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t u i n p r o f e s s i o n a l s !

Tuinprofessionals!

Medio 2010 vond tussen een zestal fabrikanten van tuinmaterialen een 
discussie plaats en was de gedeelde conclusie dat we allen moeite hadden om 
de Tuinprofessional met kennis van onze producten en systemen te bereiken. 
Kennis op het gebied van advisering, verkoop en toepassing van onze materi-
alen. Kennis van en voor de Tuinprofessional is sindsdien ons thema. Ieder jaar 
organiseren we op de derde dinsdag en woensdag van januari een Kennisevent 
waarbij de Tuinprofessional een hele dag onze gast kan zijn, een aantal plenaire 
presentaties mee maakt en kan kiezen uit een groter aantal kleinere kennis-
sessies of workshops. 

Tussendoor kan hij, onder het genot van altijd lekkere lunches netwerken en 
individuele fabrikanten aanspreken. Hij krijgt kennis van ons aangeboden, wij 
daarentegen leren van ieder gesprek dat wij kunnen voeren. Inmiddels is onze 
groep uitgebreid tot 19 toonaangevende merken. Merken die elkaar aanvullen 
en die samen een groot deel van de tuinen in Nederland kunnen vullen. In 
bijgaand overzicht stellen de bedrijven zich voor.

We wensen u veel leesplezier.

Andre Pes

Voorzitter Tuinprofessionals
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D e  k l i m a a t -
b e s t e n D i g e  t u i n !  

Door overlast van regenwater (vol-
stromende kelders, overlopende 
toiletten, water in huis) wordt de 

particulier ineens persoonlijk betrokken bij 
klimaatverandering. Hij wil echter loungen 
en koken in de buitenlucht op een stabiel, 
onderhoudsvriendelijk en omvangrijk terras. 
ACO laat de consument vrij in zijn wensen 
maar draagt zorg dat er geen overlast ont-
staat bij de particulier en bij zijn omgeving: 
“Vang het water op en houdt en gebruik 
het in de tuin / border”.  De tuinprofessional 
heeft een belangrijke rol in de communicatie 
van deze boodschap.

w a t  D o e n  w i j ? 
ACO levert lijngoten en putten om het 
water op te vangen, zandvangers om zand- 
en bladafval te kunnen laten bezinken en 
infiltratieproducten om het water in de tuin 
te houden. Op onze website www.aco-
easygarden.nl staat de informatie en kunt u 
advies verkrijgen over de hoeveelheid toe te 
passen goten of infiltratie-elementen.  ACO 
producten voor tuin en terras zijn verkrijg-
baar bij de sierbestratingsvakhandel, bij de 
leidinghandel en bij de bouwmaterialen-
handel.

www.aco-easygarden.nl / www.aco.nl

A C o
Al 50 jaar zijn wij als producent actief in de waterketen. Onze systemen vangen regenwater op, filteren en 
reinigen het en infiltreren het in de bodem of brengen het water naar het riool. Dat doen we op heel grote 
schaal op vliegvelden, pleinen, markten en in winkelcentra maar daarnaast ook voor de particuliere tuin. 
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w a t  D o e n  w i j ? 

Ons werkterrein voor watertech-
niek is breed; kennis en producten 
worden toegepast bij waterproject-

en voor particuliere en bedrijfsmatige doel- 
einden. Ontwerp, begeleiding en productie 
is geheel in eigen beheer. Hierbij besteden 
we veel aandacht aan begeleiding, immers 
voor veel cliënten is een waterproject geen 
alledaagse aangelegenheid, onze kennis en 
ervaring bieden wij graag aan om een project 
gezamenlijk tot een succes te brengen.

s p e c i a l i s t  i n 
w a t e r t e c h n i e k

AUGA is actief op vele gebieden van water-
techniek. Volledig afgestemd op de wensen 
van de klant, waarbij vele vormen van bewe-
gend water denkbaar zijn.  Wij werken samen 
met hoveniersbedrijven, vijverspeciaalzaken 
en bedrijven die zich gespecialiseerd hebben 
op watertechniek.   

