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Wij werken aan uw buitenplezier
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Vier het Vier het 
buitenbuiten
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Alle prijzen in dit magazine zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en zijn geldig tot en met juni 2022. Geen actie op actie. Overige spelregels op 
onze website. Onze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Eindelijk mogen we weer!
Heeft u dat ook als het gras groen wordt en zich weer uitrekt? 

De voorjaarsbolletjes schieten de grond uit en alles komt weer tot leven en kleurt. Dan begint het bij 

mij weer te kriebelen…… EINDELIJK WE MOGEN WEER! We mogen de tuin weer in, alles klaar 

maken voor een hopelijk mooi zonnig tuinseizoen. Heerlijke zwoele avonden genieten met familie 

en vrienden in de tuin.

Wij hebben hard gewerkt aan uw buitenplezier. Op alle vestingen zijn de showrooms up to date  

gemaakt met de nieuwste trends en producten. Dit om nog meer sfeer en ontspanning te kunnen 

bieden en zorgeloos te kunnen genieten van uw tuin.

Het den Bleker team heeft ook in de schoolbanken gezeten, is getraind en heeft nog meer product-

kennis opgedaan.

Ook kan ik met trots melden dat “onze den Bleker familie” is uitgebreid met enthousiaste teamleden.

Voor nu veel leesplezier en een zonnig tuinseizoen 2022.

Met plezier werken wij aan uw buitenplezier.

Hans den Bleker
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Met plezier werken wij aan uw buitenplezier.

Hans den Bleker

Wij werken aan uw buitenplezier



AAA

Vier seizoenen
genieten van uw tuin

Een Gardendreams veranda is een zeer uitgekiend verandasysteem dat is gemaakt met oog voor 
kwaliteit, op basis van de specifi eke wensen van de consument. 

Het systeem biedt extra dikke profi elen voor een betere stabiliteit, zeer verfi jnde afwerking voor een 
optimaal design. Het is bovenal een uiterst compleet systeem voor zorgeloos genot. 

Onze veranda’s worden vervaardigd uit hoogwaardig Europees aluminium. Bovendien worden onze 
veranda’s volgens de strenge Europese DIN EN 1090 bouwvoorschriften geproduceerd, waardoor u zeker 
bent van een sterke, veilige en solide constructie. 

Onze terrasoverkappingen zijn volledig voorbereidt op vele uitbreidingsmogelijkheden, die uw comfort 
aanzienlijk verbeteren. 
Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zijwand of aluminium wand. Sluit uw veranda af met een 
schuifpui of volledig transparant glasschuifwandsysteem. Of vermijdt warmte onder uw veranda met 
zonwering of een schuifdak. 

De mogelijkheden zijn eindeloos!

Het zeer uitgekiende verandasysteem van Gardendreams

A

Creëer een leefomgeving vol woongenot
met onze unieke veranda � 

LEVERING DIRECT UIT FABRIEK    MAATWERK MOGELIJK   EEN STERK SYSTEEM   VELE UITBREIDINGEN

Staanders 9 x 9 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal

Standaard kleuren

            

Een voordelige veranda, vervaardigd uit hoogwaardig  
aluminium en uitgevoerd met slanke staanders

De Easy Edition is het basis model in ons veranda-assortiment. 
Deze budgetvriendelijke overkapping is vervaardigd uit hoogwaardig  
aluminium van Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy Edition veranda is uitgevoerd met 16 mm dikke Opaal polycarbonaat 
platen. Deze fraaie lichtgewicht dakplaten zijn wit transparant en toch zon 
doorlatend, waardoor u zachter, egaal licht krijgt. De Easy Edition is ook 
verkrijgbaar met glazen dakbedekking.
Voor de Easy Edition veranda heeft Gardendreams speciaal een zij- en 
voorwanden ontworpen, waarmee u beschermt bent tegen regeninval 
en wind onder uw veranda. De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard 
afmetingen.

A

Easy Edition
met polycarbonaat of glas

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

250 cm 2 1.939,- 3 2.499,- 3 2.949,- 3 3.419,- 4 3.849,-

300 cm 2 2.109,- 3 2.659,- 3 3.109,- 3 3.759,- 4 4.239,-

Standaard afmetingen Easy Edition met polycarbonaat

   1.939,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Easy Edition
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren
            

Een luxe overkapping met een uitgekiend, sterk en 
robuust systeem

De Legend Edition is een veranda met een sterk en robuust systeem dat in de 
basis voorbereid op uitbreidingen en constructies om uw comfort nog verder 
te vergroten. 
Zo kunt u deze veranda ombouwen tot een complete tuinkamer voorzien 
van LED verlichting en zonwering. Of wat te denken van een veranda met een 
schuifdak, waarmee u bij warm weer de hitte kan reguleren!

A

Legend Edition
met polycarbonaat

Staanders 11 x 11 cm

Goot Standaard vlakke goot

Dakbedekking 8 mm glas

Standaard kleuren
            

Een veranda met een exclusieve uitstraling en maximale 
lichtinval

De veelzijdige Legend Edition veranda is, naast polycarbonaat dakbedekking 
ook verkrijgbaar met glazen dakbedekking.

Een veranda met een glazen dakbedekking brengt veel voordelen met zich 
mee.  Zo creëert het heldere glas een mooie lichtinval, waardoor de veranda 
nog ruimer zal overkomen. Daarnaast zorgt een glazen dakbedekking voor een 
strakke luxueuze uitstraling.

A

Legend Edition
met glas

   2.479,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Legend Edition

   3.359,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Legend Edition

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 2.479,- 2 2.909,- 3 3.409,- 3 3.499,- 3 4.229,- 3 5.069,-

250 cm 2 2.609,- 2 3.019,- 3 3.559,- 3 3.999,- 3 4.429,- 3 5.359,-

300 cm 2 2.799,- 2 3.289,- 3 3.889,- 3 4.369,- 3 4.859,- 3 5.869,-

350 cm 2 2.989,- 2 3.529,- 3 4.199,- 3 4.749,- 3 5.289,- 3 6.429,-

400 cm 2 3.179,- 2 3.799,- 3 4.499,- 3 5.129,- 3 5.729,- 3 6.999,-

450 cm 2 4.549,- 2 5.399,- 3 6.359,- 3 7.229,- 3 8.069,- 3 9.749,-

500 cm 2 4.839,- 2 5.789,- 3 6.829,- 3 7.759,- 3 8.679,- 3 10.499,-

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte 800 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 3.359,- 3 3.829,- 3 4.419,- 3 4.869,- 4 5.829,- 4 6.539,-

250 cm 2 3.679,- 3 4.219,- 3 4.899,- 3 5.449,- 4 6.099,- 4 7.359,-

300 cm 2 4.059,- 3 4.589,- 3 5.389,- 3 6.019,- 4 6.759,- 4 8.159,-

350 cm 2 4.519,- 3 5.169,- 3 6.129,- 3 7.089,- 4 7.769,- 4 9.409,-

400 cm 2 5.359,- 3 6.329,- 3 7.639,- 3 8.629,- 4 9.709,- 4 11.549,-

Staanders 11 x 11 cm

Goot Extra sterke GIGA goot

Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder

Standaard kleuren
            

Geniet van een vrijer uitzicht en meer ruimte door één 
staander minder

De Expert Edition is een in de basis een Legend Edition veranda uitgevoerd 
met de speciaal ontwikkelde GIGA goot. 
De GIGA goot zorgt er voor dat deze veranda uitgevoerd kan worden met 
één staander minder. Doordat de Expert Edition een staander minder heeft, 
kunt u genieten van een nog vrijer uitzicht. Daarnaast is de ruimte onder uw 
veranda fl exibeler in te delen omdat u geen rekening hoeft te houden met 
een extra staander.

A

Expert Edition
met polycarbonaat

Staanders 11 x 11 cm

Goot Extra sterke GIGA goot

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren
            

Een veranda met een ultiem vrij uitzicht en met een 
maximale lichtinval

Wilt u gaan voor een ultiem vrij uitzicht en lichtinval? De Expert Edition met glazen 
dakbedekking is dan de keuze voor u!
Door de extra sterke goot is het mogelijk om de Expert Edition met een staander 
minder uit te voeren, wat zorgt voor een vrij uitzicht en meer indelingsruimte 
onder uw veranda. Dit vrije zicht met de mooie lichtinval van het heldere glas 
laten de toch al ruime Expert Edition veranda nog ruimtelijker overkomen.  

A

Expert Edition
met glas

   3.799,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Expert Edition

   2.929,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Expert Edition

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 2.929,- 2 3.319,- 2 3.929,- 2 4.529,- 3 5.399,-

250 cm 2 3.029,- 2 3.449,- 2 4.099,- 2 5.039,- 3 5.649,-

300 cm 2 3.249,- 2 3.729,- 2 4.429,- 2 5.429,- 3 6.089,-

350 cm 2 3.429,- 2 3.989,- 2 4.759,- 2 5.829,- 3 6.499,-

400 cm 2 3.619,- 2 4.249,- 2 5.469,- 3 6.229,- 3 6.929,-

450 cm 2 4.989,- 2 5.859,- 3 6.929,- 3 7.899,- 3 8.859,-

500 cm 2 5.299,- 2 6.249,- 3 7.389,- 3 8.459,- 3 9.479,-

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs Staanders Prijs

200 cm 2 3.799,- 2 4.299,- 2 5.159,- 2 5.759,- 3 6.619,-

250 cm 2 3.859,- 2 4.719,- 2 5.669,- 2 6.369,- 3 6.919,-

300 cm 2 4.269,- 2 5.119,- 2 6.189,- 2 6.969,- 3 7.599,-

350 cm 2 4.759,- 2 5.739,- 2 6.989,- 3 8.119,- 3 8.679,-

400 cm 2 5.649,- 2 7.129,- 3 8.439,- 3 9.539,- 3 10.759,-
6 7
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Vlakke goot

Geschikt voor Legend Edition en Expert Edition

Standaard kleuren
            

Geen veranda aan uw huis? Plaats een veranda vrijstaand 
in de tuin!

Geen veranda vast aan uw huis, maar een ideale zitplek in uw tuin?
Een vrijstaande veranda constructie van Gardendreams maakt het mogelijk 
om een veranda vrij in uw tuin te plaatsen.

De vrijstaande constructie maakt het mogelijk om de goot van de veranda 
naar de achterzijde te verplaatsen en het hoogste punt van de veranda naar 
de voorzijde. In plaats van een muur waaraan de veranda bevestigt wordt, 
worden er staanders op de plek van de muur geplaatst.

Het systeem van de veranda blijft hetzelfde als de Legend Edition, wat 
betekent dat een vrijstaande veranda ook uit te breiden is met alle 
uitbreidingen en comfort opties.

A

Vrijstaande veranda
met polycarbonaat of glas

Materiaal Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
            

Bescherm uzelf tegen wind- en regeninval 
onder uw veranda of tuinkamer 

Om onder alle weersomstandigheden optimaal van uw 
veranda te kunnen genieten, zijn voor- en  zijwanden een 
ideale aanvulling op uw veranda. 

Deze wanden houden wind en regen tegen. Daarnaast zorgt 
het plaatsen van een zijwand ervoor dat de warmte langer 
onder de veranda blijft. 

De zijwanden zijn verkrijgbaar met polycarbonaat of glas in vier 
standaard kleuren. De voorwanden zijn verkrijgbaar met glas.

Door te kiezen voor een voor- of zijwand met glas behoudt u 
een maximale lichtinval en een ruimtelijk eff ect.

Naast veel lichtinval heeft een zij- en/of voorwand met 
glas het grote voordeel dat deze uit te breiden is met een 
draaikiepraam of een deur. 

A

Zij- en voorwanden
voor veranda� 

   1.029,-Vanaf

met polycrbonaat 100 cm

Zijwand

   3.368,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Vrijstaande veranda
Dakbedekking 16 mm Polycarbonat opaal of helder

Geschikt voor Legend en Expert Edition

Standaard kleuren
            

Er gaat een wereld voor u open met een schuifdak voor 
uw veranda of tuinkamer!

Met een schuifdak gaat er letterlijk een wereld voor u open! Barbecueën  
onder uw veranda, genieten van de zon of frisse lucht en droog zitten bij 
regen; uw veranda wordt nog functioneler en fl exibeler met het schuifdak van 
Gardendreams. Bovendien kunt u op extra warme dagen de hitte onder uw 
veranda reguleren door eenvoudig het schuifdak te openen.

A

Schuifdak constructie
met polycarbonaat

Een 10 mm modulaire glasschuifwand met 
uitbreidingsmogelijkheden

Glasschuifwanden zijn een ware eyecatcher en een 
meerwaarde voor uw overkapping. Ze zien er elegant uit en 
beschermen tegen wind en regen onder uw veranda. Met 
de nieuwe modulaire glasschuifwand kunt u bovendien 
genieten van nog meer keuzemogelijkheden!

Waar in de meeste gevallen de variatiemogelijkheden 
voor glasschuifwanden beperkt zijn, biedt een 
Modulaire glasschuifwand u de mogelijkheid om het 
glasschuifwandsysteem naar eigen wens samen te stellen.

Standaard wordt het systeem geleverd met een hand-
komgreep combinatie, het basis model. Vanuit deze basis 
kunt u het systeem uitbreiden naar andere uitvoeringen; Het 
basis model met winddichtprofi elen (Plus versie), verticale 
profi elen (Edge versie), horizontale en verticale profi elen 
(Metal versie). 

A

Glasschuifwanden
voor veranda� 

Standaard hoogte 210 cm

Glas 10 mm veiligheidsglas

Afsluitbaar Mogelijk met een RVS handgreep

Standaard kleuren
            

   3.227,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Schuifdak constructie

   2.549,-Vanaf

Afmeting 200 cm

Glasschuifwandsysteem

300 cm breedte 400 cm breedte 500 cm breedte 600 cm breedte 700 cm breedte

Diepte Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs Vakken Prijs

250 cm 3 3.227,- 4 3.809,- 5 4.384,- 6 4.964,- 7 5.541,-

300 cm 3 3.454,- 4 4.103,- 5 4.737,- 6 5.385,- 7 6.035,-

350 cm 3 3.680,- 4 4.384,- 5 5.091,- 6 5.812,- 7 6.513,-

400 cm 3 3.890,- 4 4.668,- 5 5.445,- 6 6.234,- 7 7.009,-
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Vlakke goot

Geschikt voor Legend Edition en Expert Edition

Standaard kleuren
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A

Vrijstaande veranda
met polycarbonaat of glas
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Standaard kleuren
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A

Zij- en voorwanden
voor veranda� 

   1.029,-Vanaf

met polycrbonaat 100 cm

Zijwand

   3.368,-Vanaf

Afmeting 300 x 200 cm

Vrijstaande veranda
Dakbedekking 16 mm Polycarbonat opaal of helder

Geschikt voor Legend en Expert Edition

Standaard kleuren
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Staanders 11 x 11 cm

Goot Moderne goot met 5 cm overstek

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren
        

Een stijlvolle veranda, uitgevoerd met 
een optisch plat dak

De Flatroof Edition is een stijlvolle veranda uitgevoerd met een optisch plat 
dak en 22 cm hoge boeiranden. Deze veranda is uitermate geschikt voor 
situaties waarin een veranda met standaard schuin dak niet gewenst is.

Het dak wordt in een minimale helling geplaatst, zodat eventueel water 
eenvoudig door de staanders afgevoerd kan worden. Om het dak heen 
wordt een robuuste boei geplaatst, waardoor het dak optisch plat is.  

Standaard wordt de Flatroof Edition geleverd met een moderne vlakke 
randkap met 5 cm overstek.  Wilt u de Flatroof Edition voorzien van een 
robuuster uiterlijk, dan heeft u de mogelijkheid om de veranda uit te rusten 
met een vlakke of ronde randkap met 22 cm overstek.

Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zij- en/of voorwand. Voorzie 
uw veranda van verlichting of breidt de Flatroof Edition uit naar een luxe 
tuinkamer met openslaande deuren, schuifpui of glasschuifwanden. 
Bij Gardendreams kunt u uw veranda compleet naar eigen wens samen-
stellen.

Doordat de constructie van de Flatroof Edition vlak is, heeft u bij zijwanden 
geen spie kozijn meer nodig. Niet alleen zorgt dit voor een strak uiterlijk, maar 
doordat u geen extra uitbreiding nodig heeft, bent u voordeliger uit.

A

Flatroof Edition
met glas

   5.352,-Vanaf

Versie C: afmeting 300 x 250 cm

Flatroof Edition

Een voordelige tuinkamer, uitgevoerd met slanke 
staanders

De Easy tuinkamer is het basis model in ons assortiment tuinkamers. Deze 
budgetvriendelijke tuinkamer is vervaardigd uit hoogwaardig  aluminium van 
Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy tuinkamer wordt geleverd met een bouwpakket schuifpui inclusief 
hang- en sluitwerk en glas. De zijwanden van de Easy tuinkamer bestaan uit 
bouwpakket zijwanden inclusief glas.

A

Easy Tuinkamer
met schuifpui

Creëer een extra ruimte met transparante 
glasschuifwanden aan uw woning

Met een tuinkamer creëert u een extra ruimte aan uw 
woning die perfect overloopt naar uw tuin. Wanneer te koud 
is om in uw tuin te zitten, kunt u in een tuinkamer langer en 
comfortabel genieten van uw tuin.

Het grote voordeel van een tuinkamer is dat u een veranda 
compleet met uitbreidingen besteld. De tuinkamer met 
glasschuifwanden wordt geleverd met twee spiekozijnen van 
glas en glasschuifwanden. 

Het glas van de glasschuifwanden zorgt ervoor dat de 
tuinkamer sneller opwarmt en deze warmte goed vasthoudt. 
Daarnaast biedt glas als voordeel dat er erg veel licht in 
de tuinkamer binnen komt en u kunt genieten van een 
schitterend uitzicht op uw tuin.

