gebruik van een superieure impregnatie.

Dit jaar is de Pure Minerals serie uitgebreid. De maten 20x30x6cm en 21x7x8cm zijn toegevoegd, welke geschikt zijn voor de oprit. Ook 

deze sierbestrating heeft een hoogwaardige impregnatie die vocht- en vuilwerend is. Combineer de verschillende varianten met elkaar 

en creëer een buitengewone tuin.

Pure Minerals

Beige/Zand

202517 - 30x60x4cm
202514 - 60x60x4cm 
202519 - 80x80x4cm

Antraciet

202516 - 30x60x4cm
202515 - 60x60x4cm 
202518 - 80x80x4cm

Grijs

202513 - 60x60x4cm 

Beige/Zand - Oprit

101143 - 20x30x6cm
101154 - 21x7x8xcm

Grijs - Oprit

101142 - 20x30x6cm
101144 - 21x7x8xcm

Antraciet - Oprit

101141 - 20x30x6cm
101145 - 21x7x8xcm

Geschikt voor oprit: 

21x8x7cm en 20x30x6cm

Inspiratie opdoen?
Scan de QR-code voor 
inspiratietuinen, tips & tricks, 
DIY en meer.
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Oud Hollandse tegels
De open structuur, ook wel Oud Hollandse structuur genoemd is uniek in zijn soort. Oud Hollandse tegels zorgen voor rust in het geheel. 

De tegels zijn vrij onopvallend en dat maakt deze serie zo breed toepasbaar. Ze vormen de neutrale basis voor verschillende tuinsferen. 

Mede door de kwalitatief hoogwaardige grondstoffen en natuurlijke kleurstoffen zoals grijs, antraciet, taupe en carbon, kies je een 

product dat natuurlijk oogt, tijdloos is en past in bijna alle tuincreaties.

De producten worden al jaren met trots toegepast in de buitenruimte. Jaren verstrijken en tijden veranderen, maar ontwerpers en  

hoveniers kiezen keer op keer voor Oud Hollands. 

Op aanvraag: van betonklinker tot grootformaat tegel, van zwembadrand tot zitelement. Het is allemaal beschikbaar in dezelfde Oud 

Hollandse structuur en kleur. Combineer ze met elkaar en creëer rust, verbinding en balans in de buitenruimte. Naast ons standaard 

assortiment Oud Hollands, kunnen wij overige maten en diktes op aanvraag leveren. Vraag naar de mogelijkheden.

Grijs

200034 - 20x20x5cm
200039 - 40x40x5cm
200043 - 40x60x5cm
200536 - 40x80x5cm
200047 - 50x50x5cm
200052 - 60x60x5cm
200057 - 80x80x5cm
200063 - 100x100x5cm

Carbon

200038 - 20x20x5cm
200839 - 40x40x5cm
200764 - 40x60x5cm
200538 - 40x80x5cm
200051 - 50x50x5cm
200056 - 60x60x5cm
200059 - 80x80x5cm
200065 - 100x100x5cm

Antraciet

200036 - 20x20x5cm
200041 - 40x40x5cm
200045 - 40x60x5cm
200537 - 40x80x5cm
200049 - 50x50x5cm
200054 - 60x60x5cm
200058 - 80x80x5cm
200064 - 100x100x5cm

Taupe

200700 - 60x60x5cm
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Betontegels

Betontegel Grijs

200000 - 15x30x4,5cm
200002 - 30x30x4,5cm
200004 - 40x60x5cm
200007 - 50x50x5cm

Standaard betontegels zijn de voorloper van alle soorten sierbestrating. Vandaag de dag kom je ze nog steeds overal op straat tegen 

als grijze trottoir- of stoeptegel. Deze degelijke, vlakke betontegels zijn uitgevoerd met een facetrand. Overige maten en kleuren buiten 

ons standaard assortiment zijn op aanvraag leverbaar.

Knikkertegel

200348 - 30x30x6cm - Grijs
200349 - 30x30x6cm - Rood
200350 - 30x30x6cm - Zwart
200351 - 30x30x6cm - Geel

Betontegel Rood

200001 - 15x30x4,5cm
200003 - 30x30x4,5cm
200006 - 40x60x5cm
200009 - 50x50x5cm

Betontegel Zwart

200361 - 15x30x4,5cm
200364 - 30x30x4,5cm
200005 - 40x60x5cm
200008 - 50x50x5cm
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Rubbertegel Zwart

200352 - 50x50x2,5cm
200355 - 50x50x3cm
200358 - 50x50x4,5cm

Rubbertegel Rood

200353 - 50x50x2,5cm
200356 - 50x50x3cm
200359 - 50x50x4,5cm

Rubbertegel Groen

200354 - 50x50x2,5cm
200357 - 50x50x3cm
200360 - 50x50x4,5cm

Rubbertegels
Met deze rubbertegels kan de EHBO-doos worden opgeborgen. Het is de ideale ondergrond voor spelende kinderen. Bijvoorbeeld onder 

de schommel, rondom de trampoline en aan het eind van de glijbaan. Door de veerkracht en het zachte oppervlak voorkomen rubber-

tegels ellendige schrammen en open knieën. Ze zijn eenvoudig te plaatsen op een stabiele ondergrond. 

R U B B E R T E G E L  R O O D
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Staptegels
Wil je een natuurlijk pad aanleggen door het gazon of tussen lage beplanting? Dan zijn staptegels de 

perfecte oplossing. Je ziet ze vaak in tuinen met heide en rotsen en in grasvelden. Deze staptegels 

zijn gemaakt van beton en in drie vormen verkrijgbaar.

Om het assortiment compleet te maken, zijn de staptegels ook verkrijgbaar in natuursteen. Als je 

kiest voor natuursteen staptegels in je tuin, dan kies je voor een natuurlijk product. Puur natuur, 

tijdloos en geen steen is hetzelfde. De natuursteen staptegels kun je terugvinden op pagina 108.

Betonnen Biels

200345 - 90x22,5x5cm

Betonnen Boomstam

200344 - Ø45x4,5cm

Betonnen Flagstone

200342 - Ø50x4cm
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Toelichting
De greskei is de favoriete steen van de vermaarde topdesigner 

Piet Boon. Wij snappen wel waarom. Dit is een historisch product 

van natuursteen en heeft een rustieke uitstraling. De keien worden  

gekliefd zodat de natuurlijke ruwheid blijft. Bijzonder sfeervol,  

alsof ze er al jaren liggen. Op heel veel locaties past natuursteen  

naadloos in het landschap. Ideaal voor een landelijke tuin, maar ook 

in combinatie met strakke materialen in een moderne tuin.

Unieke afwerking, Unieke afwerking, 
authentieke uitstraling.authentieke uitstraling.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assortiment 

natuursteen bestrating met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

Categorieën
Greskeien

Basalt rion keien

Portugees graniet keien

Flagstones

Staptegels

Natuursteen
bestrating

106

106

106

108

108
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Veelal gebruikt als looppad in grasvelden en heidetuinen, maar 

kan ook uitkomst bieden als afwerking van een vijverrand. Wist je 

dat het zelfs mogelijk is om een borderbank met zitelement van 

flagstones te maken? 

Stapel jouw muurelementen op tot de gewenste hoogte, lijm de 

flagstones daarboven vervolgens vast als afdeksteen en klaar is 

Kees!

"Puur uit de natuur."

De natuur is uniek en dat zien we terug in deze grillige steen-

soort. Geen steen of tegel is hetzelfde qua vorm, formaat en 

kleur. Dat maakt dit natuurproduct zo geliefd bij iedereen die 

een levendige en mediterraan ogende tuin wenst. We maken 

onderscheid tussen flagstones & staptegels en greskeien. Flag-

stones zijn gekapte natuurstenen met een onregelmatig formaat.  

Ideaal om als terras te verwerken in combinatie met  

andere pure materialen. Wanneer deze ruwe stenen echter in de  

groeve al op maat worden gezaagd noemen we ze staptegels. Een  

ander soort natuursteen dat naadloos in het landschap van vele  

tuinstijlen past is de greskei. Dit historische product met  

rustieke uitstraling vindt gemakkelijk zijn weg terug naar de  

moderne wereld. Om de natuurlijke ruwheid van deze keien te 

waarborgen worden ze gekliefd. Bijzonder sfeervol, alsof ze er al 

jaren liggen.

Ga voor een natuurlijke 
uitstraling

Flagstones zijn onregelmatige natuurstenen in de vorm van 

een plaat of tegel. De natuurlijke look, waar flagstones om  

bekend staan, hebben ze te danken aan hun unieke kleurvariatie 

en asymmetrische vormen. Dit maakt de flagstone een handig  

tuinproduct met multifunctionele toepassingen in de tuin.

De meest bekende toepassing is een natuurlijke bestrating van 

flagstones. Vanwege de ambachtelijk gekloofde en gekapte  

afwerking zijn deze tegels zeer geschikt als bestrating van een 

heel terras. Met 6 verschillende kleurstellingen bieden ze voor  

ieder wat wils. 

Multifunctioneel 
toepasbaar
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 ा Bij sommige natuursteentegels is een gestabiliseerd 

zandbed wel toegestaan. Gebruik dan uitsluitend 

Gardenlux straatzand in combinatie met Gardenlux  

stabilisatiecement. Dit cement laat geen verkleuring achter 

op jouw tegels. 

 ा Het gebruik van strooizout wordt afgeraden omdat 

het effect op natuursteen onvoorspelbaar is. Het kan  

namelijk voor vorstschade zorgen en de kans op krassen 

op de steensoort verhogen.

 ा Natuursteen dien je afhankelijk van de grondslag en  

gebruik wel specialistisch te verwerken. 

 ा Natuursteen is soms iets minder maatvast. Ze komen vaak 

uit gebieden waar machines en verwerkingsapparatuur 

minder professioneel zijn dan we in Nederland gewend zijn. 

Bij natuursteen is daarom een maattolerantie in dikte van 

-3/+3mm toegestaan en in lengte en breedte een tolerantie 

van -5/+5mm.

 ा Flagstones en staptegels zijn niet maatvast. De dikte 

varieert tussen de 3/5cm. 

 ा Voeg je natuursteen bestrating af met SPIII voegvulling. Dit 

is een waterdoorlatende voegvulling die onkruid tussen je 

stenen voorkomt. 

 ा Om eventuele maatverschillen bij natuursteen op te  

vangen, is het het mooist als je natuursteen verwerkt met 

een kleine voeg. De voegen vul je hierna op met zilver- of  

zwartzand, inveegsplit of Gardenlux Sierbestratingsvoeg-

mortel.

 ा Niet alle soorten natuursteen zijn kleurvast.

 ा Een zachte borstel is perfect voor het afstoffen van het 

oppervlak van de steen.. Doe dit gecombineerd met 

groene zeep en warm water. Het is niet toegestaan om 

met de hogedrukreiniger de tegels schoon te maken. Je  

beschadigt dan de tegels. Voor het verwijderen van groene 

alg kun je het beste een groenverwijderaar gebruiken.  

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

Tips over natuursteen bestrating
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De natuursteen kei is een historisch product dat zijn weg terugvindt naar de moderne wereld. De keien worden met de hand gekapt en 

zijn dus écht natuurlijke producten waarbij de afmeting en afwerking per steen verschilt. Naadloos toe te passen in het landschap van 

vele tuinstijlen. Zonder meer een blijvende meerwaarde.

Tip: informeer bij een specialist met betrekking tot het voegen/verwerken van dit type natuursteen. Verwerking met Streetprotexion III 

zorgt voor kleurverandering in de structuur van keien. Ter illustratie: de onderstaande producten zijn afgevoegd met Streetprotexion III 

en split.

Keien
Greskei / Basalt rion / Graniet

TB Gres Metz Grijs

301129 - 14x20/5-7cm 

TB Gres Metz Grijs

301128 - 14x14/5-7cm

TB Gres Metz Grijs

301127 - 10x10/5-7cm

TB Gres Tavel Beige/Bruin

301131 - 14x20/5-7cm

TB Gres Tavel Beige/Bruin

301130 - 14x14/5-7cm

TB Gres Tavel Beige/Bruin

350560 - 10x10/5-7cm

TB Basalt Rion

300944 - 14x20/7-9cm

TB Basalt Rion

301042 - 10x10/7-9cm

TB Basalt Rion

300364 - 14x14/7-9cm

Portugees Graniet

300146 - 8x10/7-9cm
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Flagstones zijn veel gebruikte natuurstenen in de tuin. De ambachtelijk gekloofde en gekapte tegels lenen zich voor de bestrating van 

een heel terras, maar ook als losse staptegel in rots- of grastuinen. In tegenstelling tot flagstones worden staptegels in de groeve al 

op maat gezaagd. Sommige flagstones worden direct in de groeve al op maat gezaagd in enkele vaste vormen met een omvang van 

circa 0,20m². 

De toepassingen van deze grillige steensoorten zijn eindeloos! Ontdek de veelzijdigheid van flagstones & staptegels op pagina 104.

Flagstones
& staptegels

Pure Black

301123 - 3/5cm

Special Red

301072 - 3/5cm

Tropical Yellow

300156 - 3/5cm

Kwartsiet Forest Green

301122 - 3/5cm

Kwartsiet Glacier Grey Blue

301125 - 3/5cm

Black Pearl

300160 - 3/5cm

Kwartsiet Grey

301126 - 3/5cm

Deccan Red

300159 - 3/5cm

Kwartsiet Grey

301124 - 3/5cm
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Toelichting
Het mooie van sierbestrating is dat er zoveel mogelijkheden 

zijn. Je kunt er een geheel terras mee bestraten, een oprit of pad  

aanleggen of combineren in een patroon met grotere terrastegels. 

Via de straatstrenen kunnen mooie verbanden worden gelegd, 

waardoor huis en buitenruimte één wordt. In ons assortiment  

bieden we gebakken- en betonklinkers aan.

Categorieën
Hollandse Streken

Art Bricks

Pebblestones Plus

Retrostones Plus

Sierbetonklinker Drive

Sierbetonklinker Lyon

Straatstenen
Oer-Hollandse innovatie met Oer-Hollandse innovatie met 
eigen karakter.eigen karakter.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment straatstenen met actuele prijzen en de  

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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Binnen ons assortiment aan sierbestrating kunnen we  

duidelijk onderscheid maken tussen gebakken en  

betonnen bestrating. Gebakken waaltjes of klinkers zijn gemaakt 

van gedroogde rivierklei die onder een erg hoge temperatuur  

gebakken wordt. Het zorgt ervoor dat dit type steen generaties 

lang meegaat, wat het een duurzame keuze maakt. Andere  

voordelen is dat ze niet zullen verkleuren, niet beschadigen 

na een (strenge) winter en makkelijk te onderhouden zijn. De  

betonnen tegenhanger is daarentegen na verloop van tijd 

minder kleurvast. Bovendien zijn deze straatstenen extra  

vatbaar voor het aantrekken van groene aanslag wanneer er geen  

beschermende coating is aangebracht. Desalniettemin is het wél 

de goedkopere optie voor in de tuin.

Gebakken bestrating & 
betonklinkers

Je hebt inmiddels een weloverwogen keuze kunnen maken 

voor een straatsteen naar voorkeur. Maar wat nu? Afhankelijk 

van jouw tuinontwerp of idee, kun je met behulp van de juiste  

hovenier verschillende kanten op. Kenmerkend aan sier- 

bestrating is dat er diverse patronen en legverbanden kunnen 

worden toegepast in de tuin.

Een legverband is een methode waarop stenen ten opzichte van 

elkaar worden gelegd. Waar het ene patroon sterk genoeg is om 

voor een oprit te gebruiken, is de ander slechts geschikt voor licht 

belaste looppaden. Het is daarom niet alleen van belang om jouw 

sierbestrating voor het juiste legverband te gebruiken, maar ook 

de vakkundigheid van het bestraten in acht te nemen.

De verschillende legver-
banden op een rijtje

Door het enorme aanbod van verschillende soorten straat-

stenen, met elk een scala aan kleuren en formaten,  

ontstaan er regelmatig nieuwe legverbanden. Echter zijn de 

doorgaans gebruikte varianten zoals het elleboogverband,  

halfsteensverband, visgraatverband, blokverband en molen-

wiekverband nog steeds uiterst populair. 