www.auga.nl

A u G A
Wij beheersen het vak om water een mooie vorm te geven, helder en vitaal te houden of sfeervol aan te 
lichten. Dat doen we al meer dan 25 jaar en elke dag weer opnieuw met even veel plezier. 
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V A n  d E n  B E R K
Bomen zijn de groene meubelstukken van een  tuin. Een enkele goed gekozen en geplaatste boom kan 
een tuin een enorme ‘boost’ geven. Ze geven de benodigde verticale structuur en kunnen door het jaar 
heen verschillende sierwaarden hebben.  

b o m e n :  o n m i s b a a r 
i n  e l k e  t u i n

Van den Berk Boomkwekerijen heeft de 
grootste collectie ‘blikvangers’ voor de 
tuin. Van de bekende, altijd bruikbare 

soorten tot een groot assortiment bijzon-
dere exemplaren voor exclusieve tuinen of 
echte liefhebbers. Op 500 hectare staan 1750 
soorten hoogstam- en meerstammige bomen, 
vorm- en leibomen, struiken en rhododen-
drons, van medium tot XXL maten. Voor 
iedere tuin is een geschikte boom te vinden   
en we helpen u daar graag bij.

b e z o e k  o n s

De kwekerij is op afspraak te bezoeken voor 
een oriënterend bezoek of om bomen uit te 
merken.  Als hovenier kunt u uw klant uit-
nodigen met u mee te komen. Wij onder-
steunen u in uw verkoopproces,  maar eigenlijk 
doen onze bomen het werk. Tuinbezitters 
worden in de kwekerij vanzelf enthousiast en 
zijn bijna altijd verrast door de enorme keuze 
en de mogelijkheden. Ze vinden het een erva- 
ring hun eigen exemplaar te kiezen en de her-
komst van de boom te kennen. Het draagt bij 
aan de waarde die ze toekennen aan hun tuin 
en daarmee aan het succes van uw project. 
U bent van harte welkom.

www.vdberk.nl
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E C o L A n
Onder vijverbouwers is ECOLAN® al jaren synoniem voor topkwaliteit in rubber EPDM vijverfolie.  Voor vele 
vijverbouwers biedt ECOLAN® oeverloze mogelijkheden in ontwerp en bouw van deze prachtige waterpartijen. 

w a t  D o e n  w i j ?

Elasticiteit is het sleutelwoord. Deze ei-
genschap maakt ECOLAN® vijverfolie 
bijzonder geschikt voor een variëteit 

aan vijvervormen en randafwerkingen. De 
EPDM vijverfolie kan op maat worden 
aangeleverd (in iedere gewenste afmeting 
en vorm) en is dus snel en eenvoudig aan 
te brengen. De hoogwaardige kwaliteit en 
duurzaamheid is gewaarborgd: ECOLAN® 
rubber vijverfolie heeft een verwachte 
levensduur van tenminste 30 jaar.

w a a r  k u n  j e  o n s 
v i n D e n ?
ECOLAN® is een internationaal opererend 
merk en behoort tot Carlisle Construction 
Materials Europe. Wij zijn de enige lever-
ancier in Nederland die haar productie 
volledig in eigen hand heeft. In onze fabriek 
in Kampen wordt van grondstof tot gereed 
product geproduceerd, verder is hier onze 
sales en service afdeling gevestigd.

www.ecolan.nl

®
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E C o S T Y L E
Met de natuur als kennisbron ontwikkelen en vermarkten wij als ECOstyle PlantProfessional ecologisch ver-
antwoorde meststoffen en bodemverbeteraars voor hoveniers, groenvoorzieners en gemeenten. Dit doen wij 
vanuit onze filosofie waarbij duurzaamheid, continue innovatie en kennisdeling het fundament vormen.

g e z o n D e  b o D e m

Een gezonde bodem is de basis. Daarom 
werken wij uitsluitend met 100% natuur-     
lijke producten met micro-organismen. Een 

bodem met veel biodiversiteit zorgt voor meer 
weerstand en een betere gezondheid van plant-
en. Planten groeien niet alleen mooier, er zijn ook 
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.  