A

Tuinkamer
met glasschuifwanden

Spiekozijn Spiekozijn met glas

Glasschuifwanden 8 mm glasschuifwanden

Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
            

   9.799,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Tuinkamer glasschuifwand

Staanders 9 x 9 cm

Goot Vlakke goot

Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
               9.389,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Easy Tuinkamer

Vermindert sterk de opwarming door de zon 
onder uw veranda

Door de zon kan het op een zomerdag erg warm worden 
onder een veranda. Met een onderdak zonwering bent u 
beschermt tegen de warmte van de zon en kunt u genieten 
van schaduw wanneer u dat zelf wilt.

Deze oerdegelijke en stijlvolle zonweringsystemen van Duitse 
makelij hebben een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. 
De onderdak zonwering voorkomt verblinding door de zon 
en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda sterk 
wordt verminderd. 
De onderdak zonwering is uitgevoerd met een oersterke 
Somfy-motor. Optioneel is een motor met afstandsbediening 
verkrijgbaar. 

De onderdak zonwering is verkrijbaar in twee varianten, 
waarbij de GD Trend 250 SZ beschikt over een railsysteem 
dat zorgt voor een minimale opening tussen het doek en de 
geleiderail minimaal is.

A

Onderdak zonwering
voor veranda� 

Doek UV-bestendig doek

Motor Somfy motor

Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar

Kleuren cassettes
            

   2.859,-Vanaf

Afmeting 150 x 150 cm

Onderdak zonwering

10 11



Staanders 11 x 11 cm

Goot Moderne goot met 5 cm overstek

Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas

Standaard kleuren
        

Een stijlvolle veranda, uitgevoerd met 
een optisch plat dak

De Flatroof Edition is een stijlvolle veranda uitgevoerd met een optisch plat 
dak en 22 cm hoge boeiranden. Deze veranda is uitermate geschikt voor 
situaties waarin een veranda met standaard schuin dak niet gewenst is.

Het dak wordt in een minimale helling geplaatst, zodat eventueel water 
eenvoudig door de staanders afgevoerd kan worden. Om het dak heen 
wordt een robuuste boei geplaatst, waardoor het dak optisch plat is.  

Standaard wordt de Flatroof Edition geleverd met een moderne vlakke 
randkap met 5 cm overstek.  Wilt u de Flatroof Edition voorzien van een 
robuuster uiterlijk, dan heeft u de mogelijkheid om de veranda uit te rusten 
met een vlakke of ronde randkap met 22 cm overstek.

Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zij- en/of voorwand. Voorzie 
uw veranda van verlichting of breidt de Flatroof Edition uit naar een luxe 
tuinkamer met openslaande deuren, schuifpui of glasschuifwanden. 
Bij Gardendreams kunt u uw veranda compleet naar eigen wens samen-
stellen.

Doordat de constructie van de Flatroof Edition vlak is, heeft u bij zijwanden 
geen spie kozijn meer nodig. Niet alleen zorgt dit voor een strak uiterlijk, maar 
doordat u geen extra uitbreiding nodig heeft, bent u voordeliger uit.

A

Flatroof Edition
met glas

   5.352,-Vanaf

Versie C: afmeting 300 x 250 cm

Flatroof Edition

Een voordelige tuinkamer, uitgevoerd met slanke 
staanders

De Easy tuinkamer is het basis model in ons assortiment tuinkamers. Deze 
budgetvriendelijke tuinkamer is vervaardigd uit hoogwaardig  aluminium van 
Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy tuinkamer wordt geleverd met een bouwpakket schuifpui inclusief 
hang- en sluitwerk en glas. De zijwanden van de Easy tuinkamer bestaan uit 
bouwpakket zijwanden inclusief glas.

A

Easy Tuinkamer
met schuifpui

Creëer een extra ruimte met transparante 
glasschuifwanden aan uw woning

Met een tuinkamer creëert u een extra ruimte aan uw 
woning die perfect overloopt naar uw tuin. Wanneer te koud 
is om in uw tuin te zitten, kunt u in een tuinkamer langer en 
comfortabel genieten van uw tuin.

Het grote voordeel van een tuinkamer is dat u een veranda 
compleet met uitbreidingen besteld. De tuinkamer met 
glasschuifwanden wordt geleverd met twee spiekozijnen van 
glas en glasschuifwanden. 

Het glas van de glasschuifwanden zorgt ervoor dat de 
tuinkamer sneller opwarmt en deze warmte goed vasthoudt. 
Daarnaast biedt glas als voordeel dat er erg veel licht in 
de tuinkamer binnen komt en u kunt genieten van een 
schitterend uitzicht op uw tuin.

A

Tuinkamer
met glasschuifwanden

Spiekozijn Spiekozijn met glas

Glasschuifwanden 8 mm glasschuifwanden

Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
            

   9.799,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Tuinkamer glasschuifwand

Staanders 9 x 9 cm

Goot Vlakke goot

Dakbedekking Polycarbonaat of glas

Standaard kleuren
               9.389,-Vanaf

Afmeting 300 x 250 cm

Easy Tuinkamer

Vermindert sterk de opwarming door de zon 
onder uw veranda

Door de zon kan het op een zomerdag erg warm worden 
onder een veranda. Met een onderdak zonwering bent u 
beschermt tegen de warmte van de zon en kunt u genieten 
van schaduw wanneer u dat zelf wilt.

Deze oerdegelijke en stijlvolle zonweringsystemen van Duitse 
makelij hebben een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. 
De onderdak zonwering voorkomt verblinding door de zon 
en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda sterk 
wordt verminderd. 
De onderdak zonwering is uitgevoerd met een oersterke 
Somfy-motor. Optioneel is een motor met afstandsbediening 
verkrijgbaar. 

De onderdak zonwering is verkrijbaar in twee varianten, 
waarbij de GD Trend 250 SZ beschikt over een railsysteem 
dat zorgt voor een minimale opening tussen het doek en de 
geleiderail minimaal is.

A

Onderdak zonwering
voor veranda� 

Doek UV-bestendig doek

Motor Somfy motor

Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar

Kleuren cassettes
            

   2.859,-Vanaf

Afmeting 150 x 150 cm

Onderdak zonwering

10 11



12

Wij plaatsen het 
in grasmaaier, 

kettingzaag, Quad, 
aanhanger, 

enz….



Even wat anders

Koekje van eigen deeg

Op welke vestiging u ook komt, de ‘den Bleker familie’ houdt wel van wat lekkers.
Vooral de den Bleker appeltaart wordt nooit af geslagen.

• Meng de kaneel en de koekkruiden met elkaar.

• Klop het ei los.

• Klop de boter tot een romig mengsel.

• Voeg de basterdsuiker, bakmeel, vanillesuiker, ei, zout en 2 tl van het kruidenmengsel toe. Meng met een 
mixer met deeghaken of gewoon met de hand tot een stevig deeg.

• Schil nu de appels en snij deze in kleine blokjes, vermeng in een kopje de suiker met de rest van het 
kruidenmengsel.

• Voeg de appel, rozijnen en noten toe en meng goed door. Doe daarna het mengsel in een vergiet en laat 
5 tot 10 min staan. Je zult merken dat er nu al veel vocht uitkomt.

• Vet de springvorm in en bestuif met bloem. Bedek de bodem en de randen met het deeg. Hou wat deeg 
over voor de bovenkant van je taart.

• Strooi het paneermeel op de bodem van de beklede vorm. Doe nu je appel/rozijnen/noten mengsel in de 
vorm.

• Verdeel het laatste beetje deeg over je appelmengsel. Met het laatste ei besmeer je de bovenkant 
van de taart. 

• Zet de taart in het midden van de oven. Bak in 60 tot 70 minuten op 175 graden gaar en goudbruin.

Serveertip: eet de appeltaart warm met een grote toef slagroom. 

13

Ingrediënten:
- 200 gram roomboter
- 200 gram lichtbruine basterdsuiker
- 400 gram zelfrijzend bakmeel
-  1 ei (2/3e is voor het deeg 1/3e voor het bestrijken)
- snufje zout 
- 4 tot 6 zoetzure appels

- 75 gram kristalsuiker
- 4 el kaneel
- 2 el koekkruiden
- paneermeel
-  voor de liefhebber 1 kopje gewelde rozijnen 

en/of noten
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*Excl. krammen, draad en installatie 

Husqvarna Automower®

310 Mark II en 315 Mark II. 
De nieuwste Automowers, 
voor tuinen tot 1500 m2!
De laatste stand van Husqvarna techniek voor een 
perfect maairesultaat vindt u in de 310 Mark II en 
315 Mark II. Meer dan 25 jaar robotmaaier ervaring 
gebundeld in deze nieuwste toevoegingen aan het 
Automower® assortiment.

HUSQVARNA

Automower® 315 Mark II
HUSQVARNA

Automower® 310 Mark II

• Werkgebied tot 1000 m2

• Max. helling 40%
• Automower®Connect

• Werkgebied tot 1500 m2

• Max. helling 40%
• Automower® Connect

€ 1.599*

NIEUW

€ 1.899*

NIEUW

POPULAIRSTE 
ROBOTMAAIER 
VAN 2021!

• Werkgebied tot 2200 m²
• Max. helling 45%
• Connect@Home

*Excl. krammen, draad en installatie. Prijskortingsactie op Automower® 105 & 305 geldig van 15/03/2022 tot 31/05/2022. 
Zolang de voorraad strekt bij uw erkende dealer.

HUSQVARNA

Automower® 420

€ 2.599*

• Werkgebied tot 4000 m²
• Max. helling 45%
• Connect@Home

HUSQVARNA

Automower® 440

€ 3.399*

• Werkgebied tot 600 m2

• Max. helling 25%
Deze compacte Automower® 305 
is ideaal voor kleinere, complexe tuinen.

• Werkgebied tot 600 m²
• Max. helling 40%
• Connect@Home

HUSQVARNA

Automower® 105
HUSQVARNA

Automower® 305

€ 799*

€ 899

€ 1.149*

€ 1.249

ROBOTMAAIER 
VAN 2021!

NIEUW

HUSQVARNA

Automower® 405X

• Werkgebied tot 600 m²
• Max. helling 40%
• Automower® Connect

€ 1.999*

• Werkgebied tot 1500 m2

• Max. helling 40%
• Automower® Connect

€ 2.499*

HUSQVARNA

Automower® 415X

16 17

De toekomst van commercieel gazononderhoud

NIEUW  Ceora  nu tot  75.000 m2

Vraag naar de mogelijkheden
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• Motor type: elektrisch
• Maximale looptijd: 90 min
• Typische laadtijd: 16 u
• Maaimethode: BioClip®

•   Maaihoogte, min-max: 
25-70 mm

•   Gemeten geluidsniveau: 
93 dB(A)

•  Trekgewicht tot 100 kg

• Motor: Husqvarna
• Netto vermogen: 8.4 kW
•  Maaimethode: BioClip®/ 

achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 94 cm

• Motor: Husqvarna
• Netto vermogen: 8.4 kW
•  Maaimethode: BioClip®/ 

achterkant uitwerpen
•  Maaibreedte: 85 cm

• Motor: Husqvarna Twin
• Maaihoogte: 75 mm
•  Maaibreedte: 

min-max 94-103 cm
• Maaidek: 103 cm Combi

*Incl. 85 cm combi-maaidek **Incl. 103 cm combi-maaidek t.b.v. 200-serie 
***Excl. 103 cm combi-maaidek t.b.v. 200-serie ****Incl. 94 combi-maaidek*Incl. 94 cm combi-maaidek Comfort edition 

HUSQVARNA

Rider 112iC

HUSQVARNA

Rider 214C

HUSQVARNA

Rider 112C

HUSQVARNA

Rider 216T AWD

€ 5.699*

NIEUW

€ 3.599****

NIEUW

€ 3.299*

BESTSELLER

Husqvarna’s eerste 
Rider op accu!

€ 5.799***

ACTIEPRIJS!
€ 6.899

€ 6.499**

Exclusieve uitvoering:
• Extra comfort-stoel
• Soft grip stuur
• Zwarte design-velgen

• Motor: Husqvarna Twin
• Netto vermogen: 11,3 kW
•  Maaihoogte: min-max 25-75 mm
• Maaibreedte: min-max 94 cm

HUSQVARNA

Rider R214TC Comfort edition

€ 3.999*

€ 4.299

NIEUW

Comfortabel 
compromisloos
Rider R214TC Comfort Edition 
Extra comfortabele Rider voor 
de verwende tuinier!

Extra comfortabele 
stoel

Comfort edition 
badge

Zwarte design-
velgen

Soft grip stuur

18 19



• Motor type: elektrisch
• Maximale looptijd: 90 min
• Typische laadtijd: 16 u
• Maaimethode: BioClip®

•   Maaihoogte, min-max: 
25-70 mm

•   Gemeten geluidsniveau: 
93 dB(A)

•  Trekgewicht tot 100 kg

• Motor: Husqvarna
• Netto vermogen: 8.4 kW
•  Maaimethode: BioClip®/ 

achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 94 cm

• Motor: Husqvarna
• Netto vermogen: 8.4 kW
•  Maaimethode: BioClip®/ 

achterkant uitwerpen
•  Maaibreedte: 85 cm

• Motor: Husqvarna Twin
• Maaihoogte: 75 mm
•  Maaibreedte: 

min-max 94-103 cm
• Maaidek: 103 cm Combi

*Incl. 85 cm combi-maaidek **Incl. 103 cm combi-maaidek t.b.v. 200-serie 
***Excl. 103 cm combi-maaidek t.b.v. 200-serie ****Incl. 94 combi-maaidek*Incl. 94 cm combi-maaidek Comfort edition 

HUSQVARNA

Rider 112iC

HUSQVARNA

Rider 214C

HUSQVARNA

Rider 112C

HUSQVARNA

Rider 216T AWD

€ 5.699*

NIEUW

€ 3.599****

NIEUW

€ 3.299*

BESTSELLER

Husqvarna’s eerste 
Rider op accu!

€ 5.799***

ACTIEPRIJS!
€ 6.899

€ 6.499**

Exclusieve uitvoering:
• Extra comfort-stoel
• Soft grip stuur
• Zwarte design-velgen

• Motor: Husqvarna Twin
• Netto vermogen: 11,3 kW
•  Maaihoogte: min-max 25-75 mm
• Maaibreedte: min-max 94 cm

HUSQVARNA

Rider R214TC Comfort edition

€ 3.999*

€ 4.299

NIEUW

Comfortabel 
compromisloos
Rider R214TC Comfort Edition 
Extra comfortabele Rider voor 
de verwende tuinier!

Extra comfortabele 
stoel

Comfort edition 
badge

Zwarte design-
velgen

Soft grip stuur

18 19



*Excl. accu en lader **Prijsactie geldig van 15/03/2022 tot 30/06/2022, informeer bij uw dealer naar de beste accu- en laadoplossing

Volop voordeel 
bij maaien 
op accu!

PRIJSDOORBRAAK!
HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 142iS

•  Aandrijfsysteem: zelfaandrijvend, enkele snelheid
•  Maaimethode: opvang/BioClip®/

achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 42 cm
•  Maaihoogte min-max: 25-75 mm

+

+

+ +

+
• Aandrijfsysteem: duwen
•  Maaimethode: opvangen/

BioClip®/achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 37.5 cm
•   Maaihoogte min-max: 

25-75 mm

• Aandrijfsysteem: duwen
•  Maaimethode: opvangen/

BioClip®/achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 42 cm
•  Maaihoogte min-max: 

25-75 mm

•  Aandrijfsysteem: zelfrijdend, variabele snelheid
•   Maaimethode: opvangen/

BioClip®/achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 47 cm
•  Maaihoogte min-max: 

20-75 mm

• Aandrijfsysteem: duwen
• Maaimethode: BioClip®

• Maaibreedte: 46 cm
•  Maaihoogte min-max: 

35-70 mm

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 137i

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 142i

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 347iVX

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
kit LB146i

NIEUW

NIEUW

€ 399*

€ 599

€ 499

€ 399**

€ 299*

€ 899

€ 799**

€ 549*

€ 499*

€ 699

€ 649**

€ 699*

€ 1.099

€ 889**

• Motor: Briggs & Stratton
• Netto vermogen: 9,6 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 94-112 cm

• Husqvarna Connect

• Motor: Kawasaki
• Netto vermogen: 9,6 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 94-112 cm

• Husqvarna Connect

• Motor: Kawasaki
• Netto vermogen: 9,6 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 94-112 cm

• Husqvarna Connect

• Motor: Kawasaki
• Netto vermogen: 14 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 103-112 cm

• Husqvarna Connect

*Excl. maaidek

HUSQVARNA

Rider 318X

HUSQVARNA

Rider 316TX AWD

HUSQVARNA

Rider 316TX

HUSQVARNA

Rider 420TsX AWD 

€ 5.999*

€ 8.299*

€ 6.849*

€ 12.999*

Gebruik uw Husqvarna 
Rider voor allerlei 
tuinklussen! Informeer 
bij uw dealer naar 
de accessoire-
mogelijkheden 
voor uw Rider.

Husqvarna
Rider

20 21



*Excl. accu en lader **Prijsactie geldig van 15/03/2022 tot 30/06/2022, informeer bij uw dealer naar de beste accu- en laadoplossing

Volop voordeel 
bij maaien 
op accu!