Erg belangrijk is dat je niet zomaar een legverband kiest; maar 

rekening houdt met het juiste materiaal, moeilijkheidsgraad van 

het aanleggen en de belasting dat het per vierkante meter zal 

moeten dragen.
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 ा Gebakken stenen worden onder een temperatuur van  

circa 1100 °C gebakken. Door de enorme warmte tijdens het  

produceren krijgen gebakken stenen altijd een licht  

getrokken vorm. Dit maakt ze iets minder maatvast dan 

betonstenen.

 ा Gekleurde betonstenen verliezen door de ultraviolette  

straling in het gebruik iets van hun oorspronkelijke kleur. 

Ze worden na verloop van tijd meestal lichter van kleur. 

Betonstenen gemaakt met een deklaag van natuursteen  

mineralen zijn hier minder gevoelig voor.

 ा Betonproducten gemaakt op basis van kleurstoffen kunnen 

gevoelig zijn voor kalkuitbloeiing. 

 ा Gebruik nooit bijtende middelen of een hogedrukreiniger, 

deze kunnen ernstige schade aanbrengen. 

 ा We adviseren om bijna alle soorten straatstenen van  

Gardenlux af te trillen met een trilapparaat die voorzien is 

van een witte rubber mat. 

 ा Bij stenen met een deklaag van natuursteen mineralen 

mag je de voegen alleen opvullen met zilver- of zwartzand.

 ा Met het bestraten van de straat dien je rekening te  

houden met ongeveer 5% verlies van de bestelde straat-

stenen. Door het op maat maken van straatstenen  

ontstaat er verlies, ook wel knipverlies genoemd.

 ा Betonstenen zonder facet zijn kwetsbaarder voor rand- 

beschadiging. Vooral als ze in opritten worden verwerkt. 

Straat ze daarom met een kleine voeg.

 ा Bij meerdere pallets meng je bij levering de stenen door 

elkaar voor een optimaal kleurpalet. Maak dus nooit pallet 

voor pallet op, maar mix deze door elkaar. Haal de stenen 

ook nooit laag voor laag van een pallet, maar stapel altijd 

van boven naar beneden van de pallet af. 

 ा Vlak gemaakte stenen hebben altijd een zeer vlakke boven-

laag (malkant) en een iets ruwere onderlaag (stempelzijde). 

Let er bij het straten dus op dat de gladde bovenkant van 

de stenen altijd boven aan de zichtzijde van het straatwerk 

komt te liggen.

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

Tips over straatstenen
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Eeuwen geleden werden de Oer-Hollandse klinkers nog met de hand gemaakt en vervolgens in veldovens gebakken. Deze authentieke 

handbewerking was niet alleen te zien, maar ook tijdens een wandeling of ritje op de fiets te voelen. Een unieke hobbelige ervaring. 

Tegenwoordig gaat het er een stuk professioneler aan toe en zijn de stenen maatvaster geworden. Door de klinkers te trommelen heeft 

het zijn charme echter kunnen behouden!

Hollandse Streken
Gebakken bestrating

Peel Paars/Bruin

400243 - 5x20x6cm

Betuwe Zwart

400025 - 5x20x6cm

Goois Rood/Bruin

400587 - 5x20x6cm

Zeeuws Paars

400585 - 5x20x6cm

Sallands Rood/Paars

400586 - 5x20x6cm

Prijzen & verwerking
Scan de QR-code om de  
actuele prijzen en verschillende 
legverbanden te bekijken.
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Art Bricks
Gebakken bestrating

Gebakken bestrating leent zich uitstekend voor het bestraten van paden, terrassen en opritten. Het 

zijn rustieke stenen die je in vele tuinstijlen kunt toepassen. Vanwege het waalformaat uiterlijk doen 

de stenen denken aan ouderwetse sierbestrating dat veelal in oud-Hollandse dorpen werd gebruikt.

Bosch Rood/Paars

400006 - 5x20x6,5cm

Fabritius Rood/Bruin

400005 - 5x20x6,5cm

Ruijsdael Geel/Bruin

400003 - 5x20x6,5cm
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Onze Pebblestones Plus serie is gebaseerd op de mooie afgeronde vorm van de echte Pebbles. De afwerking vindt plaats in een grote 

centrifuge waarbij ze getrommeld worden, met een antieke look als gevolg. Tijdens het productieproces worden de Pebblestones  

voorzien van een hydrofoob. Het is een dunne, onzichtbare beschermlaag dat in de betonmassa van de klinker wordt verwerkt.  

Dit zorgt voor een minimale wateropname, daardoor is de kans op kalkuitbloeiing en vergroening minder.

Pebblestones Plus
Getrommelde bestrating

Paars/Bruin

101149 - 20x30x6cm

Grijs/Zwart

101147 - 20x30x6cm

Antraciet

101146 - 20x30x6cm

Rood/Bruin

101148 - 20x30x6cm

P E B B L E S T O N E S  P L U S  G R I J S / Z W A R T

Nieuw

Nieuw
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Retrostones Plus
Getrommelde bestrating

Moderne, strakke klinkers met een nostalgische twist. Dankzij een innovatieve trommeltechniek krijgen de Retrostones Plus een  

verouderde look. Net zoals de Pebblestones Plus worden ze in een centrifuge over elkaar heen geslagen en beschadigen daarbij een  

beetje. Hierdoor ontstaat het gewenste effect van de afgevlakte randen en een verouderde kleur. Retrostones Plus zijn voorzien van een 

hydrofoob laag, een onzichtbare beschermlaag verwerkt in de klinker. Dit zorgt voor een minimale wateropname, daardoor is de kans 

op kalkuitbloeiing en vergroening minder.

Paars/Bruin

101153 - 5x20x6,4cm

Grijs/Zwart

101151- 5x20x6,4cm

Antraciet

101150 - 5x20x6,4cm

Rood/Bruin

101152 - 5x20x6,4cm

R E T R O S T O N E S  P L U S  G R I J S / Z W A R T

Nieuw
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Strakke betonklinkers kent iedereen. De sierbetonklinker Drive is hier echter een stoere variant van. Deze klinkers met geïmpregneerde 

toplaag zijn gedurende bepaalde tijd vuil- en vochtwerend. Oftewel, een oersterke sierbetonklinker die naast het terras ook geschikt is 

als oprit.

Sierbetonklinker 
Drive
Geïmpregneerde klinkers

Night Zwart/Grijs

100875 - 10,5x21x8cm

Daily Grijs/Zwart

100876 - 10,5x21x8cm

Nature Bruin Genuanceerd

100877 - 10,5x21x8cm

Vanwege de authentieke look is sierbestrating vaak terug te vinden in traditionele Nederlandse tuinen. We hebben ervoor gekozen om 

dit tijdloze product in een strak jasje te steken, waarmee het de charme van een gebakken steen krijgt. Toegepast als looppad, oprit of 

terras zijn deze sierbetonklinkers een mooie toevoeging aan iedere tuin!

Let op: door de strakke randafwerking kunnen er stukjes afspringen, dit is inherent aan het product.

Sierbetonklinker 
Lyon
Geïmpregneerde klinkers

Antraciet

101101 - 7x21x8cm

Mangaan

101099 - 7x21x8cm

Rood

101100 - 7x21x8cm
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Gardenlux tuinontwerperGardenlux tuinontwerper

Hoe denkt een 
tuinarchitect?

Genieten van jouw droomtuin? Het begint met een goed ontwerp. 

Het ontwerpen van een tuin vergt gedegen kennis van specifieke 

dingen zoals: met welke grondsoort hebben we te maken, de  

ligging van de tuin, welke bomen, planten en materialen kunnen het 

best gebruikt worden en hoeveel onderhoud wil en kun je besteden 

aan jouw droomtuin. Een goede inventarisatie is dus erg belangrijk. 

Wij vroegen Eric Bijl naar zijn visie als tuinontwerper. 

"Als ik de straat inrijd, dan ben ik ongemerkt in mijn hoofd al een 

idee aan het maken. Ik proef de sfeer in de wijk, zie de stijl van het 

huis. Dat is de eerste indruk en die is belangrijk. Ik stel heel veel 

persoonlijke vragen en dat is allesbepalend voor het maken van een 

goed tuinontwerp."
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“Ik proef de sfeer in de 
wijk, zie de stijl van 

het huis.”

“Als ik de straat inrijd, dan ben ik ongemerkt in mijn hoofd al een 

idee aan het maken. Ik proef de sfeer in de wijk, zie de stijl van 

het huis. Dat is de eerste indruk en die is belangrijk. Maar niet zo 

belangrijk als het echt leren kennen van de klant. 

Wie zijn deze bewoners? Hoe leven zij? Hoe ervaren zij het  

buitenleven? Welke interieurstijl hebben ze? Zijn er kinderen of 

dieren? Hebben zij last van bepaalde allergieën, zoals hooikoorts? 

Hoe denken ze over het onderhoud? Als ik het eerste gesprek 

aanga, dan probeer ik de ziel en de levensstijl van de klant te  

ontdekken. Ik stel heel veel persoonlijke vragen en dat is  

allesbepalend voor het maken van een goed tuinontwerp.

Eerst de ziel en levensstijl 
ontdekken

De stijl wordt dus altijd aangepast aan de klant. Dat zorgt  

ervoor dat die zijn tuin echt gaat koesteren en er ook na 25 jaar 

nog enorm van geniet. Er zijn zoveel verschillen typen mensen. 

Je moet daar gevoel voor hebben en investeren in de relatie.  

Daarnaast zijn er natuurlijk ook tal van technische aspecten om 

rekening mee te houden. 

We hebben te maken met grotere droogteperiodes en zwaardere 

buien, wat om een efficiënt wateropvangsysteem vraagt. Willen 

mensen kippen en konijnen? Dan integreren we dat in het ont-

werp zodat de beesten genoeg ruimte hebben. Een groot zwem-

bad? Prachtig, maar dat moet wel veilig zijn als het een gezin met 

kleine kinderen betreft.

Waar dien je rekening 
mee te houden?
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De gebruikte materialen

Oud Hollands Antraciet Oud Hollands Grijs Oud Hollands Taupe

Kortom, het luistert allemaal nauw. Ook in materiaalkeuze. Je kan de mooiste spullen willen, maar als het niet past bij de uitstraling van 

het huis moet je soms rigoureus handelen om meer sfeer te creëren. Zoals een warmere tint bestrating of een ander lijnenspel. Niet 

die standaard antraciet tegel of de vertrouwde rechthoek vorm. Nee, kies ook eens voor een koperkleurig terras of een diagonale lijn. 

Warmte en verrassing maakt een tuin speciaal. 

Op veel onderhoud zitten veel mensen tegenwoordig niet meer te wachten, maar het is wel onze taak om voor de juiste balans tussen 

verharding en groen te zorgen. In een huis staat ook meer dan alleen een bankstel. Er zijn echt heel veel mogelijkheden om een tuin 

warm, gezellig en leefbaar te maken, zonder dat je al te veel naar onderhoud hoeft om te kijken.”

Wit Grind Deluxe
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Toelichting
De tijd dat we grind alleen op paden in landelijke en romantische 

tuinen zagen, is allang voorbij. Ook in strakke tuinen worden 

split en grind veelvuldig gebruikt als moderne sfeermaker. Als  

bodembedekker, sierstrook, oprit of looppad. Door de ruime keuze 

in grootte, kleur en materiaal is alles mogelijk. 

Categorieën
Grind & split

GreenGarden Olivine

Sierkeien

Zand, tuinaarde & inveegmateriaal

Gravel Fix Solid

Gravel Lux & - Duo

Grind, split
& zand
Gegarandeerd een stijlvolle bodem.Gegarandeerd een stijlvolle bodem.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment grind, split & zand met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

130
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Zowel grind als split zijn uitstekend als bodembedekkers te  

gebruiken voor de oprit, looppad of zelfs om een moderne border 

op te vullen. Alhoewel er vaak wordt gedacht dat grind en split  

hetzelfde is, zit er toch een groot verschil tussen deze twee  

vormen van gesteente. Allereerst vertonen ze een aantal  

verschillen in uiterlijke kenmerken. Over het algemeen toont 

grind rustiger of grauwer en is het te herkennen aan de ronde 

gladde vorm. Split daarentegen is juist opvallender, kleurrijker 

en heeft scherpere hoeken als eigenschap. Laatstgenoemd  

kenmerk ontstaat al in de fase van oorsprong. Split is afgesleten 

breuksteen uit de bergen, wat de hoekige kanten en randen 

van de kleine steentjes verklaart. Grind wordt gewonnen uit 

rivieren en meren, waarbij het stromende water zorgt voor de  

karakteristieke ronde vormen.

Grind of split, wat is het 
verschil?

Nieuw in het assortiment zijn de halve perzikstenen, ook wel  

bekend als perzikpitten. Een 100% natuurlijk en duurzaam  

product dat steeds vaker op tuinbodems en platte daken terug 

te vinden is. Perzikpitten beschikken over het voordeel dat ze 

niet gaan rotten of schimmelen, waterdoorlatend zijn en een  

levensduur van maar liefst 30 jaar hebben. 

Naast de milieuvriendelijke voordelen geven de bruinkleurige  

perzikpitten ook nog eens een warme uitstraling aan de tuin. Niet 

geheel zonder reden dus dat het gebruik van perzikpitten in de 

tuin steeds populairder wordt.

Razend populair:  
perzikstenen in de tuin

Als tuinmerk zijn we altijd op zoek naar innovatieve  

oplossingen waarbij de luxe en groene tuinstijl gecombineerd 

kan worden. Olivine siersplit is daar een aansprekend voor-

beeld van. Met deze grijsgroene halfverharding (ook in zand) 

leg je paden en opritten aan of je gebruikt het als siersplit in een  

border. 

De Olivine producten hebben  het  unieke vermogen CO2 te 

binden en daarmee het overschot aan broeikasgassen te  

verminderen. De grijsgroene kleur geeft het product een  

gewenst neutraal uiterlijk. Decoratie en milieuvriendelijkheid zijn 

zo in één product gevangen!

Luxe én duurzaam

128



 ा Je kunt op www.gardenlux.nl berekenen hoeveel grind en 

split je nodig hebt.

 ा De standaard laagdikte is 5cm. Grind en split tussen de 

20mm en 40mm vragen een laagdikte van 6-7cm. 

 ा De beste manier om grind en split te verwerken is met  

Gravel Fix roosters. Gravel Fix of - Lux is met haar  

perfecte honingraatstructuur een stabiele en sterke  

basis voor paden, opritten en parkeerplaatsen van grind. 

De honingraatstructuur van het rooster zorgt ervoor 

dat de steentjes vast komen te liggen. Een oprit dient  

specialistisch verwerkt te worden.

 ा Een kuub grind of split weegt gemiddeld 1500kg.

 ा Grind voelt fijner aan de voeten en split is scherper.  

Gebruik dus grind als je er met je voeten overheen wilt 

lopen. 

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

 ा Grind, split en zand is leverbaar in zakgoed en big bags. 

 ा Met oog voor de toekomst heeft Gardenlux Olivine split 

ontwikkeld. Het split heeft de unieke eigenschap dat CO2 

opneemt. Het vermindert het overschot aan broeikas- 

gassen. 

 ा De lege big bags dienen aan bepaalde eisen te voldoen 

en kunnen dus niet retour worden gebracht. Er zit geen 

statiegeld op de Bigbags. 

 ा Al het grind en split van Gardenlux is gewassen, het  

betekent niet dat het stofvrij wordt geleverd. Na verloop van 

tijd zal de stof verdwijnen.

Tips over grind, split & zand
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Grind & split

Sierboomschors

20/45mm

Taunus Kwarts

8/16mm

Graniet Split Rood

8/16mm

Basalt Split

8/11mm
16/32mm

Japans Split

2/6mm
11/16mm

Grauwacke Split

8/16mm

Alpengrind Deluxe

8/12mm

Castle Grind

4/10mm

Flachkorn

8/16mm

Gothic Slate

15/30mm

Ardenner Split Grijs

8/16mm
14/20mm

Nordic Grey

8/16mm

Beach Pebbles Deluxe

8/16mm

Beach Pebbles Zwart

40/60mm

Graniet Brokken

40/70mm

Ardenner Split Geel

8/16mm
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Flamingo Marble Split

6/14mm
14/20mm

Carrara Grind

7/15mm

Yellow Sun Split

11/16mm

Carrara Keitjes

40/60mm

Arctic Grey Split

8/16mm

Schelpen

8/16mm

Halve Perzikstenen

8/16mm

Grind Wit

4/8mm
8/16mm
16/32mm

Carrara Split

9/12mm

Grind & split

Grind calculator
Scan de QR-code en reken 
jouw benodigde grind uit op 
Gardenlux.nl.