Onze recentste innovatie op het gebied 
van micro-organismen is de toevoeging van           
specifieke protozoa aan de Myco-Gazon, de Pro-
toPlus. ProtoPlus zorgt voor een betere werking 
van de meststof en zichtbaar groener en sterker 
gras.
 

a D v i e s  o p  m a a t

Met 50 jaar ervaring op het gebied van natuur-
lijke bemesting en bodemverbetering hebben wij 
veel kennis in huis. U kunt onze accountmanagers 
altijd bellen of een email sturen voor advies op 
maat. Wij helpen u graag!

www.ecostyle.nl
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F E L i X  C L E R C X

h o u t  v o o r 
g e n e r a t i e s

Het leverprogramma bestaat uit terras-
sen, tuinschermen en constructiehout. 
Alles is vervaardigd uit hoogwaardige 

duurzame materialen zoals: hardhoutsoorten 
Bangkirai en Afrikulu maar, ook uit moderne 
materialen zoals houtkunststofcomposiet 
(fiberon), aluminium en thermisch gemodi- 
ficeerd hout en bamboe. Dit resulteert in 
mooie, duurzame, onderhoudsarme terrassen 
en schuttingen die aansluiten op de heden- 
daagse trends.

w a a r ?
Felix Clercx verkoopt zijn produkten via de 
gespecialiseerde vakhandel. De dealers van 
Felix Clercx zijn geselecteerd en geschoold om 
zowel de tuinprofessional als de consument 
te begeleiden en adviseren bij het maken van 
juiste keuze bij de aanleg van terrassen en 
schuttingen.  Voor elk type consument is er een 
passend product.

Meer informatie en het adres van een dealer in 
de buurt vindt u op www.felixclercx.com 

Felix Clercx “decking & fencing company” bestaat dit jaar 125 jaar en is totaalleverancier op het gebied van 
duurzame materialen voor buitentoepassingen. Felix Clercx biedt kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor 
met name het midden en hoogsegment. 
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G R E E n W A L L

e e n  g r o e n 
g e l u i D s s c h e r m 

Hoe kan het dat een groene haag geen 
geluid tegenhoudt, en de schermen van 
Greenwall® wel? Het antwoord daarop 

zit in de kern. Onder de begroeiing van klimop 
zit een stalen constructie, gevuld met een 
grondsubstraat. Deze vulling houdt het geluid 
van buiten tegen, waardoor u in alle rust en 
van uw tuin kunt genieten.

b e w e z e n  e f f e c t i e f

Uiteraard zijn de Greenwall®-producten 
getest (èn goedgekeurd) op hun geluidwerend 
vermogen, maar de lange lijst met tevreden 
klanten spreekt nog meer aan. Jarenlange 
ervaring met projecten in Nederland, België, 
Luxemburg, Duitsland en Zwitserland heeft 
een indrukwekkende referentielijst opgeleverd.

v r a a g  u w 
h o v e n i e r

Door het hele land gebruiken hoveniers de 
producten van Greenwall®, omdat ze zeker zijn 
dat het tevreden klanten oplevert. Elk project
wordt deskundig begeleidt en van advies voor-
zien. Vraag ze eens om advies of neem contact 
met ons op.

www.greenwall.nl

De groene geluidsschermen van Greenwall® brengen rust en privacy in uw tuin. De Greenwall® is door de 
begroeiing geen obstakel,  maar een functioneel onderdeel van de leefruimte buiten: een tuin waar in alle rust 
geleefd en gespeeld, maar vooral gerelaxed kan worden.

duurzame geluidsschermen
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i n - L i T E
In-lite ontwerpt,  produceert en verkoopt toonaangevende LED buitenverlichting. 
Met de lampen uit ons assortiment is iedere tuin sfeervol te verlichten. 

w a t  b i e D e n  w i j ?

Ons  systeem is gebaseerd op laagspan-
ning. Hierdoor is het zeer eenvoudig 
aan te sluiten en veilig voor mens en 

dier. Daarnaast weet je met in-lite zeker dat je 
de klant  een duurzame lichtoplossing biedt. 
Alle armaturen zijn namelijk voorzien van de 
meest recente LED technologie waardoor 
ze zeer weinig energie verbruiken, een hoge 
lichtopbrengst hebben en lang mee gaan. We 
geven daarom met een gerust hart 5 jaar 
garantie op onze producten.

v e r k o o p p u n t e n

In-lite verlichting  is in Nederland verkrijgbaar 
bij een selectief netwerk van dealers. Daar-
naast wordt  het verkocht in verschillende  
landen in Europa en Noord-Amerika. Onze  
producten worden veelal verwerkt door vak-
specialisten (hoveniers), maar zijn ook direct 
voor particulieren te koop. Ben je benieuwd 
waar het dichtstbijzijnde verkooppunt  bij jou  
in  de buurt  is of  ben je geïnteresseerd in het 
verwerken of verkopen van onze producten? 
Bekijk dan onze website of neem contact met 
ons op.