PRIJSDOORBRAAK!
HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 142iS

•  Aandrijfsysteem: zelfaandrijvend, enkele snelheid
•  Maaimethode: opvang/BioClip®/

achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 42 cm
•  Maaihoogte min-max: 25-75 mm

+

+

+ +

+
• Aandrijfsysteem: duwen
•  Maaimethode: opvangen/

BioClip®/achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 37.5 cm
•   Maaihoogte min-max: 

25-75 mm

• Aandrijfsysteem: duwen
•  Maaimethode: opvangen/

BioClip®/achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 42 cm
•  Maaihoogte min-max: 

25-75 mm

•  Aandrijfsysteem: zelfrijdend, variabele snelheid
•   Maaimethode: opvangen/

BioClip®/achterkant uitwerpen
• Maaibreedte: 47 cm
•  Maaihoogte min-max: 

20-75 mm

• Aandrijfsysteem: duwen
• Maaimethode: BioClip®

• Maaibreedte: 46 cm
•  Maaihoogte min-max: 

35-70 mm

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 137i

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 142i

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
LC 347iVX

HUSQVARNA

Accu gazonmaaier 
kit LB146i

NIEUW

NIEUW

€ 399*

€ 599

€ 499

€ 399**

€ 299*

€ 899

€ 799**

€ 549*

€ 499*

€ 699

€ 649**

€ 699*

€ 1.099

€ 889**

• Motor: Briggs & Stratton
• Netto vermogen: 9,6 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 94-112 cm

• Husqvarna Connect

• Motor: Kawasaki
• Netto vermogen: 9,6 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 94-112 cm

• Husqvarna Connect

• Motor: Kawasaki
• Netto vermogen: 9,6 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 94-112 cm

• Husqvarna Connect

• Motor: Kawasaki
• Netto vermogen: 14 kW
• Maaimethode: BioClip®/ mulch
• Maaihoogte: 25-75 mm
• Maaibreedte min-max: 
 103-112 cm

• Husqvarna Connect

*Excl. maaidek

HUSQVARNA

Rider 318X

HUSQVARNA

Rider 316TX AWD

HUSQVARNA

Rider 316TX

HUSQVARNA

Rider 420TsX AWD 

€ 5.999*

€ 8.299*

€ 6.849*

€ 12.999*

Gebruik uw Husqvarna 
Rider voor allerlei 
tuinklussen! Informeer 
bij uw dealer naar 
de accessoire-
mogelijkheden 
voor uw Rider.

Husqvarna
Rider

20 21



• Accu: 36V
• Aanbevolen zaagbladlengte: 36 cm
•  Gewicht excl. accu en 

zaaguitrusting: 2,6 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

93 dB(A)

• Accu: 36V
•  Gewicht excl. accu en 

zaaguitrusting: 2,5 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

92 dB(A)

• Accu: 36V
• Knipsnelheid: 
4000 sneden/minuut

• Gewicht excl. accu: 3,8 kg
• Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)

• Accu: 36V
• Meslengte: 55 cm
• Knipsnelheid: 4000 sneden/minuut
• Gewicht excl. accu: 5,5 kg
• Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)

HUSQVARNA

Heggenschaar 520 iHD60

€ 549*

500 serie 
accu
Professionele kwaliteit, 
voor het zwaarste werk 
in bos, tuin en park.

• Accu: 36 V
• Maaibreedte: 45 cm
•  Gewicht excl. accu: 4,9 kg
•  Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)

HUSQVARNA

Bosmaaier 535 iRXT

€ 749*

*Incl. maaimes en trimmerkop. Excl. accu en lader **Excl. accu en lader

€ 499**

520 iHD60

€ 549**

520 iHD70

• Accu: 36V
• Maaibreedte: 45 cm
• Gewicht excl. accu: 4,9 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

82 dB(A)

HUSQVARNA

Bosmaaier 535 IRX

€ 649* € 529**

€ 739**

€ 749**

540 iXP 40 CM

540 iXP 36 CM

HUSQVARNA

Kettingzaag 540 iXP

HUSQVARNA

Kettingzaag 535 iXP

• Accu: 36 V
• Blaassnelheid: 46 m/s
• Gewicht excl. accu: 2 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

96.6 dB(A)

•  Gewicht: 
3,13 kg excl. accu

• Maaibreedte: 30 cm
• Steellengte: 1 m
•  Graskantensteek

modus

HUSQVARNA

Bladblazer 120 iB

HUSQVARNA

Graskantentrimmer 
110iL

• Accu: 36 V
• Meslengte: 50 cm
• Gewicht excl. accu: 4.53 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

94 dB(A)

HUSQVARNA

Heggenschaar 120iTK4

100/200/300 
serie accu
Voor elke tuinklus 
een accu-oplossing.

€ 249*

NIEUW

*Excl. accu en lader **120iTK4 uitgevoerd in zaaguitvoering PK4 ***120iTK4 uitgevoerd incl. zaag en heggenschaar opzetstuk

+

Heggenschaar 120iTK4

HUSQVARNA

Heggenschaar 215iHD45

HUSQVARNA

Kettingzaag 340 i
HUSQVARNA

Heggenschaar 520 iHT4

€ 499*

€ 219

• Accu: 36 V
• Aanbevolen bladlengte: 36 cm
•  Gewicht excl. accu en zaaguitrusting: 2.8 kg
•  Geluidsdrukniveau: 101 dB(A)

• Accu: 36V
• Meslengte: 45cm
•   Snijsnelheid: 3000 sneden/minuut
•  Gewicht excl. 

zaaguitrusting: 3,2 kg

€ 199,99*

€ 299

€ 199,99**

€ 299***

HUSQVARNA

Bladblazer 325 iB

• Accu: 36 V
• Blaassnelheid: 46 m/s
•  Gewicht excl. accu 2,4 kg
•  Geluidsdrukniveau 96 dB(A)

€ 319*

22 23



• Accu: 36V
• Aanbevolen zaagbladlengte: 36 cm
•  Gewicht excl. accu en 

zaaguitrusting: 2,6 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

93 dB(A)

• Accu: 36V
•  Gewicht excl. accu en 

zaaguitrusting: 2,5 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

92 dB(A)

• Accu: 36V
• Knipsnelheid: 
4000 sneden/minuut

• Gewicht excl. accu: 3,8 kg
• Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)

• Accu: 36V
• Meslengte: 55 cm
• Knipsnelheid: 4000 sneden/minuut
• Gewicht excl. accu: 5,5 kg
• Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)

HUSQVARNA

Heggenschaar 520 iHD60

€ 549*

500 serie 
accu
Professionele kwaliteit, 
voor het zwaarste werk 
in bos, tuin en park.

• Accu: 36 V
• Maaibreedte: 45 cm
•  Gewicht excl. accu: 4,9 kg
•  Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)

HUSQVARNA

Bosmaaier 535 iRXT

€ 749*

*Incl. maaimes en trimmerkop. Excl. accu en lader **Excl. accu en lader

€ 499**

520 iHD60

€ 549**

520 iHD70

• Accu: 36V
• Maaibreedte: 45 cm
• Gewicht excl. accu: 4,9 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

82 dB(A)

HUSQVARNA

Bosmaaier 535 IRX

€ 649* € 529**

€ 739**

€ 749**

540 iXP 40 CM

540 iXP 36 CM

HUSQVARNA

Kettingzaag 540 iXP

HUSQVARNA

Kettingzaag 535 iXP

• Accu: 36 V
• Blaassnelheid: 46 m/s
• Gewicht excl. accu: 2 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

96.6 dB(A)

•  Gewicht: 
3,13 kg excl. accu

• Maaibreedte: 30 cm
• Steellengte: 1 m
•  Graskantensteek

modus

HUSQVARNA

Bladblazer 120 iB

HUSQVARNA

Graskantentrimmer 
110iL

• Accu: 36 V
• Meslengte: 50 cm
• Gewicht excl. accu: 4.53 kg
•  Geluidsdrukniveau: 

94 dB(A)

HUSQVARNA

Heggenschaar 120iTK4

100/200/300 
serie accu
Voor elke tuinklus 
een accu-oplossing.

€ 249*

NIEUW

*Excl. accu en lader **120iTK4 uitgevoerd in zaaguitvoering PK4 ***120iTK4 uitgevoerd incl. zaag en heggenschaar opzetstuk

+

Heggenschaar 120iTK4

HUSQVARNA

Heggenschaar 215iHD45

HUSQVARNA

Kettingzaag 340 i
HUSQVARNA

Heggenschaar 520 iHT4

€ 499*

€ 219

• Accu: 36 V
• Aanbevolen bladlengte: 36 cm
•  Gewicht excl. accu en zaaguitrusting: 2.8 kg
•  Geluidsdrukniveau: 101 dB(A)

• Accu: 36V
• Meslengte: 45cm
•   Snijsnelheid: 3000 sneden/minuut
•  Gewicht excl. 

zaaguitrusting: 3,2 kg

€ 199,99*

€ 299

€ 199,99**

€ 299***

HUSQVARNA

Bladblazer 325 iB

• Accu: 36 V
• Blaassnelheid: 46 m/s
•  Gewicht excl. accu 2,4 kg
•  Geluidsdrukniveau 96 dB(A)

€ 319*
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TENCO levert een actueel compleet assortiment voor de doe-het-zelver en professionele 

gebruikers. Uitstekende kwaliteitsproducten voor het verfraaien en optimaal beschermen. Door het 

specifi eke karakter van vele producten van Touwen & Co B.V. onderscheidt het assortiment zich 

als duurzame bescherming voor het behandelen van hout, metaal, polyester, steen en beton.

Buiten onderhoud Tuinbeitsen en speciale producten

Woning onderhoud Verven, beitsen en metaalverven

Boot onderhoud Bootlakken en onderwatersystemen

Hardhout Beitsen, oliën en ontgrijzer

Grondverf Grondverven, primers, afbijt en meniën

Teervrije coatings Lakken, pasta's, bitumen en carbolineums

Het hele jaar 10% extra korting 
op alle Tenco producten

25

KOLTEC -De specialist in schrikdraadapparaten- gaat al even mee. 
KOLTEC werd in 1942 opgericht en focust zich vanaf 1945 volledig 
op de productie en toepassing van elektrische afrasteringen. Met 
eigen spuitgietmachines, trafowikkelmachines en printplaten- 
productie heeft KOLTEC uit Breda de productontwikkeling en 
productie in eigen huis. 

Een goede elektrische afrastering bestaat uit meerdere onderdelen, 
zoals onder andere een schrikdraadapparaat, isolatoren, geleiders, 
verbindingen en aarding. Om dit effectief te laten functioneren is het wel 
belangrijk dat het afgestemd is op diertype en omgevingsfactoren zoals 
bijvoorbeeld onkruid/gras aangroei. Daarnaast kan het alleen maar 
goed blijven functioneren als er ook regelmatig onderhoud gepleegd 
wordt.  

KOLTEC probeert in haar advies en productaanbod, het voor gebruikers 
zo makkelijk mogelijk te maken om een goede afrastering aan te leggen 
en deze ook functioneel te houden. We doen er alles aan om onze 
producten praktisch samen te stellen. Zo maken we bijvoorbeeld 
voor-gemonteerde oplossingen die installateurs helpen sneller een 
afrastering op te bouwen.  Hiermee kunnen zij op hun beurt hun 
installatieprijs laag houden.

FOCUS OP ÉÉN PRODUCT
De focus van ons familiebedrijf ligt volledig op schrikdraadapparatuur 
en aanverwante producten. Dat is uniek ten opzichte van andere 
aanbieders van dit soort apparatuur. Belangrijk om te noemen is dat de 
producten van KOLTEC op en top Nederlands zijn. KOLTEC is een 
Nederlandse producent, werkt ook samen met lokale, gespecialiseerde 
productiebedrijven en koopt waar mogelijk haar onderdelen in 
Nederland in.  

FLEXIBILITEIT, CREATIVITEIT EN KWALITEIT
KOLTEC heeft binnen haar kwaliteitssysteem kernwaardes 
vastgelegd. In de eerste plaats zijn we dankzij onze geringe omvang erg 
flexibel. We kunnen binnen onze productie snel schakelen op de 
behoefte van de klant. Dat we oplossingen creëren voor 
natuurorganisaties wereldwijd, zoals bijvoorbeeld het Wereld Natuur 
Fonds, voor landschapsbeheerders en dierentuinen, onderschrijft dat 
we tevens creatief zijn. Daarnaast staat kwaliteit bij ons hoog in het 
vaandel, een kernwaarde die door onze ISO-certificering wordt 
bekrachtigd. De apparaten worden allemaal geleverd met 5 jaar garantie. 

SOCIAAL EN DUURZAAM
Verder is KOLTEC ook een sociaal bedrijf. Sociaal naar onze 
medewerkers en wij bieden werk aan lokale dagopvang voor 
gehandicapten en sociale werkvoorzieningsschappen. Als bedrijf doen 
we ook veel om duurzaam te produceren. Onze hele elektriciteits-  
behoefte wordt ruimschoots gedekt door de stroomproduktie uit 
zonnepanelen die op het dak van het bedrijfspand liggen. De apparaten die 
we ontwikkelen en produceren moeten ook zuinig zijn in gebruik, zeker als 
ze functioneren op een batterij, accu of in combinatie met een zonnepaneel.

Onze producten zijn volop aanwezig bij M.den Bleker & Zn BV. 
KOLTEC heeft als nederlands productie bedrijf de meeste producten 
altijd op voorraad en levert binnen 1 à 2 werkdagen haar 
producten uit voor het geval er niet voldoende voorraad in de winkel is.
Er is tevens een catalogus beschikbaar met al onze producten. 
Bij M.den Bleker & Zn BV helpen ze u graag verder om de juiste 
producten te kiezen voor uw situatie.  

Hilko Dammer
Directeur

KOLTEC 
Al 80 jaar Nederlandse 
topkwaliteit in elektrische 
afrasteringen!

5
JAAR

GARANTIE
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TENCO levert een actueel compleet assortiment voor de doe-het-zelver en professionele 

gebruikers. Uitstekende kwaliteitsproducten voor het verfraaien en optimaal beschermen. Door het 

specifi eke karakter van vele producten van Touwen & Co B.V. onderscheidt het assortiment zich 

als duurzame bescherming voor het behandelen van hout, metaal, polyester, steen en beton.

Buiten onderhoud Tuinbeitsen en speciale producten

Woning onderhoud Verven, beitsen en metaalverven

Boot onderhoud Bootlakken en onderwatersystemen

Hardhout Beitsen, oliën en ontgrijzer

Grondverf Grondverven, primers, afbijt en meniën

Teervrije coatings Lakken, pasta's, bitumen en carbolineums

Het hele jaar 10% extra korting 
op alle Tenco producten
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Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 
zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,

Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber. 
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van 
grondankers en 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm. W12572 

Glijbaan blauw (W12629)
Zie pagina 110.

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

SPEELSPEELTTOESOESTELLENTELLEN

Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 
zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,

Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber. 
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van 
grondankers en 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm. W12572 

Glijbaan blauw (W12629)
Zie pagina 110.

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

SPEELSPEELTTOESOESTELLENTELLEN

Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 110.

Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen met een plateau van 150 cm 
hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601

Extra trapleuning

W12602

SCHOMMELS

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te 
worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 110 kunnen bevestigd worden aan de 
overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt 
van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578

Onze schommels zijn uitsluitend 
bestemd voor particulier gebruik.

Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante 
palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 
2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566

Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316

Onze speeltoestellen 
zijn CE gecertifi ceerd.
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Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 110.

Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen met een plateau van 150 cm 
hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601

Extra trapleuning

W12602

SCHOMMELS

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te 
worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 110 kunnen bevestigd worden aan de 
overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt 
van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578

Onze schommels zijn uitsluitend 
bestemd voor particulier gebruik.

Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante 
palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 
2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566

Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316

Onze speeltoestellen 
zijn CE gecertifi ceerd.
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Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 
zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,

Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber. 
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van 
grondankers en 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm. W12572 

Glijbaan blauw (W12629)
Zie pagina 110.

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

SPEELSPEELTTOESOESTELLENTELLEN

Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 
zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met 
klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig 

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: 
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,

Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm.  W12582 

Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber. 
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van 
grondankers en 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm. W12572 

Glijbaan blauw (W12629)
Zie pagina 110.

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

SPEELSPEELTTOESOESTELLENTELLEN

Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 110.

Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen met een plateau van 150 cm 
hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601

Extra trapleuning

W12602

SCHOMMELS

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te 
worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 110 kunnen bevestigd worden aan de 
overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt 
van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578

Onze schommels zijn uitsluitend 
bestemd voor particulier gebruik.

Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante 
palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 
2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566

Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316

Onze speeltoestellen 
zijn CE gecertifi ceerd.
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Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 110.

Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen met een plateau van 150 cm 
hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601

Extra trapleuning

W12602

SCHOMMELS

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te 
worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 110 kunnen bevestigd worden aan de 
overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden 
met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt 
van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578

Onze schommels zijn uitsluitend 
bestemd voor particulier gebruik.

Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante 
palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 
2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566

Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316

Onze speeltoestellen 
zijn CE gecertifi ceerd.
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ZERO-TURNS
Als pionier van de ‘Zero-Turn’ technologie biedt Cub Cadet het sterkste assorti ment ‘Zero-Turn’ zitmaaiers. Dankzij de 
toonaangevende 360°-draaitechnologie maait u probleemloos rond alle hindernissen. 
Maaien was nog nooit zo comfortabel en effi  ciënt! Onze modellen met vierwiel-besturing en conventi oneel stuurwiel 
bieden nog meer stabiliteit en gebruiksgemak, zodat u nog meer ti jd wint.

€300€300
(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODEL

 XZ5 L127 - ULTIMA
 Maaibreedte:  127 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  11 500 m2/u

 Inhoud opvangzak: 230 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki OHV, 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Dubbele hydrostaat ZT 2200

 Maaihoogte-instelling:  15 standen

 Modelnummer: 17AIEACL603

EAN:
'!0A84CD-jbdbha!

 Prijs: € 5.499.00

 XZ6 S117 - ULTIMA
Maaibreedte: 117 cm 

Aanbevolen gazonopp.: 10 500 m2/u

Inhoud opvangzak: 200 l optioneel

Motor: Kawasaki FR691 , 2-cilinder

Motorinhoud: 726 cm3

Aandrijving: Dubbele hydrostaat
ZT 2200

Maaihoogte-instelling: 15 standen 

Modelnummer: 17AIGBYN603 

EAN:

 Prijs: € 5.499,00

SINCE 1961

GEBOUWD MET ONDERDELEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT 
VAN LOKALE EN WERELDWIJDE HERKOMST.