Wit Grind Deluxe

8/12mm
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GreenGarden Olivine bestaat uit een zand én een split product. Beide producten hebben de unieke eigenschap om CO2 te binden en 

daarmee het overschot aan broeikasgassen te verminderen. GreenGarden Olivine is grijsgroen van kleur en geeft het product een  

gewenst neutraal uiterlijk. Decoratie en milieuvriendelijkheid zijn zo in één product gevangen. We raden het gebruik van Olivine Zand af 

bij planten die groeien op een zuurrijke en voedselarme bodem.

GreenGarden Olivine

Olivine Split

2/6mm
8/16mm 
16/32mm

Olivine Zand

0/3mm

O L I V I N E  S P L I T
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Sierkeien komen als brokken steen uit steengroeven, rotswanden of rivieren. Elke sierkei is uniek qua vorm en kleurstructuur. Daardoor 

passen ze in elke tuin als natuurlijke decoratie. In de moderne tuin zien we vaak de grijze breuksteen terug. Die kun je ook gebruiken om 

schanskorven te vullen. Puur als decoratief item of functioneel als tuinafscheiding. 

Moränekeien Bont

8/20cm

Breuksteen Grijs

9/15cm

Maaskeien Bont

9/30cm

Sierkeien

M O R Ä N E K E I E N

G
R

IN
D

, 
S

P
L

IT
 &

 Z
A

N
D

135



G R A V I E R  D ’ O R

136



Zand, tuinaarde 
& inveegmateriaal

Zilverzand

0,2/0,6mm

Speelzand

0/0,5mm

Zwartzand

0,2/0,6mm

Straatzand

0/1mm

Inveegsplit Geel

1/3mm

Kwartszand

0,5/1mm

Metselzand

0/0,2mm

Inveegsplit Rood

1/3mm

Brekerzand

0/3mm

Gravier D’or

0/8mm

Inveegsplit Zwart

1/3mm

Tuinaarde

Onkruidarm Voegzand 
Neutraal

Onkruidarm Voegzand 
Grijs

Onkruidarm Voegzand 
Basalt
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Met zijn perfecte honingraatstructuur is de Gravel Fix een sterke basis voor paden en opritten van grind en split. Het materiaal zorgt 

voor een stabiel en waterdoorlatend oppervlak. De Gravel Fix platen waarborgen een prettige ondergrond waarop je je soepel verplaatst 

met elk voertuig. Aan de onderzijde van de Gravel Fix platen is een geotextiel van 30 gr/m² aangebracht. Dit geeft de mat niet alleen 

extra stabiliteit, maar voorkomt ook grotendeels onkruidgroei.

Gravel rooster
Fix Solid

Gravel Fix Solid Wit

900310 - 60x80x2,6cm

De Gravel Lux platen zijn net als de Gravel Fix eenvoudig te plaatsen als ondergrond voor grind- en splitpaden en opritten. Tevens is de 

Gravel Fix Duo aan de onderzijde voorzien van een geotextiel, wat extra stabiliteit oplevert en onkruidgroei voorkomt. Het Gravel Lux 

rooster heeft geen geotextiel aan de onderzijde. Het doordachte ontwerp maakt de platen eenvoudiger koppelbaar en stapelbaar. De 

duurzame platen zijn gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen en na langdurig gebruik zelf ook weer recyclebaar. 

Gravel rooster
Lux / Duo

Gravel Fix Solid Grijs

900311 - 60x80x2,6cm

Gravel Fix Solid Zwart

900312 - 60x80x2,6cm

Gravel Lux Zwart

900299 - 59,2x79x3cm

Gravel Fix Duo Zwart

500231 - 117,6x151,8x3,2cm
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Toelichting
De muur- & afwerkelementen van Gardenlux halen de  

tuinarchitect in je naar boven. De veelzijdigheid van deze elementen 

geeft ze de vrijheid om in elke tuinstijl verwerkt te kunnen worden. De  

afgelopen jaren hebben we al diverse originele projecten de revue 

zien passeren. Van losse stapelmuurtjes en plantenborders tot 

trappen, houtopslag en vijver- en zwembadranden.

Muur- & afwerk-
elementen
Multifunctionele toepassingen Multifunctionele toepassingen 
voor iedere tuin.voor iedere tuin.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment afwerkelementen met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

Categorieën
Stapelblokken

Traptreden

Opsluitbanden & vijverranden

Cortenstaal

U & L-elementen

Beplantbare elementen

Palissadenbanden & -palen

Zwembadranden & specials

Maatwerk keramische bladen

145
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178
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Cortenstaal, ook wel bekend onder de naam COR-TEN 

staal, is een roestige staalsoort met ijzer als basis waarna koper,  

fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Deze  

bijzondere metaallegering heeft een warme roestkleurige  

uitstraling die naarmate de tijd verstrijkt steeds mooier wordt. 

Het gaat moeiteloos op in een natuurlijke omgeving. 

Cortenstaal heeft daarnaast veel praktische voordelen. 

Het is weerbestendig, onverwoestbaar en vraagt weinig  

onderhoud. Een zeer geschikt materiaal dus om veelzijdig 

in de tuin toe te passen. Cortenstaal zien we daarom steeds  

vaker in onze tuinen als borderrand, plantenbak of zelfs  

kunstobject (pagina 171).

De veelzijdigheid van 
cortenstaal

Muur- & afwerkelementen zorgen voor een optisch 

gevoel van ruimte, diepte en hoogte in de tuin. Dat is de  

technische kant van het verhaal. Ze bieden vooral ook heel veel 

speelse en functionele mogelijkheden. Denk aan beplanting,  

borders, losse stapelmuurtjes, knusse zitjes, houtopslag,  

vijver- en zwembadranden en trappen. Maak bijvoorbeeld 

een strakke plantenborder van Decor Block muurelementen.  

 

Liever een tuin op niveau? Ga dan verticaal te werk met  

Tegula Palissadenpalen om hoogteverschillen te realiseren  

(pagina 159). Dankzij een veelvoud aan materialen heb je genoeg 

te kiezen uit decoratieve elementen die naadloos aansluiten bij 

de stijl en structuur van jouw terras. Leef je uit!

Laat je creativiteit de 
vrije loop

Met stapelblokken kun je je creatief helemaal uitleven. Het is de 

meest eenvoudige manier om een verhoging te maken waarmee 

je bomen, planten en bloemen een prominente plek in jouw tuin 

geeft. En daarmee leven in de brouwerij creëert. Stapelblokken zijn  

zowel functioneel als decoratief. Ze zorgen optisch voor diepte 

en hoogte en in no time bouw je een border of knusse zitplek. 

Met Crack & Stack muurelementen gaat dit zelfs nog een stapje 

verder! In tegenstelling tot vele klassieke stapelblokken lopen 

de stenen van het Crack & Stack-systeem taps toe. Dit maakt 

het mogelijk om zowel rechte als gebogen borders te creëren en 

biedt daarmee uitkomst voor vele tuinstijlen (pagina 145).

Puzzelen met Crack &
Stack muurelementen
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 ा Voor een stabiele plaatsing van muur- & afwerkelementen 

adviseren wij een stevige ondergrond. Dit kan gecreëerd 

worden door middel van een rij tegels of opsluitbanden, 

welke op een goed nagetrild zandbed worden gelegd.

 ा Als je hoger gaat stapelen dan 50cm, is een  

fundering vereist. Een goede fundering maak je door een 

geul in de grond te graven van minimaal 60cm diep (vorst-

grens). Stamp de ondergrond goed aan, breng een beton- 

wapening aan en stort hierop de betonspecie. Strijk de  

betonspecie goed waterpas af en houd tijdens het uitharden 

de betonspecie vochtig. Na een paar dagen is de fundering  

voldoende uitgehard om je muur er op te kunnen metselen 

of verlijmen. Een goede fundering is twee tot drie keer zo 

breed als de muur.

 ा Palissadepalen of -banden dienen rechtop in de grond  

geplaatst te worden en moeten minimaal een derde van 

de hoogte van het element zijn ingegraven. Voor extra  

stabiliteit zet je zowel de voor- als achterzijde in specie.

 ा Elementen van beton kunnen na verloop van tijd iets 

van hun originele kleur verliezen. Ook kan er bij deze  

betonproducten kalkuitbloeiing voorkomen. 

 ा Trappen in de tuin dienen minimaal 25cm breed te zijn,  

zodat je er goed op kunt staan. De hoogte tussen de treden 

onderling is meestal circa 18cm en bij een zogenaamd ‘luie 

trap’ waar de voeten niet hoog opgetild hoeven worden is 

deze 12 tot 14cm. Het is veiliger om de trappen goed te 

funderen.

 ा Cortenstaal wordt geleverd zonder de roestlaag. Het zal 

in de loop van de jaren geleidelijk verschuiven in de tinten  

donkergrijs, oranje, roodbruin en bruin. De roestlaag begint 

te ontstaan na 2 tot 3 weken.

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

 ा De elementen stapel je op een goed verstevigde  

ondergrond tot een opbouwhoogte van ca. 50cm.

Tips over muur- & afwerkelementen
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Do it yourself
De afgelopen jaren komen we steeds vaker de term 'do it yourself' tegen of afgekort: DIY. Het is een verzamelnaam voor het zelf  

vervaardigen van een klus of project, zonder inzet van specialisten. De uit Amerika overgewaaide term wordt in Nederland ook vertaald 

als 'doe-het-zelf'. Inmiddels hebben de handige tips & tricks, die hand in hand gaan met het doe-het-zelven, ook de tuinwereld bereikt. 

Gezien de stijgende populariteit hebben we daarom een aantal originele DIY-projecten op een rijtje gezet.

Bouw een buitenkeuken  
met Globe muurelementen 
Globe is een modulair systeem dat dankzij zijn  

eenvoud gemakkelijk te verwerken is. De basis  

bestaat uit een muurelement en een afdeksteen  

waarmee je in een handomdraai een border, tuinmuur 

of zithoek maakt. Of creëer een unieke buitenkeuken 

om heerlijk te barbecueën met familie en vrienden.  

Ideaal voor de late zomerse avonden!

Creëer een bankje met  
houtopslag van U-elementen
Het U-element is een multifunctioneel hulpmiddel 

voor allerlei creatieve constructies zoals een bankje,  

plantenbak of houtopslag. Oorspronkelijk werd dit  

oersterke betonproduct gebruikt als borderafscheiding 

of om hoogteverschillen op te vangen. Tegenwoordig 

is het element vanwege zijn vorm en robuuste uit- 

straling ook uitermate geschikt als DIY-bankje. Vergeet 

trouwens niet om gebruik te maken van de open ruim-

te, bijvoorbeeld voor het bewaren van hout.

Verwerk een zitelement op  
of tussen jouw plantenborder
Een goede mix tussen groen en verharding is soms erg 

lastig, vooral in kleinere tuinen. Gelukkig zijn er genoeg 

DIY-oplossingen om ruimte te besparen. Met mooie 

planken en de juiste steenlijm kom je al een heel eind. 

Stapel jouw muurelementen naar keuze op en laat  

afhankelijk van de gewenste breedte een paar  

elementen weg. Plaats hier enkele houten planken en 

je zelfgemaakte borderzitting is klaar!
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Een tuin met ronde plantenborders? Het kan! Met onze Crack & Stack stapelblokken creëer je eenvoudig een verhoogde border in 

verschillende vormen. De stenen van het slimme Crack & Stack-systeem lopen taps toe, waardoor je net zo gemakkelijk rechte als 

gebogen muren kunt stapelen. Met behulp van speciaal aangebrachte groeven kunnen de stenen niet verschuiven en staan Crack & 

Stack blokken dus muurvast. 

Let op: we kunnen dit product niet voor je afpassen. Een bestelling bestaat altijd uit een mix van standaard-, afdek- en hoekstenen. Bij 

afname van een pallet zijn dat 55+/- standaard-, 40+/- afdek- en 5+/- hoekstenen.

Crack & Stack

Greige

600709 - 15/23x20x10cm

Zwart

600028 - 15/23x20x10cm

C R A C K  &  S T A C K  Z W A R T

Rood/Zwart

600025 - 15/23x20x10cm

Bruin/Zwart

600026 - 15/23x20x10cm
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Palissade Block
Een echte klassieker, ons Palissade Block. Deze bestseller is met een afmeting van 15x15cm perfect voor het creëren van de mooiste 

hoogteverschillen in jouw tuin. De veelzijdigheid van deze muurelementen maakt dat je er alle kanten mee op kunt, van tuinmuurtjes 

en bloemborders tot verhoogde terrassen en zelfs complete vijvers. Voor een goede verwerking dient de toplaag, ook wel zichtzijde 

genoemd, naar boven gestapeld te worden om maat- en kleurverschillen te voorkomen.

Palissade Block Grijs

500225 - 60x15x15cm

Palissade Block Zwart

500227 - 30x15x15cm
500228 - 45x15x15cm 
600314 - 60x15x15cm

Palissade Block Grijs/Zwart

500226 - 60x15x15cm

P A L I S S A D E  B L O C K  G R I J S
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Palissade Block Wave Zwart

500224 - 60x15x15cm

Palissade Block Wave Grijs

500222 - 60x15x15cm

Palissade Block Wave
De Palissade Block Wave is een bijzondere variant op de klassieke Palissade Block. Dit stapelblok heeft een unieke vorm dat het  

element op diverse manieren toepasbaar maakt in de tuin. Plaats de Palissade Block Wave rechtop voor een strakke en moderne muur. 

Liever een speelsere uitstraling? Leg de blokken dan op zijn kant en creëer mooie openingen. Er zijn genoeg mogelijkheden voor het 

realiseren van een unieke en persoonlijk sfeer in jouw muurtjes en borders.

P A L I S S A D E  B L O C K  W A V E  G R I J S
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Kies voor een strakke border of afwerking van jouw tuin met de Decor Block. Dit muurelement is voorzien van een fijne facetrand, wat 

een mooi lijnenspel als effect heeft. Ga creatief aan de slag met deze blokken en bouw een eigen muurtje of bankje. Verkrijgbaar in vier 

verschillende kleuren met elk hun eigen nuance, passend bij de diverse tegels uit het Gardenlux assortiment.

Decor Block

Mosselkalk

500230 - 80x12,5x12,5cm

Antraciet

600391 - 40x10x10cm
500229 - 80x12,5x12,5cm

Grijs/Zwart

600392 - 40x10x10cm

Zandsteen

600393 - 40x10x10cm

D E C O R  B L O C K  G R I J S / Z W A R T
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Rockline Walling Small
De Rockline Walling Small is een prachtig element met een gekloofde zichtzijde. Deze blokken worden aan het eind van het  

productieproces gespleten, hierdoor krijgen beide helften een uniek breukvlak. Alle muurelementen van deze serie worden aan de 

bovenzijde gestraald, hierdoor ontstaat een rustieke deklaag die zorgt voor een mooi afgewerkte bovenzijde van de gestapelde muur. 

De Rockline Walling Small is voorzien van een impregnatie, waardoor de muurelementen beschermd zijn tegen verkleuring en vuil. 

Antraciet

600710 - 40x10x10cm

Mosselkalk

600711 - 40x10x10cm

Zandsteen

600712 - 40x10x10cm

R O C K L I N E  W A L L I N G  M O S S E L K A L K
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Globe

Muurelement S Grijs

600706 - 60x15x9cm

Muurelement S Antraciet

600704 - 60x15x9cm

Met de Globe muurelementen creëer je in een handomdraai een unieke border, tuinmuur of zithoek. Globe is een modulair systeem dat 

dankzij zijn eenvoud heel gemakkelijk te verwerken is. De basis bestaat uit een muurelement van 60x30x9cm of 60x15x9cm en een 

afdeksteen van 60x30x7,5cm of 60x15x7,5 in de kleuren antraciet en grijs.