Meer informatie? Ga naar www.in-lite.nl of 
neem contact op via info@in-lite.nl.  
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J u B

g e e n  t u i n  z o n D e r 
b l o e m b o l l e n

    UB Holland is een van de weinige bedrijven       
    die nog steeds zowel kweker als handelaar/ 
    exporteur is. Op 35 ha. kweken wij bloem-
bollen volgens de strikte milieuregels van 
milieukeur. Met onze landscape afdeling richten 
wij ons op het openbaar groen en hoveniers. 
Bloembollen in tuinen zijn onmisbaar om het 
echte ‘lente’ gevoel te krijgen. Kleur in de tuin 
als er verder in die periode weinig bloeit. Het 
ruime assortiment, de mengsels en de moge-
lijkheid tot machinaal planten staan garant voor 
een onbeperkt scala van mogelijkheden.

a s s o r t i m e n t

JUB bied een breed assortiment losse bloem-
bollen, gedeeltelijk van eigen kwekerij. Er zijn 
kant-en-klare combinaties voor wisselperken 
en bloembakken maar ook innovatieve bloem-
bollenmengsels voor een langdurige bloei en 
vele biodiversiteit mengsels voor het aan-
trekken van bijen en vlinders. Naast een ruim 
assortiment stinzen bloembollen levert JUB 
sinds enkele jaren ook biologische bloembol-
len. Wij leveren kwaliteitsproducten maar het 
gaat ons ook om het ontzorgen van de klant. 
De JUB-specialisten denken graag met u mee 
voor een concept op maat.

www.jubholland.nl

JUB levert graag een bijdrage aan een groene en kleurrijke omgeving. Van vroeg in het voorjaar tot laat in de 
zomer brengen onze bolbloemen kleur in zowel tuinen als in het openbaar groen.

J
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L A G E S C h A A R

z o  D o e n  w e  D a t

Met onze jarenlange ervaring als basis, 
kweken we in Aalten meer dan een 
miljoen sterke, soortechte planten. 

Deze kwaliteitsplanten combineren we in drie 
doordachte plantconcepten: de Prairie Garden, 
de Fleur Dansante en de Fleur Robuste. Door 
kleur, hoogte en soort in deze concepten 
perfect op elkaar af te stemmen, creëren we 
een natuurlijk beeld dat past bij de omgeving. 
Zo zorgen jouw creativiteit en onze totaalcon-
cepten samen voor kleurrijke tuinen waarin 
bestrijdingsmiddelen, wekelijks schoffelen en 
beregening vrijwel overbodig zijn. 

v o o r  e n  D o o r 
p r o f e s s i o n a l s

We werken samen met tuinprofessionals die 
we volop ondersteunen bij de verkoop en 
aanleg van onze gecertificeerde, duurzame 
plantconcepten. Kwaliteitsplanten voor pro-
fessionals en door professionals, daar geloven 
we in! 

Meer weten? Kijk op www.lageschaar.nl of bel 
naar 0543 - 451 084. Je kunt dan meteen een 
afspraak maken voor een bezoek aan onze 
demotuin. 

Meer natuur, meer kleur; dat is de missie van Lageschaar. Samen met jou als tuinprofessional laten we zien dat 
een onderhoudsarme tuin of openbare ruimte ook mooi, natuurlijk en kleurrijk kan zijn! 

va
ste

 p
la

n
te

n
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M B i  d E  S T E E n M E E S T E R S

h a r t  v a n  u w  t u i n

Sinds 1945 is MBI dé specialist van beton-
producten voor bouw, infra en natuur- 
lijk de tuin. Vanuit 4 productielocaties 

werken ca. 350 Steenmeesters elke dag aan 
hoogwaardige producten die woonplezier en 
wooncomfort verhogen. MBI is de uitvinder 
van GeoSteen®, betonstenen met een unieke 
toplaag die uit op natuurlijke kleur geselec- 
teerde materialen bestaat. Met de ontwikkeling 
van GeoCeramica®, een combinatie tussen 
keramiek en beton, heeft MBI een nieuwe 
dimensie aan sierbestrating toegevoegd. Naast 
terrastegels produceert MBI opsluitbanden, 
traptreden, stapelblokken en andere elemen- 
ten. Meer informatie vindt u op onze website 
of in de tuinbrochure. 