CUB CADET:  
ONTWIKKELD IN AMERIKA SINDS 1961

Cub Cadet-producten worden zorgvuldig ontworpen. Daarbij stellen we de mensen centraal die van ons afh ankelijk zijn, thuis 
of op het werk. En we vertellen alti jd met trots dat we deze producten in Amerika al sinds 1961 bouwen. Tegenwoordig

bouwen we in Ohio, Kentucky, Tennessee en Mississippi aan onze producten, workforce en lokale gemeenschappen.
Elke producti efabriek staat synoniem aan de mentaliteit van Cub Cadet: hard werken, betrokkenheid en een passie voor

kwaliteit. U kunt er dus zeker van zijn dat uw Cub Cadet PRO Z-product met Amerikaanse precisie is ontwikkeld en gebouwd.

€300€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300
(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODEL

 XZ5 L127 - ULTIMA

NIEUWNIEUW

* Speciale combi deal

COMBI 
SPECIALE

COMBI 
SPECIALE

€699*€699*
PROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJS

 LM5 E51R
 Maaibreedte:  51 cm

Aanbevolen gazonopp.:  700 m2

 Inhoud opvangzak:  60 liter

 Motor: Elektrisch
Gelijkstroom

 Aandrijving: Gesleept met 
snelheidsvariator

 Maaihoogte-instelling: 6 standen / 
gecentraliseerd

 Modelnummer: 18ASTR94603

60V OPLADER – BC 6020

Capaciteit / Energie 2,0 A

Gewicht 0,7 kg

Modelnummer 49AL601-603

60V ACCU – BP 6050

Capaciteit / Energie 5,0 Ah / 270 Wh

Gewicht 1,9 kg

Modelnummer 49AP602-603

 – BP 6050 60V OPLADER – BC 6020

PROMOTIE 60V CUB CADET LM5 E 51R GRASMAAIER

* Speciale combi deal

COMBI 
SPECIALE

COMBI COMBI COMBI COMBI 
SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

€699**699*699*€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699*********699*699***699*699*699*699699*699699699699*699699699*699*699***699*699*699*699***699*699*699*699****699*699****699*699*699*699*699699699*699699699699*699**************
PROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJS

Gelijkstroom

Gesleept met 
snelheidsvariator

6 standen / 
gecentraliseerd

18ASTR94603

Combi prijs: € 1.057,99

VRAAG NAAR DE GROTE CUB CADET 
CASHBACK ACTIE 2022 EN ANDERE 
ACTIES IN DE WINKEL!

 XM1 DR46
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Cub Cadet 55 OHV, 
trekkoord

 Motorinhoud:  159 cm3

 Aandrijving:  Eén snelheid

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12A-YAKC603

EAN:

 Prijs: € 999,00

 XM2 DR46
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Honda GCV 160, 
trekkoord

 Motorinhoud:  160 cm3

 Aandrijving:  VarioSpeed

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12AQYADQ603

EAN:

 Prijs:  € 1150,00

 XM2 DR46s
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Honda GCV 160, 
trekkoord

 Motorinhoud:  160 cm3

 Aandrijving:  MySpeed EVO

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12ABYADQ603

EAN:

 Prijs: € 1199,00

 XM2 ER53e
 Maaibreedte:  53 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  950 m2/u

 Inhoud opvangzak:  75 liter

 Motor:  Cub Cadet 65 OHV ES, 
elektrische start

 Motorinhoud:  196 cm3

 Aandrijving:  VarioSpeed

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12ARZA9A603

EAN:

 Prijs: € 1.499,00
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ZERO-TURNS
Als pionier van de ‘Zero-Turn’ technologie biedt Cub Cadet het sterkste assorti ment ‘Zero-Turn’ zitmaaiers. Dankzij de 
toonaangevende 360°-draaitechnologie maait u probleemloos rond alle hindernissen. 
Maaien was nog nooit zo comfortabel en effi  ciënt! Onze modellen met vierwiel-besturing en conventi oneel stuurwiel 
bieden nog meer stabiliteit en gebruiksgemak, zodat u nog meer ti jd wint.

€300€300
(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODEL

 XZ5 L127 - ULTIMA
 Maaibreedte:  127 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  11 500 m2/u

 Inhoud opvangzak: 230 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki OHV, 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Dubbele hydrostaat ZT 2200

 Maaihoogte-instelling:  15 standen

 Modelnummer: 17AIEACL603

EAN:
'!0A84CD-jbdbha!

 Prijs: € 5.499.00

 XZ6 S117 - ULTIMA
Maaibreedte: 117 cm 

Aanbevolen gazonopp.: 10 500 m2/u

Inhoud opvangzak: 200 l optioneel

Motor: Kawasaki FR691 , 2-cilinder

Motorinhoud: 726 cm3

Aandrijving: Dubbele hydrostaat
ZT 2200

Maaihoogte-instelling: 15 standen 

Modelnummer: 17AIGBYN603 

EAN:

 Prijs: € 5.499,00

SINCE 1961

GEBOUWD MET ONDERDELEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT 
VAN LOKALE EN WERELDWIJDE HERKOMST.

CUB CADET:  
ONTWIKKELD IN AMERIKA SINDS 1961

Cub Cadet-producten worden zorgvuldig ontworpen. Daarbij stellen we de mensen centraal die van ons afh ankelijk zijn, thuis 
of op het werk. En we vertellen alti jd met trots dat we deze producten in Amerika al sinds 1961 bouwen. Tegenwoordig

bouwen we in Ohio, Kentucky, Tennessee en Mississippi aan onze producten, workforce en lokale gemeenschappen.
Elke producti efabriek staat synoniem aan de mentaliteit van Cub Cadet: hard werken, betrokkenheid en een passie voor

kwaliteit. U kunt er dus zeker van zijn dat uw Cub Cadet PRO Z-product met Amerikaanse precisie is ontwikkeld en gebouwd.

€300€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300
(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODEL

 XZ5 L127 - ULTIMA

NIEUWNIEUW

* Speciale combi deal

COMBI 
SPECIALE

COMBI 
SPECIALE

€699*€699*
PROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJS

 LM5 E51R
 Maaibreedte:  51 cm

Aanbevolen gazonopp.:  700 m2

 Inhoud opvangzak:  60 liter

 Motor: Elektrisch
Gelijkstroom

 Aandrijving: Gesleept met 
snelheidsvariator

 Maaihoogte-instelling: 6 standen / 
gecentraliseerd

 Modelnummer: 18ASTR94603

60V OPLADER – BC 6020

Capaciteit / Energie 2,0 A

Gewicht 0,7 kg

Modelnummer 49AL601-603

60V ACCU – BP 6050

Capaciteit / Energie 5,0 Ah / 270 Wh

Gewicht 1,9 kg

Modelnummer 49AP602-603

 – BP 6050 60V OPLADER – BC 6020

PROMOTIE 60V CUB CADET LM5 E 51R GRASMAAIER

* Speciale combi deal

COMBI 
SPECIALE

COMBI COMBI COMBI COMBI 
SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE

€699**699*699*€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699699*********699*699***699*699*699*699699*699699699699*699699699*699*699***699*699*699*699***699*699*699*699****699*699****699*699*699*699*699699699*699699699699*699**************
PROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJSPROMOTIEPRIJS

Gelijkstroom

Gesleept met 
snelheidsvariator

6 standen / 
gecentraliseerd

18ASTR94603

Combi prijs: € 1.057,99

VRAAG NAAR DE GROTE CUB CADET 
CASHBACK ACTIE 2022 EN ANDERE 
ACTIES IN DE WINKEL!

 XM1 DR46
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Cub Cadet 55 OHV, 
trekkoord

 Motorinhoud:  159 cm3

 Aandrijving:  Eén snelheid

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12A-YAKC603

EAN:

 Prijs: € 999,00

 XM2 DR46
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Honda GCV 160, 
trekkoord

 Motorinhoud:  160 cm3

 Aandrijving:  VarioSpeed

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12AQYADQ603

EAN:

 Prijs:  € 1150,00

 XM2 DR46s
 Maaibreedte:  46 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  750 m2/u

 Inhoud opvangzak:  65 liter

 Motor:  Honda GCV 160, 
trekkoord

 Motorinhoud:  160 cm3

 Aandrijving:  MySpeed EVO

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12ABYADQ603

EAN:

 Prijs: € 1199,00

 XM2 ER53e
 Maaibreedte:  53 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  950 m2/u

 Inhoud opvangzak:  75 liter

 Motor:  Cub Cadet 65 OHV ES, 
elektrische start

 Motorinhoud:  196 cm3

 Aandrijving:  VarioSpeed

 Maaihoogte-instelling:  6 standen/centraal

 Modelnummer: 12ARZA9A603

EAN:

 Prijs: € 1.499,00
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Een draaicirkel van slechts 17 cm dankzij 
THIGHT TURN XTREME.

Dit is de kortste draaicirkel op de markt. 
Innovati eve technologie

scherpe bochten te nemen.

17
cm

 XT2 PS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8500 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki, 2-cilinder

 Motorinhoud:  603 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13GAG1TS603

EAN:

 Prijs: € 4.850,00

 XT2 ES107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  Optioneel - l

 Motor:  Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 
3000 Wh, –

 Motorinhoud:  1000 Watt cm3

 Aandrijving:  Elektrische aandrijving

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  33ABA7CS603

EAN:

 Prijs: € 7.499,00

 XT2 PS117
 Maaibreedte:  117 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  9000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

 Motor: Cub Cadet, 2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13BGA1CT603

EAN:

 Prijs: € 3.999,00

 XT2 PS117i
 Maaibreedte:  117 cm, gelast maaidek

 Aanbevolen gazonopp.:  9.000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter  optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV EFI, 
V-TWIN 2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer: 13DZA1CN603

EAN:

 Prijs: € 5.875,00

 XT3 QS127
 Maaibreedte:  127 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  10 000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 210 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki, 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch, 
All-Ground tractiesysteem

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer: 14AFA5TQ603

EAN:

 Prijs: € 5.399,00

 XT3 QS137
 Maaibreedte:  137 cm, Mécano-soudé

 Aanbevolen gazonopp.:  11 000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 210 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki, 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch, 
All-Ground tractiesysteem

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer: 14AFA5TM603

EAN:

 Prijs: € 5.899,00

(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODEL

 XT2 PS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8500 m2/u

(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODEL

 XT2 PS117

 XT3 QS137

€150€150
(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODEL

 LT1 NS96
 Maaibreedte:  96 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  4.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  200 liter optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV

 Motorinhoud:  439 cm3

 Aandrijving:  Transmatic

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13AB77DF603

 EAN:

 Prijs: € 1.999,00

 LT3 PS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  5500 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV, 
2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13BJ79DG603

EAN:

 Prijs: € 3.599,00

€150€€€€€€€€€€€€€€€€€€€150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
(zie voorwaarden in de winkel)

CASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODEL

 LT2 NR92
 Maaibreedte:  92 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  3.500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  240 liter

 Motor:  Cub Cadet OHV

 Motorinhoud:  439 cm3

 Aandrijving:  Hand-hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13BB71DE603

 EAN:

 Prijs: € 2.650,00

 LT3 PR105
 Maaibreedte:  105 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  4500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  240 liter

 Motor:  Cub Cadet OHV, 
2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13BJ71DN603

EAN:

 Prijs:  € 3.399,00

 LR2 ES76
 Maaibreedte:  76 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  3.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  Optioneel 115 liter

 Motor:  Cub Cadet 56 V / 
30 Ah / 1500 Wh

Uitgang Watts:  1000 Watt 

 Aandrijving:  Elektrische aandrijving

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 33BA27JD603

EAN:

 Prijs: € 4.799,00

KRACHTIG MAAIEN MET RESPECT 
VOOR HET MILIEU
Met de MINI-RIDER LR2 ES76 wordt het MINI-RIDER segment een compleet nieuwe ervaring. Dit gloednieuwe model maakt 
gebruik van sterke elektrische motoren en wordt aangedreven door een 56V Li-ion Batt erij. Zijn grote maaiwijdte van 76 cm 
gecombineerd met een maaiti jd van 60 minuten maken het maaien van grote tuinen als een wandeling in het park. 
De MINI-RIDER LR ES76 heeft  een garanti eperiode van 3 jaar op zowel de machine, als ook de batt erij.

3130



Een draaicirkel van slechts 17 cm dankzij 
THIGHT TURN XTREME.

Dit is de kortste draaicirkel op de markt. 
Innovati eve technologie

scherpe bochten te nemen.

17
cm

 XT2 PS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8500 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki, 2-cilinder

 Motorinhoud:  603 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13GAG1TS603

EAN:

 Prijs: € 4.850,00

 XT2 ES107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  Optioneel - l

 Motor:  Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 
3000 Wh, –

 Motorinhoud:  1000 Watt cm3

 Aandrijving:  Elektrische aandrijving

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  33ABA7CS603

EAN:

 Prijs: € 7.499,00

 XT2 PS117
 Maaibreedte:  117 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  9000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

 Motor: Cub Cadet, 2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer:  13BGA1CT603

EAN:

 Prijs: € 3.999,00

 XT2 PS117i
 Maaibreedte:  117 cm, gelast maaidek

 Aanbevolen gazonopp.:  9.000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter  optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV EFI, 
V-TWIN 2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer: 13DZA1CN603

EAN:

 Prijs: € 5.875,00

 XT3 QS127
 Maaibreedte:  127 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  10 000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 210 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki, 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch, 
All-Ground tractiesysteem

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer: 14AFA5TQ603

EAN:

 Prijs: € 5.399,00

 XT3 QS137
 Maaibreedte:  137 cm, Mécano-soudé

 Aanbevolen gazonopp.:  11 000 m2/u

 Inhoud opvangzak: 210 liter optioneel

 Motor:  Kawasaki, 2-cilinder

 Motorinhoud:  726 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch, 
All-Ground tractiesysteem

 Maaihoogte-instelling:  12 standen

 Modelnummer: 14AFA5TM603

EAN:

 Prijs: € 5.899,00

(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODEL

 XT2 PS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  8500 m2/u

(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODEL

 XT2 PS117

 XT3 QS137

€150€150
(zie voorwaarden in de winkel)

van 1 april 
t/m 31 mei 2022

CASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODEL

 LT1 NS96
 Maaibreedte:  96 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  4.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  200 liter optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV

 Motorinhoud:  439 cm3

 Aandrijving:  Transmatic

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13AB77DF603

 EAN:

 Prijs: € 1.999,00

 LT3 PS107
 Maaibreedte:  107 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  5500 m2/u

 Inhoud opvangzak: 200 liter optioneel

 Motor:  Cub Cadet OHV, 
2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13BJ79DG603

EAN:

 Prijs: € 3.599,00

€150€€€€€€€€€€€€€€€€€€€150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150150
(zie voorwaarden in de winkel)

CASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACKCASHBACK
OP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODELOP DIT MODEL

 LT2 NR92
 Maaibreedte:  92 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  3.500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  240 liter

 Motor:  Cub Cadet OHV

 Motorinhoud:  439 cm3

 Aandrijving:  Hand-hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13BB71DE603

 EAN:

 Prijs: € 2.650,00

 LT3 PR105
 Maaibreedte:  105 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  4500 m2/u

 Inhoud opvangzak:  240 liter

 Motor:  Cub Cadet OHV, 
2-cilinder

 Motorinhoud:  679 cm3

 Aandrijving:  Hydrostatisch

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 13BJ71DN603

EAN:

 Prijs:  € 3.399,00

 LR2 ES76
 Maaibreedte:  76 cm

 Aanbevolen gazonopp.:  3.000 m2/u

 Inhoud opvangzak:  Optioneel 115 liter

 Motor:  Cub Cadet 56 V / 
30 Ah / 1500 Wh

Uitgang Watts:  1000 Watt 

 Aandrijving:  Elektrische aandrijving

 Maaihoogte-instelling:  5 standen

 Modelnummer: 33BA27JD603

EAN:

 Prijs: € 4.799,00

KRACHTIG MAAIEN MET RESPECT 
VOOR HET MILIEU
Met de MINI-RIDER LR2 ES76 wordt het MINI-RIDER segment een compleet nieuwe ervaring. Dit gloednieuwe model maakt 
gebruik van sterke elektrische motoren en wordt aangedreven door een 56V Li-ion Batt erij. Zijn grote maaiwijdte van 76 cm 
gecombineerd met een maaiti jd van 60 minuten maken het maaien van grote tuinen als een wandeling in het park. 
De MINI-RIDER LR ES76 heeft  een garanti eperiode van 3 jaar op zowel de machine, als ook de batt erij.
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WOORDZOEKER

32

1 X HOOFDPRIJS 
(luchtballonvaart) wordt verloot 
onder de eerste 200 inzendingen.

Onder de andere inzendingen 
worden verloot:
•  2 x cadeaubon den Bleker 

t.w.v. € 50,-
•  4 x cadeaubon den Bleker 

t.w.v. € 25,-

(cadeaubon in alle vestigingen 
te besteden)

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oplossing mailen voor 30 juni 2022 naar info@mdenbleker.nl

S R E M R E H C S E B E I N K
A T V V R I B G A A S N I S E
N A P E M M E R E I Z I V L R
R B M E R S T E E E I H Z E O
A A O O L A O Z A N D C D G S
H R P I C K N I C K T A F E L
G H K E Q E S D N E A M P T IJ
O A R U L N C H A R K R F S P
O R A A C G H E D N I U I A E
B D P Z I C R N E D T U L R R
N H C S I M A R E K B H T R V
E O E N L P P R V D R C E E O
Z U A E S N E U N W I S R T R
O T H E U P R I E M L F T U K
R I N N A A B IJ L G N I R A H

www.puzzelpro.nl©

S R E M R E H C S E B E I N K
A T V V R I B G A A S N I S E
N A P E M M E R E I Z I V L R
R B M E R S T E E E I H Z E O
A A O O L A O Z A N D C D G S
H R P I C K N I C K T A F E L
G H K E Q E S D N E A M P T IJ
O A R U L N C H A R K R F S P
O R A A C G H E D N I U I A E
B D P Z I C R N E D T U L R R
N H C S I M A R E K B H T R V
E O E N L P P R V D R C E E O
Z U A E S N E U N W I S R T R
O T H E U P R I E M L F T U K
R I N N A A B IJ L G N I R A H

www.puzzelpro.nl©

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verborgen. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ACCU
BETONSCHRAPER
BINDBUIS
BRIL
EMMER
FILTER
GAAS
GLIJBAAN
HAMER
HARDHOUT

HARING
HARK
HARNAS
HELM
HEUPRIEM
KERAMISCH
KLEP
KNIEBESCHERMER
OLIE
PALEN

PARK
PICKNICKTAFEL
POMP
QUAD
RABAT
RIDER
ROZENBOOG
SCHUURMACHINE
SLIJPER
SPADE

SPANDRAAD
TERRASTEGELS
VERANDA
VERF
VIZIER
VORK
ZAAG
ZAND
ZEIS
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F T  2 5  G
E L E C T R I C

F T25G

De Farmtrac 25G schittert door zijn stille en emissieloze werking, waardoor hij in omge-
vingen met een milieurisico kan worden gebruikt. Dit geldt voor natuurreservaten, maar 
ook privé eigendom of openbare voorzieningen, waar de geluidshinder anders een be-

langrijke verstorende factor is. Het vermogen van 15 kW maakt de elektromotor krachtig 
genoeg om probleemloos elke 

professionele toepassing aan te kunnen. De batterij is ontworpen voor een werktijd tot 5 
uur. De machine kan worden opgeladen via een normale stroomaansluiting.