Muurelement L Grijs 

600702 - 60x30x9cm

Muurelement L Antraciet

600700 - 60x30x9cm

A F D E K K E R  L  A N T R A C I E T
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Afdekker Grijs

600707 - 60x15x7,5cm
600703 - 60x30x7,5cm

Afdekker Antraciet

600705 - 60x15x7,5cm
600701 - 60x30x7,5cm

M U U R E L E M E N T  L  A N T R A C I E T

M U U R E L E M E N T  L  G R I J S

Tip: voor het ophangen van bijvoorbeeld planken, zitelementen of bloem-

potten aan de Globe muurelementen zijn er bijbehorende accessoires  

beschikbaar. Deze accessoires zijn te vinden op onze website Gardenlux.nl
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De Nature Walling doet zijn naam eer aan. De blokken worden aan de zichtzijde gekliefd, waardoor de natuurlijke grondstoffen waaruit 

de Nature Walling is opgebouwd goed zichtbaar worden. Verwerk een bankje in de Nature Walling border, voor een rustgevende  

zitplaats in jouw tuin. Do it yourself!

Nature Walling

Zwart

600225 - 32x13x11cm

Mosselkalk

600227 - 32x13x11cm

Grijs/Zwart

600226 - 32x13x11cm

N A T U R E  W A L L I N G  M O S S E L K A L K
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De Classico Block staat bekend om zijn sierlijke eenvoud. Dit gemakkelijk stapelbare muurelement heeft een afmeting van  

45x12,5x12,5cm en is relatief licht van gewicht. Deze serie is verkrijgbaar in drie kleuren, twee mooi genuanceerde kleurstellingen 

en een fraaie effen kleurstelling. Dankzij de strakke randafwerking hebben deze elementen een eigentijds karakter. Creëer strakke  

moderne muren, bloembakken, borderafscheidingen, pilaren en hoogteschillen met de Classico Block. 

Classico Block

Grijs/Zwart

600236 - 45x12,5x12,5cm

Mosselkalk

600237 - 45x12,5x12,5cm

Zwart

600121 - 45x12,5x12,5cm

C L A S S I C O  B L O C K  Z W A R T
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De Palinoblock muurelementen zijn gemaakt voor het realiseren van hoogteverschillen. Het bijzondere aan de Palinoblock serie is dat 

hij zowel als getrommelde en als strakke variant geleverd kan worden. Getrommelde stapelblokken worden bewust door middel van 

een trommelmachine enigszins beschadigd om een rustieke verouderde look te creëren. De antraciet kleur is uitsluitend verkrijgbaar 

in de getrommelde variant.

Palinoblock

Getrommeld Antraciet

600184 - 60x15x15cm

Getrommeld Lime

600202 - 60x15x15cm

Strak Lime

600022 - 60x15x15cm

P A L I N O B L O C K  G E T R O M M E L D  A N T R A C I E T
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Met de Cliff Walling in jouw tuin, waan je jezelf aan de kust. Dankzij de unieke productietechniek van deze muurelementen is het  

natuurlijke erosieproces van een klif nagenoeg perfect nagebootst. De zichtzijden van de Cliff Walling zijn op een speciale manier 

gekliefd, waardoor de natuurgranulaten die in de kern van het beton zitten goed naar voren komen. Dit in combinatie met een trommel-

bewerking die zorgt voor een verouderde uitstraling, maakt dit product exceptioneel. 

Cliff Walling

Greige

600708 - 30x12x12cm

Grijs/Zwart

600394 - 30x12x12cm

Antraciet

600031 - 30x12x12cm

Bruin/Zwart

600032 - 30x12x12cm

C L I F F  W A L L I N G  B R U I N / Z W A R T
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Net als de Cliff Walling is de Rockstone Walling ook een goed voorbeeld van hogeschool steenbewerking. Het ontwerp van deze serie 

is geïnspireerd op natuurlijk rotsgesteente. Deze harde blokken worden aan het eind van het productieproces gespleten, waardoor 

beide helften een uniek breukvlak krijgen. Vervolgens wordt de bovenzijde gestraald, hierdoor ontstaat een rustieke deklaag. Een ideaal 

muurelement voor het maken van mooi afgewerkte muurtjes of borders met het uiterlijk van gekloofd natuursteen.

Rockstone Walling

Antraciet

500221 - 60x15x12cm

Mosselkalk

500220 - 60x15x12cm

R O C K S T O N E  W A L L I N G  M O S S E L K A L K
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Zwart

600052 - 40x15x10cm

Paars/Rood

600051 - 40x15x10cm

Grijs/Zwart

600050 - 40x15x10cm

Bruin/Zwart

600049 - 40x15x10cm

De Cottage Walling is een decoratief rustiek vormgegeven muurelement met een zeer bijzondere afwerking. De lange voorzijde 

van deze elementen hebben namelijk een open structuur die gelijkenis vertoond met poreus natuursteen. Dit in combinatie met de  

afmeting maakt dat deze blokken zeer licht en hanteerbaar zijn. Een ideaal muurelement om te stapelen en te verlijmen voor het 

creëren van borders, muurtjes of plantenbakken.

Cottage Walling

C O T T A G E  W A L L I N G  B R U I N / Z W A R T
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Toepasselijker kan een naam voor een product eigenlijk niet zijn. Split Wall is een stapelbaar muurelement gemaakt van beton. In de 

kern van het beton is grind en split verwerkt, dat zichtbaar wordt nadat de voorzijde van de blokken gekliefd worden. Het effect dat 

hiermee ontstaat vertoont gelijkenissen met natuursteen. Desondanks is de Split Wall strak in uitvoering, maatvast en makkelijk te 

stapelen en te verlijmen. 

Split Wall

Grijs/Zwart

600309 - 40x10x10cm

Zwart

600308 - 40x10x10cm

Bont

600310 - 40x10x10cm

S P L I T  W A L L  G R I J S / Z W A R T
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NTegula Palissaden zijn licht getrommelde palissadenpalen. Ze zien er rustiek uit, maar zijn gemaakt van modern en maatvast beton. 

Het voordeel van de palissaden is dat ze op verschillende manieren kunnen worden toegepast, zowel horizontaal als verticaal. Met 

name liggend vormen ze een verrassend rustieke rand. Staand kun je er met een beetje creativiteit bloembakken en hoogteverschillen 

mee creëren. 

Tegula Palissaden

Zwart

500006 - 60x14x11cm

T E G U L A  P A L I S S A D E N  Z W A R T
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Het ontwerp van de Forto Walling is gedaan met oog voor ruimtebesparing. Vandaar dat dit model ook lang en slank is. Als een 

rand van een border, bij een beperkte ruimte niet te breed kan zijn, biedt de Forto Walling oplossing. Deze blokken zijn maar 10cm 

breed en ideaal voor het maken van mooie smalle muurtjes. Dankzij de indrukwekkende lengte van de Forto Walling tonen borders en 

muurtjes optisch nog ruimer. Gebruik voor de verwerking van deze blokken Gardenlux steenlijm om ondanks de geringe breedte toch de  

gewenste stabiliteit te creëren.

Forto Walling

Grijs/Zwart

600342 - 60x10x10cm

Zwart

600341 - 60x10x10cm

F O R T O  W A L L I N G  G R I J S / Z W A R T
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NNaast onze diverse series aan betonnen muurelementen, hebben we ook natuursteen muurelementen. De natuursteen muur- 

elementen zijn extra stijlvol en geven met hun robuuste uitstraling meteen een luxe twist aan de buitenruimte. Doordat dit letterlijk 

een natuurlijk product is, is geen element hetzelfde. Breng leven in de brouwerij met deze functionele en decoratieve blokken, door ze 

te gebruiken voor het vervaardigen van een border, barbecueplek, keermuurtje of knusse zithoek. Of maak eenvoudig een verhoging 

waarmee je bomen, planten en bloemen in prominente plek geeft in jouw tuin. 

Natuursteen muurelementen

Tufsteen

300216 - 37x20x11cm

Asian Bluestone

300211 - 50x12x12cm

Basalt Rion

301070 - 50x12x12cm

Graniet Dark Grey

300210 - 30x12x12cm

B A S A LT  R I O N
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Het Oud Hollandse stapelelement (zonder facet) is een muurelement met natuurlijke uitstraling, open structuur en gladde onder-

kant. Stapelelementen zijn horizontaal te gebruiken als muur, balustrade of borderafzetting maar ook verticaal als palissade. Houd er  

rekening mee dat stapelelementen altijd één gladde onderzijde hebben.

Oud Hollandse stapelelementen

Grijs

600242 - 75x15x15cm
600174 - 100x20x20cm

Antraciet

600067 - 75x15x15cm
600068 - 100x20x20cm

Carbon

600148 - 75x15x15cm
600196 - 100x20x20cm

S T A P E L E L E M E N T  G R I J S
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NDankzij het bijzonder grote formaat kun je betonbielzen op diverse unieke manieren gebruiken in de tuin. Heb je wel eens aan een 

trap gedacht? Met deze joekels van stenen overbrug je niet alleen de noodzakelijke hoogteverschillen, maar ze ogen ook nog eens  

bijzonder strak en stijlvol. Door hun afmeting geven ze een rustige uitstraling aan de tuin. Je kunt er ook naar hartenlust mee stapelen of  

toepassen als tuinafscheiding, borderrand en bestratingselement.

Retro betonbiels

Grijs

600003 - 60x20x12cm
600007 - 100x20x12cm
600011 - 120x20x12cm

Bruin

600000 - 60x20x12cm
600004 - 100x20x12cm
600008 - 120x20x12cm

Zwart

600001 - 60x20x12cm
600005 - 100x20x12cm
600009 - 120x20x12cm

R E T R O  B E T O N B I E L S  Z W A R T
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Nieuw

Grijs

600729 - 100x20x20cm

Antraciet

600728 - 100x20x20cm

Corten/Bruin

600730 - 100x20x20cm

Stapelbare elementen die tevens als bloembakken kunnen worden gebruikt? Het kan, met de Fiora Block! Een nieuw product binnen het 

assortiment dat een zeer herkenbaar karakter geniet. Deze betonnen muurelementen, verkrijgbaar in drie kleurstellingen, zijn voorzien 

van een poreus oppervlak. Wil je het product graag als bloembak toepassen? Door twee kleine gaten in de bodem te maken voorkom 

je dat de onderzijde van het Fiora Block kapot vriest in de winter.

Fiora Block

Grijs

600726 - 50x20x20cm

Antraciet

600725 - 50x20x20cm

Corten/Bruin

600727 - 50x20x20cm
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F I O R A  B L O C K  A N T R A C I E T
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T R A P T R E D E  M A S S I E F  Z W A R T 
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NEen betonnen trap kan in diverse tuinstijlen worden gebruikt, met name moderne- en landelijke tuinen. Onze massieve traptreden zijn 

ideaal om deze hoogteverschillen in de tuin mee te overbruggen. Ze bieden een stabiele basis met luxe uitstraling en een stroef profiel. 

Geef je liever de voorkeur aan een natuursteen look? Dan zijn de Asian Bluestone en TB Gres traptreden prachtige eyecatchers.

De Traptreden 'De Luxe' zijn tijdens de productie voorzien van een granulaat echte deklaag, waardoor ze langer hun oorspronkelijke 

kleur zullen behouden.

Traptreden 

Traptrede De Luxe Grijs

600698 - 120x40x15cm

Traptrede Massief 
Zwart

600271 - 100x40x18cm

Traptrede De Luxe Greige

600699 - 120x40x15cm

Oud Hollandse Traptrede
Massief Grijs

600101 - 100x40x20cm

TB Gres Traptrede Tavel

350559 - 100x35x15cm

Traptrede De Luxe Zwart

600697 - 120x40x15cm

Oud Hollandse Traptrede
Massief Antraciet

600102 - 100x40x20cm

TB Gres Traptrede Metz

301046 - 100x35x15cm

Traptrede Massief Grijs

600270 - 100x40x18cm

Oud Hollandse Traptrede
Massief Carbon

600103 - 100x40x20cm

Asian Bluestone

300200 - 100x35x15cm
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Opsluitbanden & vijverranden 

Oud Hollandse Opsluitband 
Grijs

500048 - 5x20x100cm
500051 - 5x30x100cm
500053 - 5x40x100cm
500055 - 5x50x100cm
500068 - 7x20x100cm
500071 - 7x30x100cm

Oud Hollandse Opsluitband 
Antraciet

500049 - 5x20x100cm
500052 - 5x30x100cm
500054 - 5x40x100cm
500056 - 5x50x100cm
500069 - 7x20x100cm
500072 - 7x30x100cm

Oud Hollandse Opsluitband 
Carbon

500050 - 5x20x100cm
500109 - 5x30x100cm
500118 - 5x40x100cm
500057 - 5x50x100cm
500070 - 7x20x100cm
500107 - 7x30x100cm

Opsluitband 
Grijs

500044 - 5x15x100cm
500099 - 6x15x100cm
500062 - 6x20x100cm
500064 - 6x30x100cm
500151 - 7x40x100cm
500066 - 8x20x100cm
500081 - 10x20x100cm
550619 - 10x30x100cm

Opsluitband 
Zwart

500046 - 5x15x100cm
500100 - 6x15x100cm
500063 - 6x20x100cm
500065 - 6x30x100cm
500155 - 7x40x100cm
500067 - 8x20x100cm
500082 - 10x20x100cm
550620 - 10x30x100cm

Asian Bluestone 
Opsluitband

300194 - 5x15x100cm
300195 - 6x20x100cm

Asian Bluestone 
Vijverrand

300170 - 3x20x100cm
300172 - 3x25x100cm

Marmer Vijverrand
Pietra Grey

301141 - 3x25x100cm

Om je terras of wandelpad stevig in de grond te verwerken is het van belang de bestrating goed op te sluiten. Wanneer dit niet goed 

gebeurt kan de bestrating aan de zijkanten gaan verzakken. Ook zorgt goede opsluiting voor een aanzienlijke verlenging van de  

levensduur bij bestrating. Het opsluiten van bestrating wordt met zogeheten ‘opsluitbanden’ gedaan.
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O U D  H O L L A N D S E  O P S L U I T B A N D  A N T R A C I E T
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C O R T E N S T A A L  K A N T O P S L U I T I N G
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Cortenstaal zien we in onze tuinen steeds vaker als borderrand, plantenbak en kunstwerk. Deze bijzondere metaallegering heeft een 

warme roestkleurige uitstraling die naarmate de tijd verstrijkt steeds mooier wordt. Wil je dit roestproces graag versnellen? Houd 

het cortenstaal dan goed vochtig met water en het zal moeiteloos opgaan in de natuurlijke omgeving. Cortenstaal heeft daarnaast 

veel praktische voordelen. Het is weerbestendig, onverwoestbaar en vraagt weinig onderhoud. In praktisch opzicht dus zeer geschikt  

materiaal om in de tuin toe te passen. 

Tip: op aanvraag leveren we ook cortenstaal plantenbakken en overige elementen. Informeer bij onze verkoopspecialisten naar  

de mogelijkheden. 

Cortenstaal

Cortenstaal U-Profiel 
Opsluitband Hoekstuk

920410 - 5x15x50/50cm
920411 - 6x20x50/50cm

Cortenstaal
Kantopsluiting

920173 - 0,3x15x300cm

Cortenstaal U-Profiel 
Opsluitband

920408 - 5x15x100cm
920409 - 6x20x100cm

Ankerpen t.b.v. 
Kantopsluiting

920181 - 50cm

Koppelplaatje

920182 - 8cm

Inspiratie opdoen?
Scan de QR-code voor 
inspiratietuinen, tips & tricks, 
DIY en meer.