s h o w t u i n e n  e n 
v e r k o o p l o c a t i e s

MBI wordt vertegenwoordigd door een 
landelijk dekkend dealernetwerk. Hier vindt u 
onze producten overzichtelijk gepresenteerd 
en kunt u terecht voor advies. Een overzicht 
van verkooplocaties vindt u op de website.

www.mbi.nl

De tuin als verlengstuk van de woning. Daar is geen ruimte voor sfeerloze vierkante meters. MBI biedt fraaie 
oplossingen in bestrating waarmee de optimale balans tussen functie, sierwaarde, comfort en onderhoudsgemak 
kan worden gerealiseerd.
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M o & B
Bij Michel Oprey & Beisterveld vindt u de mooiste selectie natuursteen en keramiek, voor buiten en voor binnen. 
Onze kwaliteit is toonaangevend in de markt en wordt gewaarborgd door strenge kwaliteitscontroles en 
nauwkeurige materiaalselecties. 

n a t u u r s t e e n 
e n  k e r a m i e k

Nieuwe materialen, formaten en
afwerkingen worden met zorg           
uitgekozen, passend bij de trends 

van het moment of juist met een tijdloos 
karakter. Er worden voortdurend producten 
toegevoegd die wij op onze reizen door de 
hele wereld ontdekken en waarvan de verdere 
ontwikkeling door ons intensief wordt begeleid. 
Michel Oprey & Beisterveld werkt uitsluitend 
met leveranciers die beschikken over een 
goed georganiseerd controlesysteem. Zo kan     
kwaliteitscontrole direct op locatie plaats-
vinden, waar ook ter wereld. 

v e r a n t w o o r D

MO&B is aangesloten bij TFT Responsible 
Stone. TFT (The Forest Trust) is een inter-
nationale organisatie die zich tot doel stelt 
grondstoffen, waaronder natuursteen, op een 
sociaal verantwoorde en duurzame wijze, van 
winning en productie tot in de handen van 
de uiteindelijke eindverbruiker te krijgen. Het  
streven is dat alle natuursteen die MO&B uit 
China en India importeert zal voldoen aan 
de in de code genoemde eisen en daarmee 
duurzaam en op sociaal verantwoorde wijze 
wordt gewonnen en geproduceerd.

www.mo-b.nl
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Q u i C K h E d G E
Wie kiest voor mooi, weelderig groen als erfafscheiding, kan kiezen uit maar liefst 29 soorten QuickHedge kant-
en-klaar hagen. Die hagen worden op de best denkbare grond in Noord-Brabant gekweekt en opgevoed door 
toegewijde vakmensen. 

p r i v a c y  i n  1  D a g !

Na gemiddeld 6 jaar zijn de hagen 
volgroeid, oersterk, vakkundig in vorm 
gesnoeid en in de kracht van hun 

leven. Pas dan zijn zij geschikt voor levering 
aan de klant. Om vervolgens binnen een dag 
te zorgen voor de ultieme privacy. Het enige 
dat u als hovenier hoeft te doen is een sleuf 
graven. En de QuickHedge hagen, geleverd in 
elementen van een meter breed, aan te plan- 
ten. Succes verzekerd! 

v o o r D e l e n

• Het eindresultaat is ‘af ’, dus ook geschikt 
voor bedrijven en instellingen – wát een 
visitekaartje

• Sterke, gezonde, volgroeide planten, onder 
ideale omstandigheden opgekweekt

• Buitengewoon sterk wortelstelsel, tijdens 
de groei regelmatig ondersneden

• Een QuickHedge kant-en-klaar haag kan 
het gehele jaar door aangeplant worden

• Wij garanderen nul % uitval, indien cor-
rect aangeplant, onderhouden en tijdig         
bevloeid

Als groenprofessional kunt u inkopen bij één 
van onze handelsverkooppunten of indien 
er geen passend verkooppunt in uw regio is, 
rechtstreeks bij QuickHedge.

www.quickhedge.nl
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R o Y A L  G R A S S

e n j o y  p e r f e c t i o n

Met de natuur als inspiratiebron ontwikkel-
de Royal Grass® onder meer de V-shape 
en revolutionaire MiNT®-technologie. 