Een ingebouwde lader zit er standaard bii. Er is een mogelijkheid tot een externe 
snellader.

Farmtrac 25G brille par son fonctionnement silencieux et sans émission, ce qui signifie 
qu’il peut être utilisé dans des environnements présentant un risque environnemental. 

Cela s’applique aux réserves naturelles, mais également aux installations intérieures ou 
publiques, où les nuisances sonores constituent par ailleurs un facteur de

 perturbation majeur. 
La puissance de 15 kW rend le moteur électrique assez 

puissant pour traiter sans problème toutes les applications 
professionnelles. La batterie est conçue pour une durée de travail de 5 heures, la machi-

ne peut être chargée via une 
connexion électrique normale.

Un chargeur intégré est inclus en standard. Il y a une possibilité d’un externe
chargeur rapide.

De Farmtrac 25G schittert door zijn stille en emissieloze werking, waardoor hij in 
omgevingen met een milieurisico kan worden gebruikt. Dit geldt voor natuurreservaten, 

maar ook privé eigendom of openbare voorzieningen, waar de geluidshinder anders een 
belangrijke verstorende factor is. Het vermogen van 15 kW maakt de elektromotor krachtig 

genoeg om probleemloos elke professionele 
toepassing aan te kunnen. De batterij is 
ontworpen voor een werktijd tot 5 uur. 

De machine kan worden opgeladen 
via een normale stroomaansluiting.

Een ingebouwde lader zit er 
standaard bij. Er is een mogelijk-

heid tot een externe snellader.

Ook in diesel verkrijgbaar.

via een normale stroomaansluiting.
Een ingebouwde lader zit er 

standaard bij. Er is een mogelijk-
heid tot een externe snellader.

Ook in diesel verkrijgbaar.

Interesse?

Vraag naar de vele 

mogelijkheden.

33



Werk-/vrijetijdskleding

34

Softshell jas

Werkbroek katoen/polyester

Bermuda katoen/polyester

Bodybroek katoen/polyester

Overall polyester/katoen

3 laags 96% polyester 4% spander
Binnenlaag fl eece
Capuchon, borstzakken met rits, 2 steekzakken
Maten: xs t/m 7xl

€ 29,95

60% katoen 40% polyester
2 zijzakken, 2 achterzakken, dijbeen zak, 
rolmaatzak, duimstokzak
Diverse kleuren ook in RWS 
Maten 42 t/m  60

€ 20,00

Overall polyester/katoenOverall polyester/katoen

60% katoen 
40%polyester
Ritssluiting, 2 zijzakken, 
2 achterzakken, 
beenzak, rolmaatzak, 
duimstokzak
Cordura kniezakken
Diverse kleuren ook in 
RWS 
Maten: 42 t/m 60

€ 39,95

Wij leveren een complete bedrijfskledinglijn in diverse kleuren.
Drukwerk van uw bedrijfslogo wordt door ons in eigen huis verzorgd.

65% polyester 
35% katoen
Drukknoopsluiting en 
elastiek in rug/taille
2 borstzakken met klep, 
2 zijzakken, achter-
zakken, duimstokzak
Diverse kleuren ook in 
RWS 
Maten: 42 t/m 60

€ 29,50

60% katoen 
40% polyester
2 zijzakken, 2 achter-
zakken, ritssluiting, 
duimstokzak, hamerlus
Cordura kniezakken
Diverse kleuren ook in 
RWS 
Maten: 42 t/m 60

€ 28,50

KRAAMCADEAUTIP

35

Tijdens lange dagen bouwen en
vertrouwen op KYMCO’s vlaggenschip

Netto prijs € 7.030,-

Netto prijs € 4.544,63

MXU550i
op kenteken

MXU 300 T3b
op kenteken
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Tijdens lange dagen bouwen en
vertrouwen op KYMCO’s vlaggenschip

Netto prijs € 7.030,-

Netto prijs € 4.544,63

MXU550i
op kenteken

MXU 300 T3b
op kenteken
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200 cm

Jumboscherm 18 planken

15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm A306223

Jumboscherm 18 planken
200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 
15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm W306495

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. 
180x180 cm W306306

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 tussenregels. Ook horizontaal 
toe te passen.
180x180 cm A306304

Deurframe met 
planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. 
Planken 1,5x14 cm.  
100x180 cm W306759
100x200 cm W306803

Deurframe met 
planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. 
Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306310

Deurframe met 
planken toog

Toogdeur met Jumbo planken
op stalen verstelbaar deurframe. 
Met uitgefreesd slotgat. 
Rechtsdraaiend. Planken 1,5x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306309

max. 160 cm

m
ax

. 2
10

 c
m

Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. 
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is 
uitgevoerd. Incl. bevestiging- 
materialen en handleiding. 
Geschaafd grenen  1011339

Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd grenen recht verticaal. 
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm W08176

Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.  
180x180 cm W08116
Planken 1,5x14 cm. 
180x180 cm W08190

Plankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels. 
Geschaafd grenen verticaal. 
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm. 
180x180 cm W08235
15 mm recht. Planken 1,5x14 cm. 
180x180 cm 924406

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. 
180x180 cm W306306

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 tussenregels. Ook horizontaal 

180x180 cm A306304

W06803 / 
W06804

W06803

W06805

Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm 1011333 
2,2x20x400 cm W40650  
2,2x20x500 cm 1017060   
2,5x25x400 cm W40657
2,5x25x500 cm W46424

Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd. 
Zwart gedompeld.

Douglas 19,3, werkend 17,5 cm.
1,1-2,7x19,3x300 cm 1011334 
1,1-2,7x19,3x400 cm 1017062
1,1-2,7x19,3x500 cm 1017063

Douglas 16,5, werkend 15 cm.
1-2,1x16,5x300 cm W46059 
1-2,1x16,5x400 cm W46035
1-2,1x16,5x500 cm W46038

Zweeds rabat vuren zwart 

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd. 
Zwart gedompeld.

Vuren 19,5, werkend 17,5 cm.
1,1/2,7x19,5x300 cm 1040370 
1,1/2,7x19,5x400 cm 1040373
1,1/2,7x19,5x500 cm 1040376

Hardhout

Douglashout

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,5x14,5x245 cm W14960 
2,5x14,5x305 cm W14962  
2,5x14,5x365 cm W14964  
2,5x14,5x395 cm W14965  
2,5x14,5x425 cm W14966 
2,5x14,5x455 cm W14967 

2,5 cm

14,5 cm

geschaafde zijde 19,5 cm

2,8 cm

fijnbezaagde zijde

Douglas geschaafde/fijnbezaagde 
plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Onbehandeld. 
2,8x19,5x300 cm 1011329 
2,8x19,5x400 cm 1009209  
2,8x19,5x500 cm 1009210  

Groen geïmpregneerd. 
2,8x19,5x300 cm W45840  
2,8x19,5x400 cm W45845  
2,8x19,5x500 cm W45850  

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x19,5x300 cm W50840
2,8x19,5x400 cm W50845
2,8x19,5x500 cm W50850

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.
2,8x14,5x300 cm W31353
2,8x14,5x400 cm W31354

Groen geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W44353 
2,8x14,5x400 cm W44354

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W50353
2,8x14,5x400 cm W50354

2,8 cm

14,5 cm
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Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,8x19x245 cm W14970  
2,8x19x305 cm W14971  
2,8x19x365 cm W14972
2,8x19x545 cm W14973

2,8 cm

19 cm
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36 37

200 cm

Jumboscherm 18 planken

15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm A306223

Jumboscherm 18 planken
200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 
15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm W306495

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. 
180x180 cm W306306

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 tussenregels. Ook horizontaal 
toe te passen.
180x180 cm A306304

Deurframe met 
planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. 
Planken 1,5x14 cm.  
100x180 cm W306759
100x200 cm W306803

Deurframe met 
planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. 
Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306310

Deurframe met 
planken toog

Toogdeur met Jumbo planken
op stalen verstelbaar deurframe. 
Met uitgefreesd slotgat. 
Rechtsdraaiend. Planken 1,5x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306309

max. 160 cm
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Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. 
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is 
uitgevoerd. Incl. bevestiging- 
materialen en handleiding. 
Geschaafd grenen  1011339

Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd grenen recht verticaal. 
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm W08176

Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.  
180x180 cm W08116
Planken 1,5x14 cm. 
180x180 cm W08190

Plankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels. 
Geschaafd grenen verticaal. 
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm. 
180x180 cm W08235
15 mm recht. Planken 1,5x14 cm. 
180x180 cm 924406

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken. 
180x180 cm W306306

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 tussenregels. Ook horizontaal 

180x180 cm A306304

W06803 / 
W06804

W06803

W06805

Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm 1011333 
2,2x20x400 cm W40650  
2,2x20x500 cm 1017060   
2,5x25x400 cm W40657
2,5x25x500 cm W46424

Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd. 
Zwart gedompeld.

Douglas 19,3, werkend 17,5 cm.
1,1-2,7x19,3x300 cm 1011334 
1,1-2,7x19,3x400 cm 1017062
1,1-2,7x19,3x500 cm 1017063

Douglas 16,5, werkend 15 cm.
1-2,1x16,5x300 cm W46059 
1-2,1x16,5x400 cm W46035
1-2,1x16,5x500 cm W46038

Zweeds rabat vuren zwart 

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd. 
Zwart gedompeld.

Vuren 19,5, werkend 17,5 cm.
1,1/2,7x19,5x300 cm 1040370 
1,1/2,7x19,5x400 cm 1040373
1,1/2,7x19,5x500 cm 1040376

Hardhout

Douglashout

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,5x14,5x245 cm W14960 
2,5x14,5x305 cm W14962  
2,5x14,5x365 cm W14964  
2,5x14,5x395 cm W14965  
2,5x14,5x425 cm W14966 
2,5x14,5x455 cm W14967 

2,5 cm

14,5 cm

geschaafde zijde 19,5 cm

2,8 cm

fijnbezaagde zijde

Douglas geschaafde/fijnbezaagde 
plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Onbehandeld. 
2,8x19,5x300 cm 1011329 
2,8x19,5x400 cm 1009209  
2,8x19,5x500 cm 1009210  

Groen geïmpregneerd. 
2,8x19,5x300 cm W45840  
2,8x19,5x400 cm W45845  
2,8x19,5x500 cm W45850  

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x19,5x300 cm W50840
2,8x19,5x400 cm W50845
2,8x19,5x500 cm W50850

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.
2,8x14,5x300 cm W31353
2,8x14,5x400 cm W31354

Groen geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W44353 
2,8x14,5x400 cm W44354

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W50353
2,8x14,5x400 cm W50354

2,8 cm

14,5 cm
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Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,8x19x245 cm W14970  
2,8x19x305 cm W14971  
2,8x19x365 cm W14972
2,8x19x545 cm W14973

2,8 cm

19 cm
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Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstel-
baar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm W07575
100x180 cm W07550
100x190 cm W07675
120x190 cm W07680

Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen 
verstelbaar frame. Planken 2,0x20 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x200 cm W07540 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen toog op
verstelbaar frame. Links draaiend.
Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + 
sluitwerk.
100x172/179 cm  W07523 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen horizontaal op 
verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
99x179 cm  W07524 

max. 160 cm

m
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Universeel tuindeurkozijn

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale 
breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. 
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 
Geschaafd naaldhout W08035 

120x190 cm W07680

Plankendeur zwart

Geschaafd naaldhout recht op verstelbaar zwart 
frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W08086

Deurframe met planken verticaal 
zwart

Zwart gespoten jumbo planken op stalen ver-
stelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x190 cm W08151

Zwart gespoten!

Plankenscherm zwart

15 planken, 3 tussenregels. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en 
zwart gedompeld.
180x180 cm 1007181 

Zwart gedompeld 19 planks scherm

17 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld.
180x180 cm W08088

Plankenscherm zwart 21-planks

19 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm. Geïmpregneerd
en zwart gespoten W08018 
180x180 cm. Geïmpregneerd
en zwart gedompeld 1033626NIEUW

Beschikbaar in 
zwart gespoten

Afdekkap zwart

Geschaafd grenen, voorzien van sponning 6,2 cm. 
Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm W08090

Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd 
(onbehandeld afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W42001
Groen geïmpregneerd W42031

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd 
(onbehandeld afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W4109
Groen geïmpregneerd  W4409

Deuren 100x190 cm

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. 
Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42060 
Groen geïmpregneerd W42061 

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar frame. 
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42055
Groen geïmpregneerd  W42056

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op zwart verstelbaar 
frame. Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42066

Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. 
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd W06835
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Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstel-
baar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm W07575
100x180 cm W07550
100x190 cm W07675
120x190 cm W07680

Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen 
verstelbaar frame. Planken 2,0x20 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x200 cm W07540 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen toog op
verstelbaar frame. Links draaiend.
Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + 
sluitwerk.
100x172/179 cm  W07523 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen horizontaal op 
verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
99x179 cm  W07524 

max. 160 cm

m
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Universeel tuindeurkozijn

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale 
breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. 
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 
Geschaafd naaldhout W08035 

120x190 cm W07680

Plankendeur zwart

Geschaafd naaldhout recht op verstelbaar zwart 
frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W08086

Deurframe met planken verticaal 
zwart

Zwart gespoten jumbo planken op stalen ver-
stelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x190 cm W08151

Zwart gespoten!

Plankenscherm zwart

15 planken, 3 tussenregels. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en 
zwart gedompeld.
180x180 cm 1007181 

Zwart gedompeld 19 planks scherm

17 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld.
180x180 cm W08088

Plankenscherm zwart 21-planks

19 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm. Geïmpregneerd
en zwart gespoten W08018 
180x180 cm. Geïmpregneerd
en zwart gedompeld 1033626NIEUW

Beschikbaar in 
zwart gespoten

Afdekkap zwart

Geschaafd grenen, voorzien van sponning 6,2 cm. 
Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm W08090

Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd 
(onbehandeld afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W42001
Groen geïmpregneerd W42031

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd 
(onbehandeld afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W4109
Groen geïmpregneerd  W4409

Deuren 100x190 cm

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. 
Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42060 
Groen geïmpregneerd W42061 

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar frame. 
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42055
Groen geïmpregneerd  W42056

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op zwart verstelbaar 
frame. Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42066

Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. 
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd W06835
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DOUGLAS SHUTTER

SHUTTERS
Douglasvision shutter-element

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel 
worden toegevoegd aan een gesloten wand. 89x224 
cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.

Onbehandeld 1041224
Groen geïmpregneerd 1041226
kleurloos geïmpregneerd 1041225

Door de 
beweegbare

 houten lamellen 
kunt u spelen met 

de lichtinval!

Hardhouten plankenscherm

17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. 
180x180 cm W14361

Hardhouten plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht 
verticaal. Ook horizontaal te gebruiken.
180x180 cm W14364 

Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met zwart verstelbaar 
stalen frame. Excl. hang + sluitwerk. 
100x180 cm 1041163 

VERNIEUWD

Geschaafde regels douglas

Onbehandeld.
 2,2x4,5x300 cm 
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd 
(zonder afgeronde hoeken) 1012850  
4,5x4,5x300 cm
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd
(zonder afgeronde hoeken) 1009222  
4,5x7x250 cm  1017075 
4,5x7x400 cm   1009297  
4,5x9,5x400 cm 1009223  

Groen geïmpregneerd. 
2,2x4,5x300 cm
(zonder afgeronde hoeken) W44350 
4,5x4,5x300 cm
(zonder afgeronde hoeken)  W44359  
 4,5x7x250 cm W44360
 4,5x7x400 cm W44365
4,5x9,5x400 cm  W44370

Geschaafde gordingen douglas

Onbehandeld.
4,5x12x400 cm 1009219  
4,5x14,5x600 cm 1012851  
4,5x16x400 cm 1009220  
4,5x16x500 cm 1009221 
4,5x16x600 cm 1017074 
5,8x19x500 cm   1009225
5,8x19x600 cm   W41073
6,5x14x300 cm W31491
6,5x14x400 cm W31493
6,5x14x500 cm W31486
7x22x500 cm 1017081  
7x22x600 cm 1017083

Groen geïmpregneerd. 
4,5x12x400 cm W44375 
4,5x14,5x600 cm W41086
4,5x16x400 cm W44380
4,5x16x500 cm W44057
4,5x16x600 cm W44079 
5,8x19x500 cm  W44071
5,8x19x600 cm  W44073
6,5x14x300 cm W31492 
6,5x14x400 cm W31494
6,5x14x500 cm W31487
7x22x500 cm W44089  
7x22x600 cm W44095

Voor een langere levensduur dient douglashout 
met grondcontact onder hoge druk groen 

geïmpregneerd (KOMO) te worden. 