Cortenstaal Kantopsluiting
Buigbaar

920424 - 0,2x15x300cm

Ankerpen t.b.v. Kant- 
opsluiting Buigbaar

920425 - 50cm
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L-Element Grijs

600089 - 50x30x40cm
600090 - 50x30x50cm
600091 - 50x40x60cm

L-Element Zwart

600129 - 50x30x40cm
600130 - 50x30x50cm
600131 - 50x40x60cm

L-Element Hoek Grijs

600132 - 30x30x40cm
600133 - 30x30x50cm
600134 - 40x40x60cm

L-Element Hoek Zwart

600135 - 30x30x40cm
600136 - 30x30x50cm
600137 - 40x40x60cm

U-Element Grijs

600099 - 15x20x30cm
600096 - 30x30x40cm
600092 - 40x40x50cm

U-Element Zwart

600100 - 15x20x30cm
600098 - 30x30x40cm
600093 - 40x40x50cm

U-Element Hoek Grijs

600094 - 40x40x50cm

U-Element Hoek Zwart

600095 - 40x40x50cm

L-Element 
Corten/Bruin

600731 - 50x30x40cm
600732 - 50x30x50cm
600733 - 50x40x60cm

U-Element 
Corten/Bruin

600740 - 30x30x40cm 
600738 - 40x40x50cm

L-Element Hoek 
Corten/Bruin

600734 - 30x30x40cm
600735 - 30x30x50cm
600736 - 40x40x60cm

U-Element Hoek 
Corten/Bruin

600739 - 40x40x50cm

Heb je een leuk idee voor een bankje, houtopslag, plantenbak of iets anders? U en L-elementen zijn multifunctionele hulpmiddelen voor 

allerlei creatieve constructies. L-elementen kun je ook toepassen als keerwand om de grond van hoger gelegen delen te vangen. Deze 

elementen hebben een robuuste uitstraling. Ze zijn gemaakt van beton in de kleurtinten grijs, roestbruin en zwart. Het grote voordeel is 

dat je jarenlang plezier hebt van deze oersterke en multifunctionele elementen, die uiteindelijk altijd kunnen worden gerecycled in een 

nieuw product. 

U & L-elementen
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U - E L E M E N T  Z W A R T

U - E L E M E N T  H O E K  Z W A R T
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Beplantbare elementen
Een kleurrijke bloembak of liever een begroeide muur? Met deze beplantbare elementen kan het allebei! Vul het element met beplanting 

zoals tuinkruiden, vetplanten, eenjarige bloeiers of natuurlijk iets naar eigen voorkeur. Of stapel de stenen om en om, en dwars op elkaar 

om een unieke groene tuinmuur te creëren.

Ridgeflor Zwart

600079 - 40x20x25cm
600077 - 40x30x25cm
600075 - 60x40x25cm

Ovalflor Zwart of Bruin

600081 - 40x21x20cm
600080 - 40x21x20cm

Moonflor Zwart of Bruin

600073 - Ø35x20cm
600072 - Ø35x20cm

Ridgeflor Bruin

600078 - 40x20x25cm
600076 - 40x30x25cm
600074 - 60x40x25cm

M O O N F L O R  Z W A R T
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Informatie
Scan de QR-code om de
afmetingen te bekijken.

Palissadenbanden & -palen

Rondo Palissadenbanden

Palissadenbanden en -palen zijn betonnen banden waaraan ronde of rechthoekige paaltjes zijn gekoppeld. Daardoor zijn palissaden-

banden en -palen zeer geschikt als border of om hoogteverschillen mee te overbruggen. In principe vereisen de palissaden weinig 

onderhoud, maar het kan natuurlijk geen kwaad om ze af en toe eens schoon te spuiten. De verschillende soorten en afmetingen vind 

je op onze website.

Blokjesband Palissaden Paal & Duo

R O N D O  P A L I S S A D E N B A N D  Z W A R T
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V E R S T E K R A N D

Nieuw

176



Onze specialisten kunnen tegels vakkundig in de gewenste maat verzagen. Er zijn verschillende afwerkingsmogelijkheden om diverse 

randen te maken. Zo kunnen traptreden, zwembadranden of andere elementen naar wens worden gecreëerd. Hieronder staan de  

verschillende Gardenlux zwembadranden getoond. 

Zwembadranden & specials

Verstekrand

In keramiek en natuursteen

Verstekrand 

Select Decor Blue - Voorbeeld

Volledig opgerond

In keramiek en natuursteen

"Wist je al dat we maatwerk bieden in keramiek, 

beton en hardsteen? Door constant te zoeken 

naar de perfecte balans tussen de wensen van 

onze klanten en de randvoorwaarden, ontstaan er  

regelmatig innovatieve oplossingen!"

Verstekrand

Select Decor Grey - Voorbeeld

Antislipgroeven

In keramiek en natuursteen

Horizontale gleuven

In keramiek en natuursteen

Met neus

Oud Hollandse Tegel

Verticale gleuven

In keramiek en natuursteen

M
U

U
R

E
L

E
M

E
N

T
E

N

177



Marble White

240x120x0,9cm
320x160x1,2cm

Marble Grey

240x120x0,9cm
320x160x1,2cm

Boost Smoke

240x120x0,9cm
320x160x1,2cm

Maatwerk keramische bladen
Nieuw in het assortiment zijn de keramische bladen. Als tafelblad is dit product dé finishing touch, met name bij een buitenkeuken. En 

met vijf verschillende prints, waarvan elk verkrijgbaar in twee formaten, is er voor ieder wat wils. Of ben je juist opzoek naar een tafelblad 

met specifieke afmeting? We bieden ook maatwerk en maken jouw keramische blad graag op de gewenste lengte- en breedtemaat. 

K E R A M I S C H  B L A D

Nieuw
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Boost Basaltina

240x120x0,9cm
320x160x1,2cm

Boost Tarmac

240x120x0,9cm
320x160x1,2cm

Het tafelblad van 0,9cm dik heeft een maatvoering van 240x120cm. Het tafelblad van 1,2cm dik heeft een maatvoering van 320x160cm. 

Haal het beste uit jouw buitenkeuken met onze nieuwe keramische bladen! Eventuele uitsparingen kunnen wij op aanvraag en in  

overleg uitvoeren. Informeer bij onze verkoopspecialisten naar de mogelijkheden. 
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Met aziatische invloedenMet aziatische invloeden

Categorieën
Douglas

Red Class

Grenen

Hardhout

Vlonderplanken

Betonpalen & accessoires

Natuurlijke schuttingen

Buitenverblijven

Vuren & douglas deuren

Toelichting
We genieten steeds meer, vaker en langer van het buitenleven. 

In alle seizoenen. We maken het gezellig en warm, met mooie  

bestrating en natuurlijke materialen. Veel hout ook. Met name 

het duurzame Douglas is een geliefde houtsoort, vanwege de  

natuurlijke en luxe uitstraling. Die zien we volop terug in overkap-

pingen en schuttingen. Ook voor vlonderplanken is Douglas, net als 

bamboe en composiet, een prachtige en duurzame keuze.

Tuinhout
Hou’t natuurlijk in de tuin.Hou’t natuurlijk in de tuin.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment tuinhout met actuele prijzen en de  

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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Hout is een natuurlijk materiaal waarvan de toepassingen  

oneindig zijn. Houten tuinproducten kom je dan ook vaak in 

grote hoedanigheid tegen in de tuin. Van buitenverblijven en  

schuttingen tot aan tuinmeubilair en vlonderplanken. Het geeft 

ons een warm en comfortabel gevoel en is bovendien uniek. 

Afmetingen, vormen en kleuren van deze levende materie zijn 

dus nooit volledig identiek. Bij aanschaf van een houten tuin- 

product vertrouw je er uiteraard op dat het weerbestendig is en 

zijn nette uitstraling behoudt gedurende het jaar. In veel gevallen 

is dat ook zo, maar er zijn echter minder geschikte houtsoorten 

om rekening mee te houden.

Van buitenverblijven tot 
vlonderplanken

Douglas, grenen, red class of hardhout. De keuze is reuze! Maar 

welke soort kun je nu het beste aanschaffen voor in de tuin? 

Met name het duurzame Douglas is een geliefde houtsoort,  

vanwege de natuurlijke en luxe uitstraling. Het geschaafde hout, dat  

afkomstig is van de douglasspar, bevat weinig knoesten en  

nerven. Uitermate geschikt dus voor allerlei toepassingen en  

constructies buitenshuis. 

Midden-Europese grenen is dé klassieker onder de houtsoorten. 

Het vrij zachte hout zorgt ervoor dat deze houtsoort eenvoudig te 

bewerken is. Zagen, boren, frezen en schuren gaat in een hand- 

omdraai, net als spijkeren en schroeven. In tegenstelling tot  

douglas hout zijn knoesten en kwasten bij grenen houtproducten 

juist wel zichtbaar. Vanwege de natuurlijke uitstraling en prijs- 

kwaliteitverhouding zien we deze houtsoort vaak terug in  

Nederlandse tuinen.

Elke houtsoort is uniek

Met de grootste zorg wordt ieder stuk hout door de natuur  

vervaardigd en brengt het tevens een stukje geschiedenis met 

zich mee. Bij Red Class ligt dit uitgangspunt net even anders. 

Deze naaldhoutsoort ondergaat namelijk een ecologische  

behandeling zonder chemische middelen, waarmee de  

duurzaamheid van het product toeneemt. Het resultaat is een 

‘nieuw’ soort hout dat de authentieke uitstraling van Lariks douglas  

aanneemt, maar wel de voordelen geniet van mindere hars- 

vorming en een lagere prijs. 

Iedere boom is anders en dat vertaalt zich naar verschillen in 

kleur, hardheid en levensduur. Hardhout, zoals de naam al zegt, 

is een harde houtsoort met zeer lange levensduur. Vanwege de 

natuurlijke sterkte is hardhout goed bestand tegen bacteriën, 

schimmels en direct contact met grond en water. Om deze  

reden wordt het vaak gebruikt voor beschoeiingen en vlonders.
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 ा Onze meest verkochte houtsoorten zijn douglas, grenen, 

vuren, red class en hardhout. Heb je een specifieke wens 

qua houtsoort? Neem dan contact op met onze hout- 

afdeling.

 ा De productie van tuinschermen is in eigen beheer.  

Horizontale tuinschermen kunnen worden geleverd op  

aanvraag.

 ा Naast onze composiet vlonderplanken bieden we deze 

ook in bamboe aan. Bamboe groeit extreem snel in zeer 

grote bossen. Al na vier tot zes jaar is bamboe geschikt om 

gekapt te worden, terwijl hardhout daar 60 tot 120 jaar voor 

nodig heeft. Tevens is bamboe een grassoort, waardoor het 

vier keer zoveel CO2 opneemt dan hardhout. Een duurzame 

keuze dus!

 ा Het is vrijwel niet mogelijk om de originele kleur van hout 

volledig te behouden. Wel kun je jouw tuinhout behandelen 

om kleurveranderingen tegen te gaan. Des te eerder je hier-

mee begint, des te beter het hout beschermd is.

 ा Indien je van plan bent om zelf een scherm te plaatsen, 

denk er dan aan dat de palen van jouw nieuwe schutting 

goed verankerd moeten worden. We raden aan deze palen 

voor 1/3e van de totale lengte in de grond te zetten.

 ा Om de levensduur van de schermen te verlengen raden we 

aan deze iets vrij van de grond te hangen. Ook het afdekken 

van de bovenkant met een afdeklat is verstandig, zodat er 

minder vocht in het hout kan trekken.

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.

Tips over tuinhout
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Tuinhout
Douglas

Douglasscherm Lima

21 planken 16mm, RVS geschroefd
Onbehandeld en geschaafd 
750040 - 180x180cm

Douglas afdekkap

Onbehandeld en geschaafd 
750045 - 4,2x8,5x180cm

              

Douglasscherm Felt

17 planken 16mm, RVS geschroefd
Onbehandeld en geschaafd 
750042 - 180x180cm

Douglasscherm Alder

19 planken 16mm, RVS geschroefd
Onbehandeld en geschaafd 
750041 - 180x180cm

Douglas deur

RVS geschroefd
Verstelbaar stalen frame
Onbehandeld en geschaafd 
750134 - 195x100cm

Douglas deurkozijn

RVS geschroefd
Onbehandeld en geschaafd 
750046 - 210x90/150cm

            

L-beslag

RVS t.b.v. houten paal 
incl. schroeven
750076 - 4st.

Poortbeslag

RVS, luxe complete set
excl. duimen
750077

Duimen

Verzinkt, Duo
750078 - Ø16mm - 2st.

Douglasscherm Zaan

Horizontale latten
Onbehandeld en geschaafd 
750209 - 180x180cm

Douglashout is steeds vaker te zien in de Nederlandse tuinen. Logisch, want het is duurzaam, sterk en oogt fraai. Het hout van de 

douglasspar is uitermate geschikt voor allerlei toepassingen en constructies buitenshuis. Het is geschaafd, met weinig knoesten en 

nerven. De rode gloed van het hout geeft een natuurlijke en luxe uitstraling. Van nature sterk, een hoge duurzaamheid en goed bestand 

tegen invloeden van buitenaf. Douglashout kent daardoor een lange levensduur. 
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Douglas plank

Onbehandeld en geschaafd 
750056 - 1,6x14x180cm 
750168 - 1,6x14x400cm

Douglas Zweeds rabat

Fijnbezaagd en zwart gedompeld rabat
750160 - 1,1x2,7x17,2x300cm 
750161 - 1,1x2,7x17,2x400cm 
750162 - 1,1x2,7x17,2x500cm
              

Douglas plank

Fijnbezaagd en zwart gedompeld
750173 - 2,2x20x300cm
750174 - 2,2x20x400cm

Douglas plank

Fijnbezaagd en onbehandeld
750171 - 2,2x20x300cm
750172 - 2,2x20x400cm

Douglas plank

Eén kant Fijnbezaagd, één 
geschaafd en onbehandeld
750169 - 2,8x19,5x300cm
750058 - 2,8x19,5x400cm
750170 - 2,8x24,5x400cm

Douglas Zweeds rabat

Fijnbezaagd en onbehandeld rabat
750163 - 1,1x2,7x17,2x300cm
750164 - 1,1x2,7x17,2x400cm
750165 - 1,1x2,7x17,2x500cm

              

Douglas dakbeschot

Onbehandeld en geschaafd
750175 - 1,6x11,6x300cm 
750057 - 1,6x11,6x400cm

              

Douglas vlonderplank

Onbehandeld, één kant fijngeprofileerd
één kant grofgeprofileerd
750073 - 2,4x13,8x400cm              

Douglas regel

Onbehandeld en geschaafd 
750051 - 4,5x7x250cm 
750052 - 4,5x7x400cm

Douglas regel

Onbehandeld en fijnbezaagd 
750167 - 4,5x7x250cm

Douglas gording

Onbehandeld en geschaafd 
750182 - 4,5x14,5x400cm 
750053 - 4,5x16x400cm 
750054 - 4,5x16x500cm 
750185 - 4,5x16x600cm

Douglas paal

Onbehandeld en geschaafd 
750047 - 8,5x8,5x300cm 
750183 - 11x11x300cm 
750207 - 11x11x400cm
750049 - 14x14x300cm 
750166 - 14x14x400cm

Tuinhout
Douglas
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Red Class scherm Laaks

21 planken 16mm, RVS geschroefd
Behandeld en geschaafd 
750116 - 180x180cm

Red Class plank

Geschaafde Red Class plank
Behandeld en geschaafd 
750119 - 1,6x14x180cm

              

Red Class scherm Arosa

17 planken 16mm, RVS geschroefd
Behandeld en geschaafd 
750118 - 180x180cm

Red Class scherm Breil

19 planken 16mm, RVS geschroefd
Behandeld en geschaafd 
750117 - 180x180cm

Red Class deur

RVS geschroefd 
Verstelbaar stalen frame
Behandeld en geschaafd 
750132 - 195x100cm

Red Class afdekkap

Behandeld en geschaafd 
750176 - 3,6x8,5x180cm

              

Red Class deurkozijn

RVS geschroefd
Behandeld en geschaafd 
750187 - 210x90/150cm

            

L-beslag

RVS t.b.v. houten paal, 
incl. schroeven
750076 - 4st.

Poortbeslag

RVS, luxe complete set
excl. duimen
750077

Duimen

Verzinkt, Duo
750078 - Ø16mm - 2st.