Welke zorgen voor een natuurlijke uitstraling, 
ongeëvenaarde veerkracht en unieke zachtheid. 
Deze twee innovaties hebben in belangrijke mate 
bijgedragen aan de groeiende populariteit van 
kunstgras. Wij streven naar perfectie in alles wat 
we doen. U kunt op ons bouwen, we werken 
doelgericht, zijn ondersteunend en creatief in het 
bedienen van onze klanten, de klanten van onze 
klanten en de wereld om ons heen. 

n i e t  z o m a a r 
e e n  m e r k

Royal Grass® is actief in 47 landen en via ons 
verkoopkantoor in Uden, Noord-Brabant 
bedienen wij ook de Nederlandse vakhandel, 
kunstgrasspecialisten en hoveniers. Vanuit onze 
fabriek en het magazijn in Genemuiden, Over-
ijssel leveren wij dagelijks door heel Nederland. 
Royal Grass® is meer dan een kunstgrasmerk, 
interesse? Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie over onze producten en 
ondersteuning.
 
www.royalgrass.nl

Royal Grass® richt zich sinds begin deze eeuw exclusief op het produceren van kunstgras voor o.a. tuinen, 
dakterrassen en openbaar groen. Het merk staat bekend als één van de meest innovatieve ter wereld.
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S C h E L L E V i S
 Al meer dan 75 jaar produceert Schellevis betonproducten voor uiteenlopende toepassingen. 
Het exclusieve productprogramma kenmerkt zich door hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit.

w a t  D o e n  w i j ? 

Schellevis tegels zijn geïnspireerd door de 
natuur en danken de levendige uitstral-
ing aan de unieke kleurnuances die na 

verloop van tijd hun ware karakter laten zien. 
De Schellevis tegels voor particulier of pro-
jectmatig gebruik spreken, zowel nationaal als 
internationaal, tot ieders verbeelding en heb-
ben een grote bekendheid opgebouwd.In de 
tuinbouwsector is Schellevis, dankzij jarenlange 
ervaring en marktkennis, de leverancier voor 
specifieke betonproducten voor de tuinbouw. 
Oplossingen die een verrassende bijdrage 
leveren aan de inrichting en efficiency van het 
tuinbouwbedrijf.
 
De geluidsisolerende wanden van Schellevis 
voldoen aan de hoge eisen die de maatschap-
pij aan het leefklimaat stelt. De stapelbare en 
beplantbare elementen passen binnen ieder 
ecologisch decor en geven een extra dimensie 
aan een duurzame leefomgeving.

w a a r ? 
Schellevis levert haar producten via de gespe-
cialiseerde vakhandel. Daar kunt u de materi-
alen in de showroom zien en advies inwinnen. 
Op aanvraag kunt u het adres van de 
dichtstbijzijnde dealer krijgen.

www.schellevis.nl 

®
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S T i h L  &  V i K i n G
STIHL ontwikkelt en produceert machines voor bos-, tuin- en landschapsonderhoud. De aanvulling 
met tuinmachines van VIKING maakt ons familiebedrijf tot uw betrouwbare partner voor compleet 
en professioneel groenonderhoud.

w a t  D o e n  w i j ? 

STIHL staat al 90 jaar voor topkwaliteit, 
vanwege geavanceerde technologieën en 
innovatieve technieken, die u tot in de 

details in onze machines terugvindt. Het accent 
ligt steeds op betere prestaties, meer comfort, 
minder uitlaatgassen en moderne materialen. 
Wij bieden u dan ook de juiste machine 
voor elke toepassing. Met de nieuwste STIHL         
Lithium-Ion PRO accumachines bieden wij u 
heel wat voordelen. Vraag een demo aan bij 
uw dealer en laat u verbazen door de krach-
tige prestaties.