Douglas enkel profiel dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.
2,8x14,5x300 cm W31353
2,8x14,5x400 cm W31354

Groen geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W44353 
2,8x14,5x400 cm W44354

Kleurloos geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W50353
2,8x14,5x400 cm W50354

2,8 cm

14,5 cm
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DOUGLAS SHUTTER

SHUTTERS
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cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.

Onbehandeld 1041224
Groen geïmpregneerd 1041226
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VERNIEUWD
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Geschaafde palen douglas

Onbehandeld.
6,5x6,5x300 cm W31855 
6,5x6,5x400 cm 1009226  
8,5x8,5x300 cm 1011070 
8,5x8,5x400 cm  1009228  
12x12x300 cm   1022413  
12x12x400 cm   1022414  
12x12x500 cm   1022415 
14x14x300 cm   W31868  
14x14x400 cm   W31879  
14x14x500 cm  W31876 

Groen geïmpregneerd.
6,5x6,5x300 cm W45855
6,5x6,5x400 cm   W45860
8,5x8,5x300 cm W45865
8,5x8,5x400 cm W45870
12x12x300 cm  1022419
12x12x400 cm   1022420 
12x12x500 cm   1022421
14x14x300 cm  1022269  
14x14x400 cm  W45879
14x14x500 cm   1022270

Geschaafde palen douglas,
triple verlijmd 

Onbehandeld.
20x20x250 cm 1041088 
20x20x300 cm 1041090
20x20x400 cm 1041092 

Groen geïmpregneerd.
20x20x250 cm 1041089 
20x20x300 cm 1041091 
20x20x400 cm  1041093 

Geschaafde palen douglas 
met inkeping t.b.v. zelfbouw

Te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een 
tuinverblijf. T.b.v. 14 cm ringbalk. Inclusief gat 
Ø 40 mm in onderzijde paal.
Onbehandeld.
Hoekstaander
14x14x240 cm W46055

Tussenstaander
14x14x240 cm W46054

Ideaal voor 
het maken 

van een 
veranda.

Triple verlijmd

Geschaafde palen douglas,
duplo verlijmd 

Onbehandeld.
14x14x240 cm 1009230 
14x14x300 cm 1009231
14x14x400 cm 1009232 

Groen geïmpregneerd.
14x14x240 cm W31322
14x14x300 cm W31324
14x14x400 cm  W31332

Douglas schoor 

Onbehandeld.
Douglas gebogen schoor 
6x14x77 cm 1016872
Douglas rechte schoor 
4,5x14,5x70 cm 1039024

GESCHAAFD GEDROOGD 
DOUGLAS

Maak uw eigen 
pergola of 

overkapping met 
onze geschaafde 

douglas palen

Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: 
minder kromtrekken, minder kans op scheurvor-
mingen, nog sterker dan massief gezaagd.

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en 
kunnen niet geannuleerd worden. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken. 
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TOPVISION TUINHUIZEN

44 45

TOPVISION TUINHUIZEN

Tuinhuis Bosuil (3x3 meter) met dubbele deur

1001809 
1001812 
1001815 
1001818

1001710 
1001713 
1001716 
1001719

1005856
1005854
1005854
1005853

Zonder luifel
Met luifel 3 meter
Met luifel 4 meter
Met luifel 5 meter

303x303 cm
593x303 cm
686x303 cm
784x303 cm

353x334 cm
643x334 cm 
736x334 cm 
834x334 cm

Tuinhuis Tapuit Tuinhuis Bosuil Aluminium daktrimFunderingsmaat (bxd) Buitenmaat dak (bxd)

Tuinhuis Kievit (4x3 meter) met enkele deur en 2 ramen

1001743
1001746
1001749
1001752

1001806
1001680
1001683
1001686

1005855
1005854
1005854
1005853

Zonder luifel
Met luifel 3 meter
Met luifel 4 meter
Met luifel 5 meter

395x303 cm
686x303 cm
778x303 cm
876x303 cm

445x334 cm
736x334 cm
828x334 cm
926x334 cm

Tuinhuis Kievit Tuinhuis Parelhoen Aluminium daktrimFunderingsmaat (bxd) Buitenmaat dak (bxd)

TOPVISION TUINHUIZEN

Groen geïmpregneerd

Verrassende kleuren

Keuzetabel

Heeft u uw keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie?
Bestellen is eenvoudig. Vermeld artikelnummer en kleurcode en wij zorgen voor de rest!

U kunt uw tuinhuis ook laten impregneren of op kleur laten spuiten. Met behulp van geavanceerde spuittechniek wordt een rondom dekkende 
verflaag verkregen. Er is keuze uit verschillende kleuren.

Hoogwaardige bindmiddelen bieden vochtregulerende bescherming waardoor het weerstand biedt tegen schadelijke weers invloeden, UV-straling 
en (blauw)schimmel. Aangezien bouwdelen al voor montage zijn voorzien van een verflaag worden hoek verbindingen, zaagkanten en ook veer en 
groef jarenlang goed beschermd.

Onbehandeld OnbehandeldWit gespoten Transparant
gespoten

Groen 
geïmpregneerd

Groen 
geïmpregneerd

Kleurloos
geïmpregneerd

Kleurloos
geïmpregneerd

Lichtgrijs
gespoten

Antraciet
gespoten

Zwart 
geïmpregneerd

Vuren kleuren Douglas kleuren

Douglas
Beschikbaar in: Voor meer informatie over 

impregneren en spuitwerk, 
zie pagina 208.09 26 27 01 02

Onbehandeld Kleurloos geïmpregneerd

Transparant gespoten
Basis, deur & raam:
Wanden:

onbehandeld
zwart geïmpregneerd

Basis, deur & raam:
Wanden:

transparant gespoten
zwart geïmpregneerd
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Het buitenverblijf op de foto is 
op basis van voorbeeldsamenstelling 
DHZ Buitenverblijf 530x300 cm. 

BUITENVERBLIJVEN | DHZ

DOUGLASVISION  
DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN
400X300 & 530X300

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor 

de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd 

douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, 

maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u 

alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis 

van houtbewerking en bijbehorende machines 

is gewenst.

Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, 
deuren en/of ramen en bestaat uit:
• Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
• Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
• Douglas fijnbezaagde gordingen 5x15 cm.
• Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
• Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
• Extra afdeklijst t.b.v. boeiboorden 2,2x10 cm.
• Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
• Douglashouten afdeklijsten 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
• Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met horizontale dakdoorvoer.
• Duidelijke handleiding.
• Bevestigingsmaterialen.

Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.
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DHZ
Buitenverblijf
400x300 cm

DHZ
Buitenverblijf
530x300 cm
600x300 cm
700x300 cm

Doorloophoogte 235 cm.  
Hoogte ca. 272 cm.

DOUGLAS
DHZ
VISION

46 47

Maatwerk

Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire 
oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we 
maatwerk.
Op onze vestingen in Nieuwkoop en Bodegraven vindt u 
diverse voorbeelden en advies en vakmensen om uw wensen 
concreet te maken.
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Maatwerk

Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire 
oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we 
maatwerk.
Op onze vestingen in Nieuwkoop en Bodegraven vindt u 
diverse voorbeelden en advies en vakmensen om uw wensen 
concreet te maken.



HARDHOUTEN HEKKEN EN POORTEN

Tuinpoort Colorado 

Hardhout, geschaafd.
(hxb) 60x100 cm  1039085

Tuinhek Colorado 

Hardhout, geschaafd.
(hxb) 60x180 cm  1039084

Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten.
Incl. duimen. 

W19013

NIEUWNIEUW

H
ek

ke
n

&
 P

oo
rt

en
H

ek
ke

n
&

 P
oo

rt
en

TOEGANGSPOORTEN

Dubbele toegangspoort

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x12 cm. 
Planken 1,9x9 cm. 
Uitgevoerd met zware schoor aan de achterzijde van de poort.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. 
Bij montage aan palen minimale paaldikte 12x12 mm gebruiken.
300x180 cm W14435

Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x12 cm. 
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. 
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
Bij montage aan palen minimale paaldikte,
12x12 mm gebruiken. Rechtsdraaiend.
100x180 cm W14430 

Hardhouten geschaafde paal 

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1.
12x12x300 cm W14450 
14x14x300 cm 1038856

Hardhouten

Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd.
Hoogte 38 cm W19074

Vanwege het 

gewicht van de 

poorten wordt 

het gebruik van 

een steunwiel 

zeer sterk 

aangeraden.
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Scan de QR code en je gaat gelijk naar de gewenste samenstelling in onze 

confi gurator. Hier kan je vervolgens je tuinverblijf nog verder personaliseren 

naar jouw wens. Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt. 

Stel dit verblijf samen 
in onze confi gurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610089234795798 

#1610095282310368

# 1610025922470463

#1610095212490254

#1610095695094643#1610095501416718

Enkele kant-en-klare
samenstellingen

Om meer te weten te komen over de mogelijkheden en alle 

samenstellingen, neem contact op met de dealer bij jou in de buurt.

Stel dit verblijf samen 
in onze confi gurator.
Scan de QR-code

Of voer de volgende code in: #1610097920907433 

#1610098018143509

#1610107169248407

Enkele kant-en-klare 
samenstellingen

M Diepte 260 cm

L Diepte 310 cm

Praktisch
De kapschuur Premium heeft een ruime 

overstek aan de voorzijde van het 

verblijf, waardoor je gemakkelijk droog 

bij je berging kan komen. Plaats aan de 

dakrand altijd een dakgoot, hierdoor valt 

het water niet omlaag vanaf de dakrand 

maar wordt het netjes afgevoerd. Zo 

voorkom je opspattend water en zand.

Variatie
Bij de indeling is veel mogelijk. 

Plaats een recht hekwerk of een hekwerk 

met kruis. Maak een keuze uit een aantal 

wandtypes; blokhutprofi el, Zweeds rabat, 

hal� outs rabat of rhombusprofi el. Elk type 

heeft zijn eigen uitstraling, welke past bij 

jou? Per wand kan het verschillen in welk 

materiaal en kleur deze beschikbaar is.

In onze confi gurator kan je dit allemaal 

uitproberen, zo zie je gelijk hoe jouw 

ideale buitenverblijf er uit ziet en krijg je 

een eerste indicatie van de prijs.
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Werken aan buitenplezier

www.werkenbijdenbleker.nl

Kom ook bij ons werken!.

Werken aan buitenplezier

www.werkenbijdenbleker.nl

Kom ook bij ons werken!.
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Ik werk met plezier aan uw buitenplezier

Hallo,

Mijn naam is Thijs en ik ben 30 jaar oud.
Ik ben sinds januari 2021 werkzaam bij den Bleker Bodegraven als verkoper. Daarnaast doen we met z’n 
allen verschillende werkzaamheden zoals bestellingen klaarzetten, beton mengen, inkomende goederen 
wegzetten en allemaal hand- en spandiensten in en rond onze vestiging.
Ik ben bij den Bleker gekomen op aanraden van mijn beste vriend, die voor dat hij zijn eigen bedrijf is 
begonnen ook voor den Bleker heeft gewerkt. Hij vertelde mij dat ze mensen zochten die graag willen 
werken en ik ze eens zou moeten contacten. Het zou iets totaal anders worden dan wat ik in het verleden 
heb gedaan (verstandelijk gehandicapten zorg, buschauffeur, heftruckchauffeur) en ik wist niet of ik aan de 
verwachtingen ging voldoen, maar ik wilde werken en me ontwikkelen en zodoende mocht ik aan de slag.
Je merkt meteen dat je in een familiebedrijf komt waar ieder zijn eigen ‘steentje’ bijdraagt en iedereen kent 
je meteen. Ik heb in de eerste maand veel nieuwe dingen moeten leren en heb daar de tijd en de ruimte 
voor gekregen. Daarnaast wordt er wel verwacht dat je meedenkt, geen 9 tot 5 mentaliteit hebt en je denkt 
in oplossingen en niet in problemen. Verder krijg je cursussen met betrekking tot de verkoop, kennis van 
producten en word je als persoon aangesproken en niet als nummer. Er wordt tijd en energie in je gestoken 
als werknemer en dat is erg fijn.
Daarnaast hebben ze me voorgesteld aan 10 van den Bleker, dat zijn 10 richtlijnen waar we voor staan en 
hoe we ons kunnen verbeteren als team, denk bijvoorbeeld aan de punten:
- We stellen de klant centraal in ons handelen 
- We vallen onze collega’s niet af
Hier zijn we als verkoper flink mee bezig en we houden elkaar hier scherp en alert op, maar altijd op een 
vriendelijke en respectvolle manier.   

Ik kwam binnen met in feite 2 linkerhanden, maar nu een krap jaar verder kan ik zeggen dat ik mensen 
adviseer met projecten in de tuin, zelf bij opbouw ben geweest van een overkapping van 5x9, tegels slijpen 
zowel keramisch als beton, zaag ik balken op maat en ben ik met van alles en nog wat bezig waarvan ik dat 
een jaar geleden amper tot nooit had gedaan.

Ik heb het erg naar m’n zin en kan 
iedere dag iets nieuws leren.
Ik werk met plezier aan uw  
buitenplezier.
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Tip van Thijs: 
Een tegel is een onderhoudsárm 
product, niet onderhoudsvríj, 
wat betekent dat deze in de 
loop van de tijd groen kan 
worden. Pak dan niet de hoge 
druk spuit! Door de harde straal 
beschadig je de tegel waardoor 
daar meer vuil in kan komen en 
je vaker en sneller de tegel zal 
moeten schoonmaken. Gebruik 
daarom anti-mos/algenmiddel 
of groene zeep en pak een 
bezem met harde borstel, goed 
schrobben en je haalt het maxi-
male uit je tegel en je tuin!
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De voordelen van ons 12 volt systeem:

• Energiezuinig en duurzaam

• Makkelijk en snel aan te sluiten

• Ingraven van de kabel niet nodig

• Zeer veilig voor mensen en dieren

Uitleg 
Lightpro systeem

Y-Connector

Lichtsensor

F-Connector

Transformator
230V       12V

Armatuur
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* Verkoopadviesprijs inclusief BTW

Tiga DL [290S]
Kunststof
LED 5W
3.000K - 75lm
88 x 68 x 63 mm (HxBxD)

€ 94,- *

DIMBAARDIMBAAR

Tuinverlichting 
voor iedereen

Eros Hi [214P]
Aluminium - Zwart
LED 4W
2.000K - 280lm
870 x 115 mm (HxØ)

€ 180,- *

Onyx 20 [212D]
Kunststof - Grijs
LED 0,25W
2.700K - 1lm
33 x 20 mm (HxØ)

€ 35,- *

Ixion [182W]
Aluminium - Antraciet
LED 9W
3.000K - 534lm
110 x 110 x 110 mm (HxBxD)

€ 158,- *

DIMBAAR

LED Strip 
connector [211L] 
Kunststof
Incl. F-Connector

€ 33,- *

LED Strip [175L]
Kunststof - Wit
LED 2,2 Watt p/m
 3.000K - 80lm p/m
15 m x 10 x 15 mm (LxB)

€ 208,- *

Eros Lo [217P]
Aluminium - Zwart
LED 3W
2.000K - 280lm
550 x 115 mm (HxØ)

€ 170,- *

Onderwaterspot
Nilus [210S] 
ABS - Zwart
LED 4W
3.000K - 400lm
129 x 95 x 109 mm (HxBxD)

€125,- *

IP 68

Oberon DL [192P] 
Aluminium - Antraciet
LED 9W
3.000K - 750lm
600 x 92,4 x 108,6 mm (HxBxD)

€ 153,- *

DIMBAAR

LP ADV DBHout 2xA3 2022.indd   4-5LP ADV DBHout 2xA3 2022.indd   4-5 10-01-2022   11:0110-01-2022   11:01
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Op weg naar het 100-jarig jubileum

Langzaamaan begint de voorbereiding voor ons 100-jarig jubileum. De oude borgward (één van de 
eerste bezorgwagens) wordt opgeknapt en in ere hersteld aan de hand van archieffoto’s .
Er is door de jaren heen allerlei materiaal verzameld om een jubileumboek te maken, ook het  
opstarten van het predicaat Koninklijk is een kroon op het werk van de familie.
Maar hoe begon het eigenlijk allemaal 100 jaar geleden.

Hoe het in 1924 begon
Het familiebedrijf begon oorspronkelijk in de agrarische sector, Mathijs den Bleker en zijn zoon Jo begonnen 
in de twintiger jaren als venters van schoppen, klompen en kruiwagens.
In 1969 opende de zoon van Jo, Maarten den Bleker, zijn winkel aan de Korteraarseweg 124 en ging zich 
wat meer richten op de particulieren.
Eind jaren zeventig werd een nieuwe winkel gebouwd en verhuisde het bedrijfspand van nummer 124 naar 
142. In 1981 trad ook Hans den Bleker toe in het familiebedrijf. Den Bleker breidde het assortiment uit met 
o.a. maaiers, hardhout en agrarisch gerichte hekwerken. 1996 werd het bedrijf wederom uitgebreid en ver-
huisde het naar de huidige plek aan de Korteraarseweg 150-152.