Red Class Triple profiel

Behandeld en geschaafd 
750210 - 2,2x14x400cm

              

Tuinhout
Red Class

Red Class is een naaldhoutsoort, die door een ecologische behandeling de uitstraling van Lariks Douglas krijgt. Het is kunstmatig 

gedroogd en kent daardoor minder werking. De behandeling zonder chemische middelen zorgt er tevens voor dat de duurzaamheid van 

het product toeneemt. Ondanks de typische uitstraling van Lariks Douglas ervaar je met Red Class tuinhout het voordeel van mindere 

harsvorming voor een lagere prijs.
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Midden-Europese grenen is dé klassieker onder de houtsoorten. De natuurlijke uitstraling en aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 

maakt deze houtsoort een geliefd tuinproduct dat we vaak terug zien in Nederlandse tuinen. Grenen is vrij zacht hout, waardoor het  

soepel en eenvoudig bewerkt kan worden. De duidelijk zichtbare knoesten en kwasten zorgen voor een natuurlijke uitstraling.

Grenen afdekkap

Geïmpregneerd en geschaafd 
750034 - 3,5x8,5x180cm 

Grenen regel

Geïmpregneerd en geschaafd 
750180 - 4,4x6,8x240cm
750181 - 4,4x6,8x300cm
750184 - 4,4x6,8x400cm

Grenen paal

Geïmpregneerd en geschaafd 
750036 - 6,8x6,8x270cm 
750037 - 6,8x6,8x300cm

Grenen scherm Bois

21 planken 15mm, RVS geschroefd
Geïmpregneerd en geschaafd 
750011 - 180x180cm

Grenen scherm Idaho

19 planken 15mm, RVS geschroefd
Geïmpregneerd en geschaafd 
750010 - 180x180cm

Grenen scherm Colorado

17 planken 15mm, RVS geschroefd
Geïmpregneerd en geschaafd 
750009 - 180x180cm

Grenen deur

RVS geschroefd 
Verstelbaar stalen frame
Geïmpregneerd en geschaafd
750127 - 195x100cm

Grenen deurkozijn

RVS geschroefd
Geïmpregneerd en geschaafd 
750035 - 210x90/150cm

Grenen plank

Geïmpregneerd en geschaafd 
750039 - 1,5x 14x180cm
750179 - 1,5x14x300cm

L-beslag

RVS t.b.v. houten paal, 
incl. schroeven
750076 - 4st.

Poortbeslag

RVS, luxe complete set
excl. duimen
750077

Duimen

Verzinkt, Duo
750078 - Ø16mm - 2st.

Tuinhout
Grenen
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Grenen scherm Idaho

19 planken 15mm, RVS geschroefd
Geïmpregneerd en geschaafd 
750010 - 180x180cm
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Grenen scherm Tucson

19 planken 15mm, RVS geschroefd
Zwart gespoten en geschaafd 
750159 - 180x180cm

Grenen scherm Arizona

17 planken 15mm, RVS geschroefd
Zwart gespoten en geschaafd 
750128 - 180x180cm

Grenen deur Arizona

RVS geschroefd
Verstelbaar stalen frame
Zwart gespoten en geschaafd
750129 - 195x100cm

Grenen afdekkap

Zwart gespoten en geschaafd 
750131 - 4,5x8,8x180cm

              

Grenen deurkozijn

RVS geschroefd
Zwart gespoten en geschaafd 
750130 - 210x90/150cm
 

L-beslag

RVS t.b.v. houten paal, 
incl. schroeven
750076 - 4st.

Poortbeslag

RVS, luxe complete set
excl. duimen
750077

Duimen

Verzinkt, Duo
750078 - Ø16mm - 2st.

Tuinhout
Grenen

Deze grenen planken zijn geïmpregneerd en vervolgens machinaal zwart gespoten. Een dubbele behandeling die niet alleen een  

langere levensduur waarborgt, maar ook de zwarte kleur langer behoudt. De schermen zijn leverbaar in 17 en 19 planks.

Zoek eenvoudig & snel
Tip: vul het artikelnummer in 
bij de zoekbalk op onze  
website voor direct resultaat.
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Hardhouten deurkozijn

RVS geschroefd
Onbehandeld en geschaafd
750065 - 210x90/150cm

Hardhouten regel

Onbehandeld en geschaafd 
750177 - 4,5x7x300cm
750178 - 4,5x7x400cm

Hardhouten paal Azobé

Onbehandeld en geschaafd 
750101 - 6,5x6,5x275cm
750102 - 6,5x6,5x300cm

Hardhouten scherm Victor

17 planken 15mm, RVS geschroefd
Onbehandeld en geschaafd 
750063 - 180x180cm

Hardhouten deur

RVS geschroefd 
Verstelbaar stalen frame
Onbehandeld en geschaafd
750064 - 195x100cm

L-beslag

RVS t.b.v. houten paal 
incl. schroeven
750076 - 4st.

Poortbeslag

RVS, luxe complete set
excl. duimen
750077

Duimen

Verzinkt, Duo
750078 - Ø16mm - 2st.

Hardhouten paal Azobé

Onbehandeld en fijnbezaagd 
750066 - 6x6x275cm
750139 - 6x6x300cm

Hardhouten plank Azobé

Onbehandeld en fijnbezaagd 
750140 - 2x20x300cm
750071 - 2x20x400cm

Tuinhout
Hardhout

Hardhout, zoals de naam al zegt, is een harde houtsoort met zeer lange levensduur. Vanwege de natuurlijke sterkte is hardhout goed 

bestand tegen bacteriën, schimmels en direct contact met grond en water. Om deze reden wordt het vaak gebruikt voor beschoeiingen 

en vlonders.
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Hardhouten regel

Onbehandeld en geschaafd 
750177 - 4,5x7x300cm
750178 - 4,5x7x400cm

Hardhouten deur

RVS geschroefd 
Verstelbaar stalen frame
Onbehandeld en geschaafd
750064 - 195x100cm
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Vlonderplank
Bamboe

Bamboo kantplank 
Dark Brown

Fijn geprofileerd en glad
750203 - 3,2x12x200cm

Bamboo kantplank 
Light Brown

Fijn geprofileerd en glad
750202 - 3,2x12x200cm

Bevestigingssysteem 
begin/eindclips

750201 - 10st.

Bamboo vlonderplank 
Light Brown

Fijn geprofileerd en glad
750196 - 1,8x14x220cm

Bamboo vlonderplank 
Dark Brown

Fijn geprofileerd en glad
750197 - 1,8x14x186cm

Vlonderplank olie 
Light Brown

750198 - 2,5L

Bevestigingssysteem 
tussenclips

750200 - 100st.

Vlonderplank olie 
Dark Brown

750199 - 2,5L

Bamboe vlonderplanken zijn duurzaam, CO2-negatief en sterker dan hardhout. Kortom, een prachtig natuurproduct dat in combinatie 

met bestrating toegepast kan worden in de tuin. Gaat je voorkeur liever uit naar een volledige bedekking van vlonderplanken, dan is 

dat uiteraard ook mogelijk. Al na vier tot zes jaar is bamboe gereed om gekapt te worden en groeit bovendien ook nog eens snel terug. 

Daarnaast neemt het als grassoort ruim vier keer zoveel CO2 op in vergelijking met hout. Duurzaamheid gegarandeerd!

T
U

IN
H

O
U

T

197



Vlonderplank
Composiet

Composiet kantplank 
Grey Wood

Houtnerf
750195 - 2,3x13,8x300cm

Composiet kantplank 
Brown Wood

Houtnerf
750194 - 2,3x13,8x300cm

Montageset

750192 - 90st.

Composiet vlonderplank 
Brown Wood

Houtnerf of glad
750190- 2,3x13,8x300cm
750191 - 2,3x13,8x300cm

Composiet vlonderplank 
Grey Wood

Houtnerf of glad
750188 - 2,3x13,8x300cm
750189 - 2,3x13,8x300cm

Met de Gardendecking composiet vlonderplanken creëer je eenvoudig een terras met natuurlijke look. Het grote voordeel aan  

composiet is dat het ijzersterk is en daarom jarenlang meegaat. Een hoogwaardig product dat voor 95% uit gerecycled materiaal 

bestaat. Ook vervuiling en verkleuring zijn bij deze composiet planken niet aan de orde. Vanwege een beschermende co-extrusie laag 

is de gehele plank hier bestand tegen.

Begin/Eindclip

750193- 30st.
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Creëer een optimaal systeem voor een robuuste en duurzame tuinafscheiding met de Betolux betonpalen en -platen. De palen en  

onderplaten dienen als frame en zorgen ervoor dat het schuttinghout geen contact maakt met de grond. Zo gaat het hout langer mee 

en staat de schutting een stuk steviger.

Betonpalen & accessoires

L-beslag

RVS t.b.v. betonpaal,  
incl. schroeven
750025 - 1 set per paal

Terrasschroeven, Torx 20

RVS
750141 - 5x40mm - 100st.
750142 - 5x50mm - 100st.
750075 - 5x60mm - 100st.

Gebintschroef, Torx 40

Verzinkt
750150 - 8x100mm - 25st.
750151 - 8x200mm - 25st.

Slotbout met moer

Verzinkt
750152 - M10x100mm - 1st.
750153 - M10x120mm - 1st.
750154 - M10x150mm - 1st.
750155 - M10x180mm - 1st.

Spaanplaatschroef, Torx 20
 
Zwart verzinkt
750149 - 4x45mm - 200st.

Spaanplaatschroef, kruiskop

Verzinkt
750146 - 4x30mm - 200st.
750147 - 4x35mm - 200st.
750148 - 4x40mm - 200st.

Spaanplaatschroef, kruiskop

RVS
750143 - 4x30mm - 200st.
750144 - 4x35mm - 200st.
750145 - 4x40mm - 200st.

Tussenpaal Antraciet
10x10x280cm

Gecoat Ongecoat

750017 750013

Eindpaal Antraciet
10x10x280cm

750016 750012

Hoekpaal Antraciet
10x10x280cm

750018 750014

T-paal Antraciet
10x10x280cm

750206 750205

Betolux Betonplaat Antraciet

750019 - gecoat - 3,5x25x184cm
750015 - ongecoat - 3,5x25x184cm

Betolux betonpalen
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Natuurlijke schuttingen

Wilgenteenmat

Met straaldraad gevlochten
750027 - 200x200cm

Schapenhek tamme kastanjehout

Met staaldraad gevlochten, 
latafstand 8cm
750123 - 90x460cm
750029 - 105x460cm

Kastanjepaal

Geschild en onbehandeld
750255 - Ø8/10x180cm

Privat Wilgenteenscherm

Met ijzer frame
750124 - 180x180cm

Rietmat

Met touw gebonden
750026 - 200x200cm

Heidemat

Met staaldraad gevlochten
750028 - 200x500cm

Bamboescherm Zwart

Met staaldraad gevlochten
720115 - 180x180cm

Een schutting van natuurlijk materiaal geeft een geheel eigen sfeer aan de tuin. Met schapenhekjes van kastanjehout, bamboe- 

schermen, matten van riet, heide of wilgenteen kruipt de natuur ongedwongen in de tuin. Zeker in combinatie met groene struiken of 

klimplanten.
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Ben je een échte tuinliefhebber? Dan wil je er natuurlijk zo veel mogelijk tijd in doorbrengen, ongeacht de weersomstandigheden. 

Een heerlijk beschut buitenverblijf biedt hierin uitkomst. Deze zijn de afgelopen jaren zeer populair en wij snappen wel waarom.  

Buitenverblijven worden steeds vaker als verlengstuk van ons huis gezien. Het creëert een extra leefruimte waarin je van de lente 

tot aan de winter optimaal kunt genieten. Onze buitenverblijven zijn verkrijgbaar als basismodel en eenvoudig uit te breiden met  

bijvoorbeeld een houten wandafscheiding of glazen wand.

Buitenverblijf

Modulair uitbreiding

Module t.b.v. uitbreiding buitenverblijf
Onbehandeld en geschaafd douglashout
750094 - 250x330cm

Betonpoer recht

Antraciet, met verstelbare plaat
10x10cm, draadeind M20
750087 - 15x15x60cm

Industriële glazen wand

Zwart gecoat aluminium raamwerk, 
negen gelijke vakken
750090 - 224x278,5cm

Wand B & C

Enkelzijdige rabat wand, 
douglashout
750079 - 224x228,5cm
750080 - 224x278,5cm

Wand B & C

Enkelzijdige rabat wand,
zwart geïmpregneerd
750081 - 224x228,5cm
750082 - 224x278,5cm

Buitenverblijf basis

Module t.b.v. buitenverblijf
Onbehandeld, geschaafd douglashout
750093 - 500x330cm

Tip: wist je dat een sedumdak verschillende ecologische voordelen heeft? Een sedumdak is een type  

groendak, begroeid met onderhoudsvrije vetplantjes. Naast vergroening van de tuin biedt het aanschaffen 

van een sedumdak meerdere voordelen: natuurlijke opname van regenwater, makkelijk te onderhouden en een 

verhoogde levensduur van het dak. 
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Vuren Shutterscherm 
Nevada

RVS geschroefd, beweegbare 
houten lamellen
Geïmpregneerd en geschaafd 
750208 - 180x90cm

Flex Fence zelfbouwpakket 
lamellen

RVS geschroefd, lamellen 
max 180cm i.v.m. doorhangen
750157 - 2st.

Douglas deuren zijn vervaardigd van gedroogd en geschaafd douglashout. De vlamstructuur met rode kleurtinten geven deze deuren 

een warme en eigentijdse uitstraling. De levensduur van een onbehandelde deur bedraagt minimaal 15 jaar.

Deuren
Douglas

Douglas enkele deur dicht

Linksdraaiende deur
Onbehandeld en geschaafd
750083 - 201x90cm

Douglas enkele deur 8-ruits glas

Linksdraaiende deur
Onbehandeld en geschaafd
750085 - 201x90cm

Douglas enkele deur 
4-ruits melkglas

Linksdraaiende deur
Onbehandeld en geschaafd
750084 - 201x90cm

Vuren scherm Spencer

RVS geschroefd, horizontale vuren latten
Geïmpregneerd en geschaafd 
750031 - 180x180cm

Vuren deur Spencer

RVS geschroefd, verstelbaar stalen frame
Horizontale vuren latten
Geïmpregneerd en geschaafd
750032 - 180x100cm

Tuinhout
Vuren

Vuren tuinschermen zijn erg populair in Nederland. Met een lichtbruine kleur stralen de schuttingen, die weinig knoesten en kwasten 

bevatten, een natuurlijke look uit. Perfect toe te passen bij de meest uiteenlopende woningen en tuinen.
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Categorieën
Kunstgras

Accessoires

Toelichting
Geen liefhebber van onkruid steken, kale plekken, maaien en  

sproeien? Met kunstgras heb je altijd een mooi groen gazon en het 

scheelt uren aan onderhoud. Dankzij de nieuwe non-direction tech-

niek ziet kwalitatief goed kunstgras er tegenwoordig fantastisch 

uit. Het aanzicht op de grasmat blijft hierdoor vanuit iedere hoek 

van de tuin onveranderd. 

Kunstgras
Lijkt groener bij de buren, is het niet.Lijkt groener bij de buren, is het niet.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assorti- 

ment kunstgras met actuele prijzen en de  

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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Kunstgras of toch liever 
écht gras?
Een mooie grasmat is een echte aanwinst in de tuin. Het voegt 

iets bijzonders toe, zowel functioneel als voor het oog. Een groen 

gazon kan dienst doen als een speelveld voor de kinderen of  

sierlijke eyecatcher. Maar wat voor soort grasveld kies je dan? 

Wordt het een echte traditionele grasmat of kies je toch voor  

kunstgras? 

Deze keuze is niet alleen geheel persoonlijk, maar heeft  

daarnaast veel te maken met de voor- en nadelen van beide 

tuinmaterialen. Ben je een échte liefhebber die regelmatig 

met groene vingers in de tuin te vinden is, geniet van het pas  

gemaaide gras en jouw (klein) kinderen lekker wilt laten ravotten? 

Dan is echt gras de beste optie voor jou. En laten we even eerlijk 

zijn, qua look & feel ook de mooiste optie. Of toch niet?