Om tuinen te onderhouden biedt VIKING een 
ruim assortiment tuinmachines en staat garant 
voor hoge gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. 
Geniet van de voordelen van de robotmaaier. 
Wie bij de aanleg rekening houdt met het ont-
werp van de tuin kan op een vooruitstrevende 
manier inspelen op de behoefte van de klant. 
Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer als 
iMow partner. 

a D v i e s  e n  s e r v i c e

De machines worden altijd verdeeld via 
erkende dealers, die instaan voor kwaliteit, 
advies en service. Uw dichtstbijzijnde dealer 
vindt u op onze website.

www.stihl.nl - www.viking-tuinmachines.nl
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T S d

w a t  D o e n  w i j ? 

Als ondernemer heb je een systeem 
nodig dat je real time kan voorzien van 
de actuele stand van zaken binnen het 

bedrijf. Naast je administratie op orde heb-
ben, wil je ook je plannen voor een tuinaanleg 
goed presenteren. Laat de mensen zien wat 
ze krijgen, middels een realistisch 3D ontwerp. 
Groene professionals willen doen waar ze 
goed in zijn: hun vak. Dat vraagt om software 
die meedenkt, meewerkt en meegroeit. TSD is 
dé leverancier van software oplossingen voor 
de groene branche. Wij streven er voort-
durend naar om onze klanten succesvoller te 
laten zijn met behulp van de beste software.  
Vanuit dat oogpunt ondersteunen wij de ge-
dachte achter en de doelstelling van Tuinpro-
fessionals dan ook voor 100%. Namelijk elkaar 
helpen met innovatieve ideeën en kennisover-
dracht, zodat we leren van elkaar. Daar worden 
we uiteindelijk allemaal beter van! 

w a a r ?
Ons kantoor is gevestigd in Zwolle. Maar 
eigenlijk is ons kantoor overal. Met de be-
schikbare technieken kunnen wij onze relaties 
op elke plaats onze software presenteren, 
demonstreren en waar nodig assistentie 
bieden. Naast de mogelijkheid van een bezoek 
bij u op locatie of bij ons in Zwolle, zijn wij ook 
op vele branche gerichte evenementen aan-
wezig. Een actueel overzicht van deze evene-
menten staat op onze website: www.tsd.nl. 

Een bedrijf aansturen is meer dan alleen zeggen wat medewerkers moeten doen. Het komt aan op voorberei-
ding, planning, inzicht in processen, administratie, financiën en weten wat er speelt in de markt, in het bedrijf 
en onder de mensen. Hoe kom je aan die informatie, het ultieme gereedschap om je onderneming te leiden?
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T u B A G

w a t  D o e n  w i j ? 

Dankzij onze decennialange ervaring met 
vulkanische grondstoffen en trasbind-
middelen heeft tubag een markt- en 

praktijkgericht productaanbod weten te 
ontwikkelen. Tubag is het sterke merk voor 
trassbindmiddel en trassmortels voor restau-
ratie, saneren, renoveren, natuursteen leggen, 
sierbestrating en stratenbouw. Sinds 1 januari 
2004 is tubag onderdeel van de quick-mix 
Groep.

o r g i n e l e  t u b a g 
t r a s

Het originele tubag tras heeft een puur 
natuurlijke oorsprong: Het komt uit de vul-
kanen van de Eifel en bestaat uit een groot 
aandeel vrij kiezelzuur, verschillende mineralen 
en gebonden water. Zijn specifieke mine-
rale samenstelling maakt van tras de ideale 
component in bindmiddelen met optimale 
morteltechnische eigenschappen. In het 
tubag systeem spreiden deze voordelen hun 
complete spectrum tentoon. Het resultaat 
zijn bijzonder duurzame bestratingen met 
klinkers, tegels van beton, keramische tegels of 
natuursteen op een gebonden ondergrond en 
een duidelijk kleiner risico op kalkuitslag. Zo 
blijven hoogwaardige  bestratingen, muren of 
beklede gebouwen veilig en optisch aantrek-
kelijk.
www.tubag.nl / www.quick-mix.nl

Na het samengaan in 1922 van een aantal steenhouwerijen in de Duitse Vordereifel tot tubag Tuffstein und 
Basalt Werke AG, is tubag vandaag de dag de toonaangevende fabrikant en leverancier van trasbindmiddelen 
en trasmortel in Europa.
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W i E n E R B E R G E R 
Straatbakstenen hebben karakter. Door de natuurlijke look, het duurzame karakter en de blijvend mooie uitstra-
ling zijn ze zeer geliefd in de tuin en rond het huis. Wienerberger koestert die eigenschappen én investeert volop 
in de ontwikkeling en verbetering van de straatbaksteen.

n a t u u r l i j k , 
D u u r z a a m  e n 
b l i j v e n D  m o o i ! 