Nog steeds een familiebedrijf
Wat in 1924 begon als winkel voor agrarische benodigdheden groeide in bijna 100 jaar uit tot een veelzijdige 
groep van ondernemingen op het gebied van tuinmachines, tuinmaterialen, hout en sierbestrating.
Wij kunnen ons nog steeds met trots een familiebedrijf noemen met Hans en Nanda den Bleker en de  
volgende generatie die al klaar staat, de zonen Matthew, Andrew en Brandon, samen met een team van 
vakbekwame en gepassioneerde mensen.
Het bestaat nu uit verschillende bedrijfsonderdelen: In Ter Aar onder de naam M. den Bleker en Zonen BV, 
een winkel met tuin- en parkmachines, tuingereedschap, robotmaaiers en een werkplaats . 
In Nieuwkoop Den Bleker hout BV, een ruime showhal met tuinhout, veranda’s, carports, blokhutten en een 
montageafdeling met 5 gespecialiseerde montageploegen. 
In Bodegraven Den Bleker tuinmaterialen BV, waar op ruim 10.000 m2 een ruim assortiment aan sierbestra-
ting, zand, grind, natuursteen en tuinhout te vinden is.
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Klanten komen van rechts
De den Bleker familie zegt altijd “Wanneer u de tuin instapt heeft u maar 
één telefoonnummer nodig en dat is dat van den Bleker”. De klant komt 
van rechts, de particuliere klant wordt gezien als een professional.
Als een particulier of hovenier moet maaien dan moet die zit-/loopmaaier 
of robotmaaier zo snel mogelijk gemaakt worden. Om de wensen van de 
klant te kunnen vervullen wordt er zo nodig maatwerk geleverd.
Eigenlijk hebben wij geen klanten maar relaties die we zo goed mogelijk 
onderhouden. 
Een terugkerend succes zijn de ballonvaarten, waarvoor vaste klanten 
kunnen sparen, of die als prijs bij speciale verkoopacties worden aan-
geboden.
Al 10 jaar lang gaan we zes tot zeven keer per jaar ballonvaren in onze 
eigen Den Bleker luchtballon, per keer krijgen zo’n twaalf gasten een 
avondvullende vip-behandeling. We krijgen hier leuke reacties op, dus 
gaan we hier voorlopig mee door.

Maar we zijn nog niet klaar
Het familiebedrijf mag dan in de vorige eeuw ontstaan zijn maar door de innovaties in het vakgebied blijven 
er leuke nieuwe uitdagingen komen. Daarnaast is den Bleker ook volop bezig met verbetering in de mar-
keting, webshop, facebook en de website. En met onze nieuwe slogan ‘wij werken aan uw buitenplezier’ 
hopen wij u ook in de toekomst te zien.

Matthew
Toen ik 7 jaar was ging ik al 
op pad met mijn opa. Daar-
naast was ik altijd druk in onze 
vestiging in Ter Aar; stellingen 
spiegelen en aanvullen…… 
Ik ben opgegroeid in de winkel, 
daar stond zelfs mijn box.
In 2014 namen we de vestiging 
in Bodegraven over. Toen daar 
de positie tot bedrijfsleider 
vrijkwam, heb ik die aange-
pakt. Inmiddels hebben we een 
nieuwe stek geopend, dat geeft 
ruimte om te groeien. Nu zitten 
we daar in het tweede seizoen.

Andrew
Ik geef leiding aan het team 
in Ter Aar. Daar worden voor-
namelijk tuin- en parkmachines 
verkocht en gerepareerd. Ik 
wilde altijd monteur worden, 
als kleine jongen stond ik altijd 
in de werkplaats: dag in dag 
uit aan het sleutelen. Ik werd 
bedrijfsleider in Ter Aar toen de 
bedrijfsleider daar wegviel. Ik 
heb 8 jaar in de zelfde business 
elders gewerkt. Hoewel ik nu 
een leidinggevende functie heb 
pleeg ik nog regelmatig onder-
houd en reparaties. Ook voor 
spoedklussen ben ik beschik-
baar, al zijn we dat eigenlijk 
allemaal.

Brandon
Ik studeer International  
Business Entrepereneurschip. 
Als ik afgestudeerd ben wil 
ik mogelijk onze vestiging in 
Nieuwkoop overnemen, ook ik 
ben opgegroeid in het bedrijf. 
’s Avonds ging ik vaak met mijn 
vader mee naar de projecten: 
een tuinhuis, vlonder of veran-
da. Sinds ik mijn rijbewijs heb 
ga ik alleen. Daarnaast heb ik in 
elke vestiging geholpen als ver-
koper, ik zeg altijd gekscherend 
dat ik als joker inzetbaar ben!



Op weg naar het 100-jarig jubileum

Langzaamaan begint de voorbereiding voor ons 100-jarig jubileum. De oude borgward (één van de 
eerste bezorgwagens) wordt opgeknapt en in ere hersteld aan de hand van archieffoto’s .
Er is door de jaren heen allerlei materiaal verzameld om een jubileumboek te maken, ook het  
opstarten van het predicaat Koninklijk is een kroon op het werk van de familie.
Maar hoe begon het eigenlijk allemaal 100 jaar geleden.

Hoe het in 1924 begon
Het familiebedrijf begon oorspronkelijk in de agrarische sector, Mathijs den Bleker en zijn zoon Jo begonnen 
in de twintiger jaren als venters van schoppen, klompen en kruiwagens.
In 1969 opende de zoon van Jo, Maarten den Bleker, zijn winkel aan de Korteraarseweg 124 en ging zich 
wat meer richten op de particulieren.
Eind jaren zeventig werd een nieuwe winkel gebouwd en verhuisde het bedrijfspand van nummer 124 naar 
142. In 1981 trad ook Hans den Bleker toe in het familiebedrijf. Den Bleker breidde het assortiment uit met 
o.a. maaiers, hardhout en agrarisch gerichte hekwerken. 1996 werd het bedrijf wederom uitgebreid en ver-
huisde het naar de huidige plek aan de Korteraarseweg 150-152.

Nog steeds een familiebedrijf
Wat in 1924 begon als winkel voor agrarische benodigdheden groeide in bijna 100 jaar uit tot een veelzijdige 
groep van ondernemingen op het gebied van tuinmachines, tuinmaterialen, hout en sierbestrating.
Wij kunnen ons nog steeds met trots een familiebedrijf noemen met Hans en Nanda den Bleker en de  
volgende generatie die al klaar staat, de zonen Matthew, Andrew en Brandon, samen met een team van 
vakbekwame en gepassioneerde mensen.
Het bestaat nu uit verschillende bedrijfsonderdelen: In Ter Aar onder de naam M. den Bleker en Zonen BV, 
een winkel met tuin- en parkmachines, tuingereedschap, robotmaaiers en een werkplaats . 
In Nieuwkoop Den Bleker hout BV, een ruime showhal met tuinhout, veranda’s, carports, blokhutten en een 
montageafdeling met 5 gespecialiseerde montageploegen. 
In Bodegraven Den Bleker tuinmaterialen BV, waar op ruim 10.000 m2 een ruim assortiment aan sierbestra-
ting, zand, grind, natuursteen en tuinhout te vinden is.
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Klanten komen van rechts
De den Bleker familie zegt altijd “Wanneer u de tuin instapt heeft u maar 
één telefoonnummer nodig en dat is dat van den Bleker”. De klant komt 
van rechts, de particuliere klant wordt gezien als een professional.
Als een particulier of hovenier moet maaien dan moet die zit-/loopmaaier 
of robotmaaier zo snel mogelijk gemaakt worden. Om de wensen van de 
klant te kunnen vervullen wordt er zo nodig maatwerk geleverd.
Eigenlijk hebben wij geen klanten maar relaties die we zo goed mogelijk 
onderhouden. 
Een terugkerend succes zijn de ballonvaarten, waarvoor vaste klanten 
kunnen sparen, of die als prijs bij speciale verkoopacties worden aan-
geboden.
Al 10 jaar lang gaan we zes tot zeven keer per jaar ballonvaren in onze 
eigen Den Bleker luchtballon, per keer krijgen zo’n twaalf gasten een 
avondvullende vip-behandeling. We krijgen hier leuke reacties op, dus 
gaan we hier voorlopig mee door.

Maar we zijn nog niet klaar
Het familiebedrijf mag dan in de vorige eeuw ontstaan zijn maar door de innovaties in het vakgebied blijven 
er leuke nieuwe uitdagingen komen. Daarnaast is den Bleker ook volop bezig met verbetering in de mar-
keting, webshop, facebook en de website. En met onze nieuwe slogan ‘wij werken aan uw buitenplezier’ 
hopen wij u ook in de toekomst te zien.

Matthew
Toen ik 7 jaar was ging ik al 
op pad met mijn opa. Daar-
naast was ik altijd druk in onze 
vestiging in Ter Aar; stellingen 
spiegelen en aanvullen…… 
Ik ben opgegroeid in de winkel, 
daar stond zelfs mijn box.
In 2014 namen we de vestiging 
in Bodegraven over. Toen daar 
de positie tot bedrijfsleider 
vrijkwam, heb ik die aange-
pakt. Inmiddels hebben we een 
nieuwe stek geopend, dat geeft 
ruimte om te groeien. Nu zitten 
we daar in het tweede seizoen.

Andrew
Ik geef leiding aan het team 
in Ter Aar. Daar worden voor-
namelijk tuin- en parkmachines 
verkocht en gerepareerd. Ik 
wilde altijd monteur worden, 
als kleine jongen stond ik altijd 
in de werkplaats: dag in dag 
uit aan het sleutelen. Ik werd 
bedrijfsleider in Ter Aar toen de 
bedrijfsleider daar wegviel. Ik 
heb 8 jaar in de zelfde business 
elders gewerkt. Hoewel ik nu 
een leidinggevende functie heb 
pleeg ik nog regelmatig onder-
houd en reparaties. Ook voor 
spoedklussen ben ik beschik-
baar, al zijn we dat eigenlijk 
allemaal.

Brandon
Ik studeer International  
Business Entrepereneurschip. 
Als ik afgestudeerd ben wil 
ik mogelijk onze vestiging in 
Nieuwkoop overnemen, ook ik 
ben opgegroeid in het bedrijf. 
’s Avonds ging ik vaak met mijn 
vader mee naar de projecten: 
een tuinhuis, vlonder of veran-
da. Sinds ik mijn rijbewijs heb 
ga ik alleen. Daarnaast heb ik in 
elke vestiging geholpen als ver-
koper, ik zeg altijd gekscherend 
dat ik als joker inzetbaar ben!



Wij zijn officieel dealer van Groen Dak Compleet!
Het aanleggen van een groen dak is dé manier om jouw huis duurzamer te maken. 
Het is dan ook een goede keuze voor iedereen die graag economisch-, ecologisch-, 
en maatschappelijk bewust is. Niet alleen is het een mooi gezicht, maar een groen 
dak heeft ook allerlei praktische voordelen. 

Subsidie op uw groendak
De aanleg van groene daken wordt door steeds meer gemeenten gestimuleerd en 
er komt steeds meer subsidie voor vrij. Wil je weten of uw gemeente ook subsidie 
geeft op het plaatsen van een groendak? Neem contact op met Den Bleker 
Tuinmaterialen.

Is mijn dak geschikt voor een groendak?
Bijna elk dak is geschikt voor de toepassing van een groen dak. Woningen met een 
plat of hellend dak, schuren, carports, garages of tuinhuisjes, voor elke type dak 
hebben wij de juiste producten beschikbaar. Of jouw dak het aankan kun je het 
beste checken bij jouw architect, constructeur of bij de gemeente, maar wij helpen 
jou ook graag verder op weg! 

Ja ik wil een groen dak!
Wat fijn om te horen dat ook u gaat voor een groen dak en daarmee bijdraagt aan 
de biodiversiteit! Gaat je jouw groene dak zelf aanleggen? Kom eens langs of bel 
ons op, dan hebben we het erover! 

Bodegraven
Zuidzijde 54,
2411 RT, 
Bodegraven

Contact
Telefoonnummer: 
E-mail: 
Website:

0172 - 61 24 53
bodegraven@dbhout.nl
www.dbtuinmaterialen.nl

Nieuwkoop
Bernhardlaan 54-56,
2421 CE, 
Nieuwkoop

Ter Aar
Korteraarseweg 150-152,
2461 GP, 
Ter Aar

Duurzamer dak
Dakbedekking kan tot 25 
jaar langer meegaan.

Positief effect zonnepanelen
Een groen dak levert een 
beter rendement.

Positieve bijdrage biodiversiteit
Sedumplantjes trekken 
insecten en bijen aan.

Waterretentie
Water wordt vastgehouden 
voor een langzamere afvoer.

Brandvertragend
Een sedumdak werkt
brandvertragend.
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officieel dealer

GROEN
DAK

C O M P L E E T
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Aslon Kunstgras
DNooit meer gras maaien
DKind- en diervriendelijk
DKostenbesparend
DOnderhoudsvriendelijk
D 8 jaar garantie op UV bestendigheid en slijtage

DKoppelbaar en stapelbaar
D  Snelle afvoer van regenwater
D Sterke structuur 
DOnderhoudsarm
D Lange levensduur

Aslon Split- Grind platen

vanaf 
€ 27,95 

per m2

vanaf 
€ 7,75 
per stuk
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Een mooi gazon vraagt een goed onderhoudsplan!

Om onze klanten totaal te voorzien in gazononderhoud, werken wij sinds half april samen met Hovenier  
Tino Nagel. Bij den Bleker tuin- en park heeft Tino een verticuteer- en doorzaaimachine aangeschaft.
Voor een mooi groen onkruidvrij gazon is onderhoud essentieel.
In de loop van de tijd raakt het gazon verstikt door een laag mos, gras- en plantenresten. Hierdoor kunnen vocht, 
voedingstoffen en licht niet meer goed in de grasmat doordringen.

Het is belangrijk om in het voorjaar het gras goed te verticuteren, te bemesten en door te zaaien, jonge grassen 
houden beter kleur en zijn krachtig genoeg om onkruid en mos te verdringen.

Het doel van de samenwerking tussen Tino Nagel en den Bleker is het totaal ontzorgen van de klant. Als Tino is 
geweest laat hij een groen visitekaartje achter. Uw gras is groener dan dat van de buren.
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Bel voor een afspraak 0172-60 22 03

Hoe het was

Na twee weken Na vier weken

Verticuteren en doorzaaien



Na een lange winter heeft het gazon nood aan een echte opkikker. Om de 
tuin terug mosvrij te maken en het hiermee weer ruimte te geven om te 
groeien, is een stevige verticuteerbeurt noodzakelijk. 

Al meer dan 35 jaar zijn ELIET verticuteermachines een begrip in de 
tuinwereld. Hun Permanent Puntige Messen™ zorgen voor een optimaal 
uitharkeffect waardoor ze letterlijk het maximum uit het gazon halen. 
ELIET verticuteermachines worden geproduceerd in België en zijn met 
hun robuuste bouw, krachtige motor en kwalitatieve componenten een 
investering waar de tuinliefhebber een leven lang plezier aan beleeft. Met 
een schitterend gazon wordt dit dubbel genieten. 

Heeft je gras echter nood aan volledige verjongingskuur, dan kan een ELIET 
doorzaai-behandeling jouw gazon in een mum van tijd omtoveren in een fris 
groene, volle en veerkrachtige grasmat. 

Vraag na over doorzaaien bij je tuinaannemer.  

Als de lente terug aanbreekt wacht de gepassioneerde tuinierder heel wat 
werk in zijn tuin. Verschillende struiken zoals rozelaars, hortensia, heide, 
vlinderstruiken of lavendel vragen in het voorjaar een snoeibeurt. Ook 
hagen die snel uitlopen met nieuwe bladeren, zal men vanaf april even 
terugsnoeien.
Waar een snoeischaar aan te pas komt, ontstaat al vrij snel een hoop 
snoeiafval. De levenscirkel is pas rond als dit snoeiafval kan gerecycleerd 
worden tot compost, om het dan als meststof aan de bloemborders terug te 
schenken.

Met de modellen Maestro City en Country heeft ELIET twee krachtige en 
veelzijdige versnipperaars in zijn gamma die je hierbij uitermate van dienst 
kunnen zijn. Dankzij de ELIET-versnippertechnologie kan eender welke 
vorm van groenafval met deze machine versnipperd worden. Door de 
unieke manier van snijden krijgen de snippers bijzondere eigenschappen die 
de werking van je composthoop verbeteren. 

Vraag na over versnipperen bij je tuinaannemer.  

VERSNIPPEREN

VERTICUTEREN

Zet je tuin terug op orde 
met ELIET.