Waar kunstgras een aantal jaar geleden nog vaak werd  

overgeslagen vanwege de onnatuurlijke uitstraling, is dat tegen-

woordig steeds minder aan de orde. Kunstgras is nauwelijks 

meer te onderscheiden van echt gras. Althans, dat hangt af van 

het type kunstgras dat jij wenst. Met kunstgras heb je altijd een 

mooi groen gazon. Dankzij nieuwe technieken ziet kwalitatief 

goed kunstgras er tegenwoordig fantastisch uit. Daarnaast is 

kunstgras zeer onderhoudsvriendelijk, is het waterdoorlatend en 

zijn kale plekken in het gazon verleden tijd. Eveneens de ideale 

oplossing voor mensen met een pollenallergie.

Maar hoe kan het eigenlijk dat kunstgras nauwelijks meer te 

onderscheiden is van echt gras? De nieuwste non-direction tech-

niek maakt dit mogelijk. Non-direction kunstgras is een variant 

waarbij de kunstgrasvezels of sprieten alle kanten uitwijzen. Het 

aanzicht op de grasmat blijft hierdoor vanuit iedere hoek van de 

tuin onveranderd. 

Een eigenschap waar traditioneel kunstgras dus niet over  

beschikt. Daarbij maakt de ruime keuze aan kleuren, 

structuren en hoogtes multidirectioneel kunstgras een  

aantrekkelijk product. Met uitzondering van de Play Grass zijn  

al onze kunstgrasmatten dit jaar volgens de non-direction  

techniek geproduceerd.

De nieuwste techniek: 
non-direction kunstgras
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 ा Kunstgras heeft weinig onderhoudsuren nodig. Het  

enige wat je moet doen is regelmatig bladeren en zaden  

verwijderen om onkruid tegen te gaan. Verwijder deze 

met een kunststof bladhark om beschadigingen te voor-

komen. Ook kun je een paar keer per jaar de kunstgrasmat  

opborstelen wanneer het kunstgras plat gaat liggen. 

 ा Kunstgras verkleurt in principe niet. Het is namelijk  

UV-bestendig en kan dus goed tegen zonlicht. Wel kan de 

grasmat na tientallen jaren zijn kleur iets verliezen, maar 

gelukkig is dit verschil minimaal zichtbaar.

 ा Zodra het kunstgras besteld is, dient dit volledig  

afgenomen te worden. Kunstgras wordt namelijk op maat 

gesneden voor de klant. Eenmaal gesneden kunnen wij 

deze producten dus niet meer verkopen.

 ा Als je het kunstgras op maat moet snijden, snij dan het gras 

vanaf de (rubber) onderzijde in. Dit voorkomt beschadiging 

van de grasvezels. Zorg dat het kunstgras altijd over elke 

kantopsluiting heen valt. Vervolgens snijd je de mat precies 

weg langs de kant met een geschikt mes.

Tips over kunstgras
 ा Huisdieren en soms ook kleine kinderen hebben de  

natuurlijke neiging om overal aan te likken en kauwen. Het 

zachte, gegarandeerde kunstgras is hier echter bestand 

tegen. Het kunstgras is veilig en voldoet aan de Europese 

Norm EN 71-3 NEN-norm. Urine en uitwerpselen van huis-

dieren hebben geen negatief effect op het grastapijt. Het 

kan eenvoudig worden gereinigd.

 ा Met kunstgras dien je rekening te houden met de onder-

grond en de waterafvoer. 

 ा Zodra het kunstgras geleverd wordt adviseren we het  

alvast los te halen en gedurende 12 tot 24 uur buiten uit 

te leggen. Het kunstgras kan namelijk krimpen of uitzetten 

door verschillende weersinvloeden. Door het uit te rollen 

krijgt het de kans om te ademen.

 ा Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen 

die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd.
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Geen liefhebber van onkruid steken, kale plekken, maaien, sproeien, bemesten en verticuteren? Met kunstgras beschik je altijd over 

een mooi groen gazon dat vrijwel geen onderhoud vereist. Dankzij de nieuwste techniek ziet kwalitatief goed kunstgras er tegen-

woordig fantastisch uit. Nauwelijks meer te onderscheiden van het echte werk. Met uitzondering van de Play Grass zijn al onze  

kunstgrasmatten dit jaar volgens de nieuwe non-direction techniek geproduceerd.

Kunstgras
Grass

Arti Grass

901420 - 30mm

Relax Grass

901423 - 50mm

Play Grass

901419 - 40mm

Anker

920381

Lijmband zelfklevend

900205 - 0,12x10m

Easy Grass

901421 - 40mm

Anti Worteldoek Zwart

920000 - 2,1m

Pro Grass

901422 - 45mm

Drukverdelend Onderdoek

920330 - 2m

Kwartszand

900204 - 0,5/1mm

Prijzen & verwerking
Scan de QR-code om de  
actuele prijzen en verwerkings- 
voorschriften te bekijken.

K
U

N
S

T
G

R
A

S

213



Categorieën
Oud Hollandse Eco-tegel

Eco Grates

Eco Bricks

Aqua Bricks

Hydroblob

Toelichting
In Nederland hebben we steeds vaker met weersextremen te  

maken. De ene keer wateroverlast door plensbuien, de andere keer 

waterschaarste door langdurige droogte. Klimaatverandering is 

nu eenmaal een feit en vraagt om duurzame oplossingen. Water-

doorlatende bestrating is daar één van, want het zorgt ervoor dat 

hemelwater goed in de bodem kan trekken. Zo voorkom je enorme 

plassen in de tuin.

Duurzaam
tuinieren
Nu beginnen voor een Nu beginnen voor een 
groene toekomst.groene toekomst.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assortiment 

duurzame producten met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.
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Gardenlux Greenlabel
Ken je het Gardenlux Greenlabel al? Met onze prachtige materialen kun je jouw tuin op een slimme 

manier vergroenen. Zo sla je vele vliegen in één klap. Jouw tuin is bestand tegen steeds extremere 

klimaatinvloeden, heeft een lange levensduur, draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot 

én krijgt ook nog eens een luxe look.

Laten we eerlijk zijn: duurzaam is een beetje een containerbegrip aan het worden. Want wat  

betekent dat nou precies? Iedereen vult dat op zijn eigen manier in. Het belangrijkste is dat we op 

een ecologisch verantwoorde manier omgaan met onze buitenruimte waar we zo van genieten. 

Helaas hebben we in Nederland steeds vaker met weersextremen te maken. De ene keer 

wateroverlast door plensbuien, de andere keer waterschaarste door langdurige droogte.  

Klimaatverandering is nu eenmaal een feit en vraagt om duurzame oplossingen. Waterpasserende 

bestrating is daar één van, want het zorgt ervoor dat hemelwater goed in de bodem kan trekken. Zo 

voorkom je enorme plassen in de tuin. Tegelijkertijd help je de natuur een handje door op natuurlijke 

wijze het grondwater aan te vullen.

Slim en sfeervol 
vergroenen
Duurzaamheid ligt op straat.Duurzaamheid ligt op straat.

216



Gardenlux zoekt daarvoor altijd naar innovatieve oplossingen 

waarmee je tegelijkertijd een luxe en groene tuinstijl kunt com-

bineren. 

Olivine siersplit is daar een aansprekend voorbeeld van. Met deze 

grijsgroene halfverharding (ook in zand) leg je paden en opritten 

aan of je gebruikt het als siersplit in de border. Het mooie van 

Olivine is dat dit mineraal CO2 bindt en dus de broeikasgassen in 

de atmosfeer vermindert. Onze bamboehouten vlonderplanken 

hebben datzelfde CO2-negatieve effect en hebben een bijzonder 

lange levensduur (25-30 jaar) (pagina 134).

Gardenlux Greenlabel herbergt ook slimme oplossingen om  

wateroverlast te vermijden. De Hydroblob heeft zich al keer op 

keer bewezen door overtollig hemelwater in de bodem te laten 

infiltreren. Geen plassen op het terras, het riool wordt ontlast én 

een natuurlijke aanvulling van de grondwaterstand. 

Je kunt kiezen uit Hydroblob afvoerputten en infiltratieblok-

ken. Deze doe-het-zelf oplossing zorgt dat regenwater over de  

volledige lengte van jouw terras snel wordt opgenomen. Leg je 

rondom de put nog een aantal extra blokken, dan vergroot je het 

opvangreservoir met honderden liters.

Met een Hydroblob zijn waterplassen verleden tijd. Het  

overtollige water wordt namelijk gebufferd en geïnfiltreerd in de 

bodem (pagina 222).

In de afbeelding hiernaast liggen de Eco Bricks die zijn 

speciaal ontworpen om hemelwater te infiltreren. Unieke  

geïmpregneerde dikformaten in rustieke kleuren waarmee je 

een strakke oprit plaveit. Vergroenen is noodzakelijk en wordt 

dankzij Gardenlux steeds leuker. 

Naast de Eco Bricks liggen de Oud Hollandse Eco-tegels. Het 

ontwerp van de zeskantige open Eco-tegel zorgt ervoor dat 

het hemelwater soepel de bodem infiltreert. Daarnaast is het 

creëren van een paadje in je tuin gemakkelijk gedaan met deze 

tegels (pagina 218).

Olivine siersplit - CO2 
absorberend

Wateroverlast vermijden

Waterpasserende 
bestrating
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Oud Hollandse Eco-Tegel 
Grijs

201626 - 37,5x37,5x7cm

Oud Hollandse Eco-Tegel 
Antraciet

201627 - 37,5x37,5x7cm

De Oud Hollandse Eco-tegel is een duurzame oplossing gemaakt van gerecycled grind. Met zijn open structuur kan de tegel als looppad 

of oprit worden toegepast. Bovendien zorgt het elegante ontwerp van de zeskantige tegel ervoor dat regenwater gemakkelijk de bodem 

kan infiltreren. Regenwater dat normaliter in het riool zou verdwijnen. 

Oud Hollandse 
Eco-tegel

E C O -T E G E L  A N T R A C I E T
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Met behulp van de Eco Grates infiltratieroosters kan er op een snelle en duurzame manier een verharding worden gecreëerd, geschikt 

voor parkeerplaatsen en opritten. De roosters zijn gemaakt van gerecycled kunststof en kunnen worden opgevuld met gras, grind of 

betonstenen. Vanwege de brede voegen kan regenwater gemakkelijk de bodem intrekken, wat wateroverlast voorkomt.

Eco Grates

Eco Grates Grijs

901038 - 40x80x6cm

Betonsteen Eco Grates Grijs

901099 - 7,4x7,4x4,8cm

Betonsteen Eco Grates Wit

901101 - 7,4x7,4x4,8cm

Betonsteen Eco Grates Rood

901039 - 7,4x7,4x4,8cm

Betonsteen Eco Grates Zwart

901100 - 7,4x7,4x4,8cm

E C O  G R A T E S  G R I J S
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Unieke, geïmpregneerde dikformaten, ontworpen vanuit een duurzame visie. Eco Bricks zijn voorzien van een nok die iedere  

omliggende steen op gepaste afstand houdt. Deze afstand is precies voldoende om het regenwater via de voegen naar binnen te  

laten sijpelen.

Eco Bricks
Waterpasserend

Veerse Grijs/Zwart

100894 - 7x21x8cm

Volkerak Beige/Bruin/Grijs

100895 - 7x21x8cm

Maeslant Bruin/Zwart

100896 - 7x21x8cm

E C O  B R I C K S  V E E R S E
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De oersterke Aqua Bricks zijn waterpasserende klinkers die gebruikt worden om mee te ontharden en vergroenen. Perfect om de 

oprit of een parkeervlak mee te bestraten. De meest waterdoorlatende variant is de uitvoering '40% open', dat voor aanzienlijk minder  

wateroverlast moet zorgen. 

Aqua Bricks
Waterpasserend

Zwart en Grijs Gesloten

100892 - 10x30x8cm - Zwart
100890 - 10x30x8cm - Grijs

Zwart en Grijs 22% Open

101049 - 10x30x8cm - Zwart
101048 - 10x30x8cm - Grijs

Zwart en Grijs 40% Open

100893 - 10x30x8cm - Zwart
100891 - 10x30x8cm - Grijs

A Q U A  B R I C K S  Z W A R T  4 0 %  O P E N
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Hydroblob
De oplossing voor ecologisch watermanagement

Wateroverlast door hevige regenval komt steeds vaker voor. Stoor jij je ook aan plassen in de tuin, 

op het terras of op de oprit? Denk duurzaam! Met een Hydroblob zijn waterplassen verleden tijd. 

Deze eenvoudige doe-het-zelf oplossing zorgt dat regenwater over de volledige lengte van jouw 

terras snel wordt opgenomen. Dankzij de infiltratieblokken wordt het overtollige water gebufferd en 

geïnfiltreerd in de bodem. 

Waterplassen verleden tijd

Met Hydroblob infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd. Eén enkel blok kan maar liefst tot 

170 liter water absorberen. De blokken zijn geschikt voor drainage in tuinen, lijnafwatering rondom 

verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten. Het plaatsen is zeer eenvoudig en leiding- 

werk is zelfs overbodig. Hydroblob is de ecologisch verantwoorde oplossing voor overtollig water in 

de tuin. Bij een benodigde capaciteit van boven de 1500 liter adviseren we je het verwerkingsadvies 

aan te vragen bij jouw Gardenlux dealer.

100% natuurlijk

Hydroblob drainageblokken zijn gemaakt van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal op basis 

van basalt. Het is bijzonder sterk en bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. De blok-

ken zijn omwikkeld met een filterdoek dat instroming van zand en grond voorkomt. Het unieke  

natuurlijke materiaal absorbeert regenwater bijzonder snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie 

van het water in de bodem rond het blok. Zo wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld 

en voorkomt het verdroging.

Basalt gesteente

Extreem licht 

gewicht

Immens sterk

Beschermend geotextiel

membraan

Enorm waterabsorberend

vermogen

Houdt op unieke wijze water

vast tussen de vezels
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Hydroblob

Verwerking Hydroblob
Scan de QR-code en lees de 
belangrijke verwerkings-
voorschriften van Hydroblob

Hydroblob

900436 - D34 - 120x15x20cm - 34L
900541 - D45 - 120x20x20cm - 45L
900441 - D112 - 120x30x33cm - 112L
900442 - D170 - 120x30x50cm - 170L
900445 - D340 - 120x30x100cm - 340L

Hydroblob Infiltratie 
Put Rooster

900434 - Verzinkt - 25x25x35cm - 15L
900792 - Grafiet - 25x25x35cm - 15L

Hydroblob Set Rooster

900539 - Verzinkt - 120x15x20cm - 34L
900540 - Grafiet - 120x15x20cm - 34L

Hydroblob Slimline Set

901007 - Verzinkt - 120x20x30cm - 45L
901008 - Grafiet - 120x20x30cm - 45L

Hydroblob Met Buis 
Ø100mm

900443 - BD112 - 120x30x33cm - 112L
900444 - BD170 - 120x30x50cm - 170L
900791 - BD340 - 120x30x100cm - 340L

Hydroblob Zandvangput Met 
Loofscheider ZVP-MR

900450 - Verzinkt - Ø100cm
900991 - Grafiet - Ø100cm

Hydroblob Zandvangput Met 
Loofscheider ZVP-PD

900449 - Ø100cm

Hydroblob Koppelbuis 
per meter

900544 - Ø100mm

Hydroblob Koppelstuk 
BD per blok

900446 - Ø100mm
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Toelichting
Je geniet het meest als de tuin op zijn mooist is. Daar heb je zelf 

de hand in. Met een secure afwerking ben je al een heel eind. 

Denk daarbij aan het voegen van een keramisch terras waardoor  

onkruid geen kans krijgt. Of de keuze voor tegeldragers waarmee je  

eventuele verzakkingen snel de baas bent. En hoewel we in onze 

vrije tijd vooral willen genieten is onderhoud wel noodzakelijk. 

Verwerking & 
Onderhoud
Voorzorg is de beste nazorg.Voorzorg is de beste nazorg.

Prijzen & verwerking
Voor een volledig overzicht van ons assortiment 

onderhoudsproducten met actuele prijzen en de 

verwerkingsvoorschriften verwijzen we je graag 

door naar onze website of scan de QR-code.