Wienerberger is wereldwijd markt- 
leider in keramische bouw- en 
bestratingsmaterialen. Speciaal 

voor tuinliefhebbers die waarde hechten aan 
kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid ontwik-
kelde Wienerberger een assortiment stijlvolle 
straatbakstenen. Ze zijn uitstekend te combi-
neren met andere materialen en geven een 
blijvend mooie sfeer aan terrassen, tuinpaden 
en opritten.

v e e l z i j D i g  e n 
a u t h e n t i e k

Het assortiment, bestaat uit vier stijlseries. 
De Classica-serie voelt zich thuis in tradi-
tionele, rustieke tuinen. Voor onderscheidende 
tuinontwerpen is er de Designa-collectie, met 
strakke straatbakstenen. In groene tuinen met 
een landelijke uitstraling komt de Natura-serie 
uitstekend tot haar recht. En de kleurrijke Vida 
collectie is een aanrader voor warme, multi-
functionele tuinen. 

w a a r ?
Maak gebruik van de locatiezoeker op onze 
website en vind een Wienerberger verkoop-
punt bij u in de buurt.  
www.gebakken-bestrating.com



ACO BV
Edisonstraat 36 
7006 RD Doetinchem
0314-368280
info@aco.nl
www.aco.nl / www.aco–easygarden.nl

Auga Amazing Water
Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo (Gld.)
0575-468020
info@auga.nl
www.auga.nl

Van den Berk Boomkwekerijen
Donderdonk 4
5492 VJ  Sint-Oedenrode
0413-480480
info@vdberk.nl
www.vdberk.nl

 
Ecolan
Industrieweg 16
8263 AD  Kampen
038-3393388
info@ecolan.nl
www.ecolan.nl

ECOstyle B.V.
Ecomunitypark 1
8431 SM Oosterwolde
0516-432122
info@ecostyle.nl
www.ecostyle.nl

Handelsonderneming van Felix Clercx BV
Maisdijk 5 
5704 RM Helmond
0492-531944
info@felixwood.nl
www.felixclercx.com

Greenwall BV
Postbus 126
9410 AC BEILEN
0593-543018
info@greenwall.nl
www.greenwall.nl
 

in-lite design bv
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Telefoon +31 (0)184 68 87 60
E-mail: info@in-lite.nl
www.in-lite.nl

Jac. Uittenboogaard & Zonen BV
Robijnslaan 43
2211 TG  Noordwijkerhout
0252-373762
info@jubholland.nl
www.jubholland.nl

Lageschaar Vaste Planten
Groot Deunkweg 3
7122 RS Aalten
0543-451084
info@lageschaar.nl
www.lageschaar.nl
 

MBI De Steenmeesters
Haatlandhaven 11 
8263 AS Kampen
0383-994200
infotuin@mbi.nl
www.mbi.nl 

Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen BV
Havenweg 18
6101 AB Echt
0475-417000
info@mo-b.nl
www.mo-b.nl

QuickHedge BV
Lage Raam 7
5427 PT Boekel
0492- 321442
info@quickhedge.nl
www.quickhedge.nl

Landscape Solutions BV
Muziekplein 67
5402 CS  Uden
0413-712907
sales@royalgrass.com
www.royalgrass.nl

Schellevis Beton BV
Postbus 14
4270 BA Dussen
0416-391147
info@schellevis.nl
www.schellevis.nl

Andreas Stihl NV
Postbus 7002
4800 GA Breda
088-7303900
info@stihl.nl
www.stihl.nl

TSD IT bv
Postbus 30101
8003 CC  Zwolle
038-8505050
info@tsd.nl
www.tsd.nl

quick-mix . tubag S.A.
Rue des Chaux
L-5324 Contern, Luxemburg
06-24949807
info@tubag.de
www.tubag.nl / www.quick-mix.nl

Wienerberger BV
Kijfwaard 10
6911 KE Pannerden
088-1185680
gebakkenbestrating@wienerberger.com
www.gebakken-bestrating.com

®

duurzame geluidsschermen
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