Categorieën
Lijm & cement

Onkruidarm voegzand

Voegmortel

Tegeldragers

Onderhoudsproducten

Lijnafwatering

228
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Lijm & cement
Met muurelementen kun je je creatief helemaal uitleven. Denk aan het bouwen van een kleurrijke border of functionele muur- 

afscheiding. Met steenlijm zet je deze elementen eenvoudig vast. Het hecht makkelijk en is daarbij onder bijna alle weers- 

omstandigheden te gebruiken.

Steenlijm All Weather Tube
 
900601 - 290ml

Steenlijm Stonefix

900602 - 15kg

PU Fix Handy Spuitlijm

900610 - 750ml

PU Fix Pro Spuitlijm

900611 - 750ml

Pu Fix Pro Spuitpistool

900612

Trascement Grijs

900513 - 25kg

EPDM Dakfolie Spuitlijm

900189 - 500ml

Nieuw
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Onkruidarm voegzand
Wist je dat het mogelijk is een onderhoudsvriendelijke en onkruidvrije tuin te hebben? Onkruidarm voegzand is de oplossing! Dit 

voegzand, dat zowel voor nieuwe als bestaande bestrating gebruikt kan worden, zorgt voor een dichte voeg waardoor onkruid in het 

straatwerk geen schijn van kans maakt. Het komt 100% onkruidvrij uit de zak en heeft tevens een onkruidremmende werking. De lang-

durige coating met hoge PH-waarde voorkomt het ontkiemen van nieuw onkruid en werkt dus preventief. Let op: je dient het voegzand 

droog te verwerken en de resten daarna te verwijderen.

Onkruidarm Voegzand 
Neutraal

901426 - 20kg

Onkruidarm Voegzand 
Grijs

901425 - 20kg

Onkruidarm Voegzand 
Basalt

901424 - 20kg

Nieuw
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Onze kant-en-klare voegmortel is speciaal ontwikkeld voor alle soorten sierbestrating, van klein plaveisel tot grootformaat tegels. In het 

bijzonder geschikt voor keramische tegels. Echter raden we voor het voegen van de oprit onze Streetprotexion III aan. De voegmortels 

zijn verkrijgbaar in vier kleurstellingen en daarnaast ook nog eens waterdoorlatend. Voor iedere tuin een mooie uitkomst dus. Hoef je 

slechts een klein deel van een voeg te herstellen? Kies dan voor onze reparatieset.

Voegmortel calcutor
Reken jouw benodigde voeg-
mortel uit op Gardenlux.nl.

Voegmortel

Voegmortel Kant-en-Klaar 
Zandbeige

901157 - 12,5kg - emmer
900556 - 1,5kg - reparatie

Voegmortel Kant-en-Klaar 
Grijs/Zwart

901158 - 12,5kg - emmer
900555 - 1,5kg - reparatie

Voegmortel Kant-en-Klaar 
Antraciet

900984 - 12,5kg - emmer
900557 - 1,5kg - reparatie

Voegkruis Afbreekbaar
Zwart

900532 - 3mm - 100st.
900533 - 5mm - 100st.

Voegkruis Herbruikbaar
Zwart

900534 - 3mm - 50st.
900536 - 5mm - 50st.

Voegkruis T-stuk 
Herbruikbaar Zwart

900535 - 3mm - 50st.
900537 - 5mm - 50st.

Streetprotexion III 
Voegvulling

901058 - 12,5kg - emmer

Voegmortel Kant-en-Klaar 
Zilvergrijs

901427 - 12,5kg - emmer
900554 - 1,5kg - reparatie
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In plaats van het terras in een zandbed te verwerken, kun je ook kiezen voor tegeldragers. De tegels komen dan op rubberen voetjes 

te liggen, die in hoogte verstelbaar zijn. Ideaal bij het aanleggen van een tegelvloer op een dakterras, maar ook als ophoging van  

een terras of bij een ondergrond die niet egaal is. Bovendien ontstaat er onder het terras extra ruimte om leidingen of kabels door te 

voeren.

Tegeldragers

Tegeldrager

900306 - 10x10x1cm

Tegeldrager Flex Verstelbaar

920309 - 40/70mm

Tegeldrager Flex Verstelbaar

920313 - 15/19mm

Tegeldrager Vast 10mm

920320 - 10mm

Randoplossing Binnenhoek
 
920328 - t.b.v. 27/470mm

Tegeldrager Flex Verstelbaar

920314 - 19/27mm

Tegeldrager Vulrubber

920322 - 2,5mm

Randoplossing Buitenhoek

920329 - t.b.v. 27/470mm

Tegeldrager Flex Verstelbaar

920308 - 27/40mm

Helling Corrector 0-7%

920326 - 0/7% correctie

Randoplossing 

920327 - t.b.v. 27/470mm
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Onderhoudsproducten

Green Delete

900650 - 1L

Cementsluier Verwijderaar

900651 - 1L

Genieten van de zon, een barbecue met vrienden of simpel ontspannen met een goed boek. In onze vrije tijd willen we vooral genieten 

van onze buitenruimte en dat kan het beste met een verzorgde tuin. Dus is een klein beetje onderhoud soms nodig. Maar geen paniek, 

want met deze milieuvriendelijke onderhoudsproducten is de klus zo geklaard! 

Buitenhuisreiniger

900652 - 1L
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Onderhoud in de tuin
Scan de QR-code om meer 
informatie te lezen over het 
onderhouden van jouw tuin. 

Betonsealer Zwart

900695 - 1L

In een mooie tuin moet geleefd worden. De keerzijde is echter dat het ook vaker onderhoud vereist. Het uitvoeren van een goede 

schoonmaakbeurt, wat ook ieder voorjaar wordt aangeraden, geeft jouw tuin weer de gewenste look.

Aangezien verschillende soorten tuinbestrating een specifieke aanpak vragen, is het erg belangrijk om de juiste onderhouds- 

producten in jouw tuin toe te passen. Zo is een onbehandelde tegel - zonder impregnatie of coating - natuurlijk minder goed beschermd 

dan een behandelde tegel die dat wel heeft. Laat je daarom goed adviseren welke reinigingsproducten uitsluitend geschikt zijn voor de 

tegels in jouw tuin. Op onze website gaan we hier middels enkele blogs dieper op in.

Impregneer Neutraal

900660 - 1L
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Een goede afvoer van het hemelwater is pure noodzaak. Maar het oog wilt natuurlijk ook wat. De Garden Drain biedt uitkomst! Deze 

luxe lijnafwateringsgoot voldoet zijn plicht en zorgt ervoor dat er geen overtollig water in de tuin blijft liggen. Met de Garden Drain 

hebben we een pareltje in huis.

Lijnafwatering
Garden Drain

Garden Drain Cortenstaal 
Designgoot

920391 - 100x6,5x10cm

Garden Drain Cortenstaal 
T-stuk

920401 - 18,2x6,5x10,4cm

Garden Drain Aluminium 
T-stuk

920397 - 18,2x6,5x10,4cm

Garden Drain Zwart 
Aluminium T-stuk

920399 - 18,2x6,5x10,4cm

Garden Drain Zwart 
Aluminium Designgoot

920390 - 100x6,5x10cm

Garden Drain Aluminium 
Hoekstuk

920396 - 15x6,5x10,4cm

Garden Drain Zwart 
Aluminium Hoekstuk

920398 - 15x6,5x10,4cm

Garden Drain 
Verbindingsstuk

920392 - Ø50mm

Garden Drain Cortenstaal 
Hoekstuk

920400 - 15x6,5x10,4cm

Garden Drain Aluminium 
Designgoot

920389 - 100x6,5x10cm

Garden Drain Eindstuk 
Gesloten

920394

Garden Drain Eindstuk 
Met Uitloop

920395 - Ø50mm
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Lijnafwatering
Top Drain

Top Drain Met Gegalvani-
seerd Stalen Rooster

900975 - 100x13x8,5cm

Met een lijnafwateringsgoot, ook wel een afvoergoot genoemd, wordt regenwater gemakkelijk 

opgevangen en afgevoerd zodat hinderlijke waterplassen worden voorkomen. Al onze Top Drains 

zijn gemakkelijk toe te passen langs je terras. De Top Drain met een zwart gietijzer rooster is ook  

geschikt voor de oprit.

Top Drain Met Zwart 
Kunststof Rooster

900976 - 100x13x8,5cm

Top Drain Met Zwart 
Gietijzer Rooster

900977 - 100x13x8,5cm

Top Drain Set Eindkappen

900978 - Ø50 - 2st.

Top Drain Onderuitlaat
 
900979 - Ø110mm

Top Drain Verloop

900980 - Ø50-75mm
900981 - Ø50-80mm
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Service & levering
Als je eenmaal jouw materialen met zorg hebt uitgekozen, wil je ze graag ook zo snel mogelijk bij je thuisbezorgd hebben. Dankzij de 

grote voorraden en productiecapaciteit kunnen we vaak binnen 4 tot 5 werkdagen de materialen uitleveren. We rijden dagelijks met 

onze vrachtwagens door heel Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden en kunnen dus snel en accuraat jouw bestelling bezorgen. Voor 

een aantal Gardenlux dealers leveren we de producten af bij de opslag van de dealer. Ook bezorgen we voor een aantal dealers de  

materialen direct bij de eindgebruiker thuis. 

Bij het leveren aan huis een aantal spelregels verbonden. Aflevering kan alleen plaatsvinden via verharde wegen. Je kunt met de Gar-

denlux dealer een vaste afleverdag naar voorkeur afspreken, maar geen bezorgtijd. Standaard rijden we met stenentrailers van 16m 

lengte. In kleine woonerven is het niet altijd mogelijk om met een dergelijk lange trailer de straat in te komen. Deze trailers hebben nu 

eenmaal een grotere draaicirkel dan een vuilniswagen, die wel bij jou in de straat terecht kan. Laat je toch een grote Gardenlux trailer 

komen, terwijl je er aan twijfelt of deze bij je in de straat kan komen, dan lost deze trailer tot zover als hij kan komen. 

We kunnen jouw bestelling echter ook met een kleine vrachtwagen bezorgen. Hier zijn, afhankelijk van hoeveelheden en de te rijden  

afstand, extra kosten aan verbonden. Jouw dealer kan je hierover meer vertellen. Alle Gardenlux vrachtwagens zijn uitgerust met 

zelflossende kranen, die jouw bestelling zover als de kraan uitdraait, op de door jouw opgegeven plaats komen lossen.

Controleer je aankopen altijd voor verwerking. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf 

nooit een reden tot klacht zijn. Herbestratingskosten worden om deze reden dan ook niet vergoed.

Geleverde materialen worden alleen in overleg met onze verkoopspecialisten retour genomen, mits de verpakking en producten niet 

beschadigd zijn. Retourname is wel afhankelijk van de afleverdatum, omdat we te maken hebben met productiedata van de geleverde 

producten en de huidige voorraden. De verwerkingskosten van de retourname zijn 25% van het aankoopbedrag, die wij in mindering 

brengen op de creditfactuur exclusief vrachtkosten.
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Colofon
© Copyright 2023 Gardenlux Stones & Paving BV

Ons inspiratiemagazine 2023 is met de grootste zorg 
samengesteld, desalniettemin kan Gardenlux op  
generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor 
eventueel ondervonden schade voortvloeiende uit  
fouten of onvolledigheden in de inhoud van dit  
magazine. In het belang van vernieuwingen en  
verbeteringen behouden wij ons het recht voor om  
wijzigingen in de producten aan te brengen. Niets uit  
dit inspiratiemagazine mag worden overgenomen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
Gardenlux. Eventuele tussentijdse wijzigingen en druk- 
en of zetfouten voorbehouden.

Fotografie
De gedrukte kleuren in het magazine kunnen  
afwijken van de daadwerkelijke kleuren. Sommige 
kleuren zijn puur indicatief. Door het drukprocedé  
kunnen de getoonde kleuren afwijken van de  
werkelijkheid. Voor het beste beeld verwijzen wij je door 
naar een erkende dealer.

Erkende dealers
Je kunt ons assortiment bij 150 erkende dealers  
in Nederland kopen. Er is altijd een erkende dealer 
bij je in de buurt. De dealeradressen vind je op onze  
website: Gardenlux.nl. Samen met onze dealers streven 
we ernaar om tuinen de luxe uitstraling te geven die ze 
verdienen.

Gardenlux Stones & Paving B.V.

Krekenburg 8

3417 MH, Montfoort

Info@gardenlux.nl

Gardenlux.nl
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Jouw droomtuin
op beeld
Als tuinexpert zijn we continu op zoek naar de mooiste droomtuinen.  

Landelijk of modern, klein of groot. Bij Gardenlux zijn we van mening dat 

elke tuin de potentie van een droomtuin heeft. En daar maken we erg graag 

kennis mee! 

Beschik jij over een tuin waarin onze Gardenlux producten zijn verwerkt en 

verdient jouw droomtuin écht een plekje in de spotlights? Laat het ons weten 

door de mooiste foto’s met ons te delen via marketing@gardenlux.nl. Wie 

weet verschijnt jouw tuin in hét jaarlijkse inspiratiemagazine, of krijgt het een 

speciale plek op onze Facebook- en Instagrampagina. 

Graag vragen we je om in de mail jouw adres en de betreffende Gardenlux 

producten te vermelden. Bij de állermooiste droomtuinen kunnen we zelfs 

kosteloos een fotograaf langs sturen. Als dank nemen we een klein presentje 

voor je mee, ideaal voor de zonnige zomerdagen!

Met een design als basis, geven we ons catalogus dit jaar een 

volledig nieuwe look & feel! Informeren en inspireren is waar 

we voor staan. Met toevoeging van diverse blogs, tips & tricks 

en DIY-projecten is het magazine completer dan ooit. Maar de 

ontwikkelingen staan nooit stil. Als tuinexpert zitten we er dan 

ook dagelijks bovenop en delen deze bevindingen met liefde op 

onze socials. Wil je hiervan graag op de hoogte blijven? Bekijk dan 

eens de Gardenlux Stones & Paving kanalen en volg de nieuwste 

tuintrends op de voet. Laat je inspireren!

Jouw dagelijkse dosis 
tuininspiratie

Gardenluxstonespaving

Gardenlux Stones & Paving

Gardenluxstonespaving

Gardenluxstonespaving
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Assortiment & tools
Meer dan 1000 tuinproducten

Alle bijbehorende accessoires

Uitrekenen vierkante meter prijs

Voegmortel-, grind- en blokkencalculator

Tegelcombinatie tool: mix & match

Informatie & service
Dealerkaart met verkooppunten

Veelgestelde vragen

Verwerkingsvoorschriften

Gratis sample aanvraag

Live chat met tuinspecialist

Tuininspiratie
Blogs, foto’s en video’s

Tuinstijlen, tips & tricks en DIY

Jouw persoonlijke 3D-tuinontwerp

Bezoek Gardenlux.nl

Online bestellen
Wil je jouw bestelling online plaatsen? 

Dan schakelen we automatisch ons 

dealernetwerk in. Zodra je op de  

website een bestelling plaatst, komt de 

order op basis van jouw locatie terecht 

bij de dichtstbijzijnde Gardenlux dealer. 

Deze handelt vervolgens de aankoop af 

en levert de gewenste materialen bij jou 

thuis af.

Met een uitgebreid netwerk van 

150 erkende dealers is er altijd een  

Gardenlux verkooppunt in jouw  

directe omgeving. Hier kun je een breed  

assortiment aan tuinmaterialen be- 

kijken. Vul je postcode of woonplaats 

op de dealerkaart en je ziet meteen  

welke Gardenlux dealer het dichtst in de 

buurt is. Uiteraard kun je hier ook meteen  

online bestellen.

Verkooppunten
Heb je een vraag over het bestel- 

proces? Of wil je graag meer informatie 

over het aanbod van Gardenlux? We 

helpen je graag verder. Onze verkoop-

specialisten staan van maandag tot en 

met vrijdag voor jou klaar. Telefonisch, 

per mail en zelfs via een live chat. Ook 

kun je met allerlei vragen bij één van 

onze 150 erkende dealers in Nederland  

terecht.

Vragen & advies

Ervaar Gardenlux bij onze dealers
Scan de QR-code en bekijk jouw lokale verkooppunten 

Liever een product in het echt bekijken?
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Gardenlux Stones & Paving

Krekenburg 8 

3417 MH, Montfoort

Nederland

T.  0348-47 39 34

W. Gardenlux.nl