HET ISHET IS
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ACTIE   Tuinaarde 4 st x 30 ltr 7,99

ACTIE   Potgrond 1 st x 30 ltr 2,99

Franse boomschors 1 x 70 ltr 9,99

decoratie

Bioflor Universele meststof 20 kg 28,75

meststof met een uitgebalanceerde samenstelling 
voor een gezonde groei en bloei in moestuin, border en 
gazon / voor een diepgroene kleur van planten en gazon

Robot & mulching 20 kg 46,35

versnelt aanzienlijk de compostering van gemaaid gras

Gazon Booster 10 kg 29,10

voor extra sterk gazon/werkt direct voor 
zichtbaar groen resultaat

Green comfort 20 kg 44,90

met indirecte werking tegen mos

VERRIJKTE KOEMEST

65



Bo
rd

ea
ux

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Dy
on

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Gr
ez

zo
 60

 x 
60

 x 
4 c

m

Pa
du

c O
ak

40
 x 

80
 x 

4 
cm

50
 x 

10
0 

x 4
 cm

Pa
du

c O
ak

 40
 x 

80
 x 

4 c
m

va
na

f €
 52

,5
0

66 67



Bo
rd

ea
ux

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Dy
on

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Gr
ez

zo
 60

 x 
60

 x 
4 c

m

Pa
du

c O
ak

40
 x 

80
 x 

4 
cm

50
 x 

10
0 

x 4
 cm

Pa
du

c O
ak

 40
 x 

80
 x 

4 c
m

va
na

f €
 52

,5
0

66 67



M
ist

o
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Gi
al

lo
60

 x 
60

 x 
4 

cm
Co

rte
n

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ice
y B

lu
e

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Gr
ez

zo
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Vi
ol

et
to

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ivo
ry

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Gr
ig

io
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Vi
ole

tto
 60

 x 
60

 x 
4 c

m

Flo
we

r L
ot

us
60

 x 
60

 x 
5 

cm

Flo
we

r B
as

e
60

 x 
60

 x 
5 

cm

Pa
tro

n
60

 x 
60

 x 
5 

cm

va
na

f €
 29

,5
0Flo

we
r B

as
e 6

0 x
 60

 x 
5 c

m
Flo

we
r L

ot
us

 60
 x 

60
 x 

5 c
m

 

68 69



M
ist

o
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Gi
al

lo
60

 x 
60

 x 
4 

cm
Co

rte
n

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ice
y B

lu
e

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Gr
ez

zo
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Vi
ol

et
to

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ivo
ry

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Gr
ig

io
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Vi
ole

tto
 60

 x 
60

 x 
4 c

m

Flo
we

r L
ot

us
60

 x 
60

 x 
5 

cm

Flo
we

r B
as

e
60

 x 
60

 x 
5 

cm

Pa
tro

n
60

 x 
60

 x 
5 

cm

va
na

f €
 29

,5
0Flo

we
r B

as
e 6

0 x
 60

 x 
5 c

m
Flo

we
r L

ot
us

 60
 x 

60
 x 

5 c
m

 

68 69



Gr
ez

zo
50

 x 
50

 x 
4 

cm
10

0 
x 1

00
 x 

6 
cm

Gr
ez

zo
30

 x 
60

 x 
4 

cm
30

 x 
60

 x 
6 

cm
40

 x 
80

 x 
4 

cm
50

 x 
10

0 
x 4

 cm

Gr
ez

zo
W

ild
ve

rb
an

d 6
 cm

Gr
ez

zo
 40

 x 
80

 x 
4 c

m

Gr
ijs

/Z
wa

rt
30

 x 
60

 x 
4 

cm
30

 x 
60

 x 
6 

cm
40

 x 
80

 x 
4 

cm
50

 x 
10

0 
x 4

 cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
W

ild
ve

rb
an

d 6
 cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
50

 x 
50

 x 
4 

cm
10

0 
x 1

00
 x 

6 
cm

S
o

ft
 C

o
m

fo
rt

va
na

f €
 24

,5
0

Gr
ez

zo
20

 x 
30

 x 
6 

cm
30

 x 
40

 x 
6 

cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
Ba

ne
nv

er
ba

nd
 8

 cm

Gr
ez

zo
Ba

ne
nv

er
ba

nd
 8

 cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
20

 x 
30

 x 
6 

cm
30

 x 
40

 x 
6 

cm

S
o

ft
 C

o
m

fo
rt

S
o

ft
 C

o
m

fo
rt

70 71



Gr
ez

zo
50

 x 
50

 x 
4 

cm
10

0 
x 1

00
 x 

6 
cm

Gr
ez

zo
30

 x 
60

 x 
4 

cm
30

 x 
60

 x 
6 

cm
40

 x 
80

 x 
4 

cm
50

 x 
10

0 
x 4

 cm

Gr
ez

zo
W

ild
ve

rb
an

d 6
 cm

Gr
ez

zo
 40

 x 
80

 x 
4 c

m

Gr
ijs

/Z
wa

rt
30

 x 
60

 x 
4 

cm
30

 x 
60

 x 
6 

cm
40

 x 
80

 x 
4 

cm
50

 x 
10

0 
x 4

 cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
W

ild
ve

rb
an

d 6
 cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
50

 x 
50

 x 
4 

cm
10

0 
x 1

00
 x 

6 
cm

S
o

ft
 C

o
m

fo
rt

va
na

f €
 24

,5
0

Gr
ez

zo
20

 x 
30

 x 
6 

cm
30

 x 
40

 x 
6 

cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
Ba

ne
nv

er
ba

nd
 8

 cm

Gr
ez

zo
Ba

ne
nv

er
ba

nd
 8

 cm

Gr
ijs

/Z
wa

rt
20

 x 
30

 x 
6 

cm
30

 x 
40

 x 
6 

cm

S
o

ft
 C

o
m

fo
rt

S
o

ft
 C

o
m

fo
rt

70 71



Bo
so

ve
n M

an
ga

an
20

 x 
5 

x 7
 cm

21
 x 

7 
x 8

 cm

Bo
so

ve
n G

rij
s g

en
ua

nc
ee

rd
20

 x 
5 

x 7
 cm

21
 x 

7 
x 8

 cm

Ro
m

an
o G

re
zz

o
33

 x 
11

 x 
8 

cm

Ro
m

an
o P

un
to

 G
re

zz
o

40
 x 

8 
x 8

 cm

Bo
so

ve
n P

ru
ni

a
20

 x 
5 

x 7
 cm

21
 x 

7 
x 8

 cm

Ro
m

an
o G

rij
s/

Zw
ar

t
33

 x 
11

 x 
8 

cm

Ro
m

an
o P

un
to

 G
rig

io
40

 x 
8 

x 8
 cm

Bo
so

ve
n V

iol
et

20
 x 

5 
x 7

 cm
21

 x 
7 

x 8
 cm

Ro
m

an
o P

un
to

 M
an

ga
an

40
 x 

8 
x 8

 cm

Bo
so

ve
n N

er
o

20
 x 

5 
x 7

 cm
21

 x 
7 

x 8
 cm

Ro
m

an
o N

er
o

33
 x 

11
 x 

8 
cm

Ro
m

an
o P

un
to

 N
er

o
40

 x 
8 

x 8
 cm

Da
rk

 G
re

y
60

 x 
60

 x 
4 

cm

M
ar

ro
ne

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ice
y B

lu
e

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ne
ro

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Om
be

r
60

 x 
60

 x 
4 

cm
Su

m
m

er
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Gr
ez

zo
60

 x 
60

 x 
4 

cm
Gr

ijs
/Z

wa
rt

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Lu
cc

a
60

 x 
60

 x 
4 

cm

va
na

f €
 24

,5
0

va
na

f €
 29

,5
0

T
e

rr
a

ss
e

ri
e

+

72 73



Bo
so

ve
n M

an
ga

an
20

 x 
5 

x 7
 cm

21
 x 

7 
x 8

 cm

Bo
so

ve
n G

rij
s g

en
ua

nc
ee

rd
20

 x 
5 

x 7
 cm

21
 x 

7 
x 8

 cm

Ro
m

an
o G

re
zz

o
33

 x 
11

 x 
8 

cm

Ro
m

an
o P

un
to

 G
re

zz
o

40
 x 

8 
x 8

 cm

Bo
so

ve
n P

ru
ni

a
20

 x 
5 

x 7
 cm

21
 x 

7 
x 8

 cm

Ro
m

an
o G

rij
s/

Zw
ar

t
33

 x 
11

 x 
8 

cm

Ro
m

an
o P

un
to

 G
rig

io
40

 x 
8 

x 8
 cm

Bo
so

ve
n V

iol
et

20
 x 

5 
x 7

 cm
21

 x 
7 

x 8
 cm

Ro
m

an
o P

un
to

 M
an

ga
an

40
 x 

8 
x 8

 cm

Bo
so

ve
n N

er
o

20
 x 

5 
x 7

 cm
21

 x 
7 

x 8
 cm

Ro
m

an
o N

er
o

33
 x 

11
 x 

8 
cm

Ro
m

an
o P

un
to

 N
er

o
40

 x 
8 

x 8
 cm

Da
rk

 G
re

y
60

 x 
60

 x 
4 

cm

M
ar

ro
ne

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ice
y B

lu
e

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Ne
ro

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Om
be

r
60

 x 
60

 x 
4 

cm
Su

m
m

er
60

 x 
60

 x 
4 

cm

Gr
ez

zo
60

 x 
60

 x 
4 

cm
Gr

ijs
/Z

wa
rt

60
 x 

60
 x 

4 
cm

Lu
cc

a
60

 x 
60

 x 
4 

cm

va
na

f €
 24

,5
0

va
na

f €
 29

,5
0

T
e

rr
a

ss
e

ri
e

+

72 73



Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e N
er

o
10

 x 
15

 x 
60

 cm
 

12
 x 

12
 x 

36
 cm

 
12

 x 
12

 x 
48

 cm
 

12
 x 

12
 x 

60
 cm

  
15

 x 
15

 x 
30

 cm
 

15
 x 

15
 x 

45
 cm

  
15

 x 
15

 x 
60

 cm
  

15
 x 

15
 x 

12
0 

cm
  

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e G
rij

s/
Zw

ar
t

15
 x 

15
 x 

30
 cm

 
15

 x 
15

 x 
60

 cm
   

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e R
oc

kf
ac

e N
er

o
10

 x 
15

 x 
60

 cm
  

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e G
ris

12
 x 

12
 x 

60
 cm

 

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e N
er

o 1
5 x

 15
 x 

60
 cm

L
in

ia

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e V
en

to
 G

rij
s/

Zw
ar

t
15

 x 
15

 x 
60

 cm
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e V

en
to

 N
er

o
15

 x 
15

 x 
60

 cm

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e W
av

e G
ra

ni
et

gr
ijs

15
 x 

15
 x 

60
 cm

  
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e W

av
e N

er
o

15
 x 

15
 x 

60
 cm

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e B
an

da
 G

rij
s/

Zw
ar

t
15

 x 
15

 x 
60

 cm
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e B

an
da

 G
ra

ni
et

gr
ijs

15
 x 

15
 x 

60
 cm

  
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e B

an
da

 N
er

o
15

 x 
15

 x 
60

 cm
  

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e V
en

to
 G

ra
nie

tg
rij

s
15

 x 
15

 x 
60

 cm

va
na

f €
 4,

95

M
u

u
re

le
m

e
n

te
n

ÉÉ
N 

LIN
IA

 M
ET

 V
EL

E G
EZ

IC
HT

EN

74 75



Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e N
er

o
10

 x 
15

 x 
60

 cm
 

12
 x 

12
 x 

36
 cm

 
12

 x 
12

 x 
48

 cm
 

12
 x 

12
 x 

60
 cm

  
15

 x 
15

 x 
30

 cm
 

15
 x 

15
 x 

45
 cm

  
15

 x 
15

 x 
60

 cm
  

15
 x 

15
 x 

12
0 

cm
  

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e G
rij

s/
Zw

ar
t

15
 x 

15
 x 

30
 cm

 
15

 x 
15

 x 
60

 cm
   

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e R
oc

kf
ac

e N
er

o
10

 x 
15

 x 
60

 cm
  

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e G
ris

12
 x 

12
 x 

60
 cm

 

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e N
er

o 1
5 x

 15
 x 

60
 cm

L
in

ia

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e V
en

to
 G

rij
s/

Zw
ar

t
15

 x 
15

 x 
60

 cm
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e V

en
to

 N
er

o
15

 x 
15

 x 
60

 cm

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e W
av

e G
ra

ni
et

gr
ijs

15
 x 

15
 x 

60
 cm

  
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e W

av
e N

er
o

15
 x 

15
 x 

60
 cm

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e B
an

da
 G

rij
s/

Zw
ar

t
15

 x 
15

 x 
60

 cm
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e B

an
da

 G
ra

ni
et

gr
ijs

15
 x 

15
 x 

60
 cm

  
Lin

ia 
Ex

ce
lle

nc
e B

an
da

 N
er

o
15

 x 
15

 x 
60

 cm
  

Lin
ia 

Ex
ce

lle
nc

e V
en

to
 G

ra
nie

tg
rij

s
15

 x 
15

 x 
60

 cm

va
na

f €
 4,

95

M
u

u
re

le
m

e
n

te
n

ÉÉ
N 

LIN
IA

 M
ET

 V
EL

E G
EZ

IC
HT

EN

74 75



M
A

P
L

E

T
E

A
K

O
A

K

A
N

T
IK

E

NATURAL 
FINISHES 

THAT LAST 
FOREVER

STONEHARD is een systeem dat bestaat uit snel te installeren 
keramische vloerdelen die onzichtbaar op onderregels
wordenbevestigd.Montage is zeer eenvoudig en demontabel
en vereist geen specifiek gereedschap.

Het is een keramisch materiaal dat speciaal is ontworpen 
voor buiten, waar de klimatologische omstandigheden 
materialen zoals hout of plastic minder geschikt maken.

Het biedt duurzaamheid en weerstand tegen plotselinge
thermische veranderingen. 

Zeer geschikt voor de woonomgeving, winkel- en 
drukbezochte gebieden vanwege de hoge technische
kenmerken zoals een antislip oppervlak, zelfs in natte
omstandigheden, mechanische weerstand en hoge 
slijtvastheid. Bovendien is het gemakkelijk schoon te maken
en vlekt niet.

Als verhoogde vloer vergemakkelijkt het alle installaties
in het onderste deel op een eenvoudige en comfortabele 
manier, met alle voordelen van het zwevende systeem zoals
een individuele opening van elke lat om indien nodig toegang 
te krijgen tot het onderste deel.

14
141 mm

2
6

,5
 m

m

R11 C- 3 AIb <1,5% V1

TECHNISCHE INFORMATIE:

AFMETINGEN: 141x26,5x1202 mm 
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TECHNISCHE INFORMATIE:

AFWERKING: Houtnerf
AFMETING: 140x22x2200 mm
ANTI-SLIP: R10
VUURBESTENDIG:	 Efl

SUPRA
FENCE

SUPRA
CLAD

ACCES
SOIRES
PRO

100% GERECYCLED EN 
RECYCLEBAAR

HOOGWAARDIGE 
KWALITEIT

25 JAAR GARANTIE 100% WATERDICHT

Er is geen boom beschadigd om uw terras te bouwen of elk ander terras 
dat met ons product is gemaakt.

Gemaakt van 60% FSC® gerecycled hout en 40% gerecycled polyethyleen 
met hoge dichtheid (gerecycled plastic), een bindmiddel, additieven en 

natuurlijke kleuren. Door deze materialen van de stortplaats te redden,
ze waarde te geven en ze te recyclen tot een product met een lange
levensduur, is het resultaat eenharmonieuzeoplossingvooreenduurzame
levensstijl.

IT’S NOT A DECK, IT’S AN ECO DECK.
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levensduur, is het resultaat eenharmonieuzeoplossingvooreenduurzame
levensstijl.

IT’S NOT A DECK, IT’S AN ECO DECK.
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QUALITY YOU CAN BUILD ON

Wij bieden een ruime keuze in hoogwaardige 

bevestigingsmaterialen voor de hovenier,  

zoals vlonderschroeven in diverse uitvoeringen, 

potdekselschroeven voorzien van een zwart  

gecoate kop, construxschroeven met tellerkop,  

en een ruim aanbod in aanverwante artikelen  

zoals bits, hardhoutboren en hss-boren.

gehard edelstaal – AISI 410

VLONDERSCHROEVEN

Voor de buitenmontage van vlonders, steigers, 
tuinhout, boeiboorden, balustraden en alle  
voorkomende harde houtsoorten.

gehard edelstaal – AISI 410

POTDEKSELSCHROEVEN

Voor de buitenmontage van zwart rabat en  
zwarte potdekselplanken, in alle voorkomende 
houtsoorten.

tellerkop

CONSTRUXSCHROEVEN

Voor houtconstructies, zoals pergola’s,  
tuinhuizen, veranda’s, carports, houtskeletbouw,  
en de montage van dakverbindingen.

QUALITY YOU CAN BUILD ON

Wij bieden een ruime keuze in hoogwaardige 

bevestigingsmaterialen voor de hovenier,  

zoals vlonderschroeven in diverse uitvoeringen, 
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en een ruim aanbod in aanverwante artikelen  

zoals bits, hardhoutboren en hss-boren.
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zwarte potdekselplanken, in alle voorkomende 
houtsoorten.

tellerkop

CONSTRUXSCHROEVEN

Voor houtconstructies, zoals pergola’s,  
tuinhuizen, veranda’s, carports, houtskeletbouw,  
en de montage van dakverbindingen.

QUALITY YOU CAN BUILD ONQUALITY YOU CAN BUILD ON

VERKRIJGBAAR BIJ 

DEN BLEKER HOUT 

EN DEN BLEKER 

TUINMATERIALEN
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Elektrische
snoeischaar

GEREEDSCHAP
VOOR ELKE KLUS

Talen Tools is producent en leverancier van gereedschap voor agrariërs, 
hoveniers, bouwvakkers en tuinliefhebbers. Spitten, snoeien, vegen, bestraten, bouwen of de 
tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.

€ 24,95€ 24,95

AANBIEDINGEN

€ 39,95€ 39,95 € 19,95€ 19,95

GEREEDSCHAP
VOOR ELKE KLUS

Talen Tools is producent en leverancier van gereedschap voor agrariërs, 
hoveniers, bouwvakkers en tuinliefhebbers. Spitten, snoeien, vegen, bestraten, bouwen of de 
tuin onderhouden. Talen Tools heeft eerste klas gereedschap voor ieder budget en elke klus.

€ 24,95€ 24,95

AANBIEDINGEN

€ 39,95€ 39,95 € 19,95€ 19,95

Elektrische snoeischaar 
Werkspanning: DC 16,8V 
Batterij: 2 stuks 16,8V 2AH 
Oplaadtijd: 1 - 1,5 uur 
Batterijduur: 3 - 4 uur
Max. snoeidikte: 25mm 
Laadspanning: AC 110V-240V

€ 199,00 p.s.

Elektrische snoeischaar
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Kwaliteit heeft een naam

De juiste Kränzle voor 
iedere toepassing!

DUITSE DEGELIJKHEID

VANAF € 499,- 
(INCL. BTW)

Vrijwel alle modellen op  
voorraad.

Vraag naar een demo.

Ook voor reparatie  
kunt u bij ons terecht.
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KWALITEIT
IN TOPVORM
Biohort produceert in Oostenrijk al meer dan 20 jaar zeer hoogwaardige
metalen opbergsystemen. Al onze producten zijn regenwater dicht en
onderhoudsvrij. Met een mooi design en hoge kwaliteitsstandaard, zijn
onze producten niet alleen functioneel, maar ook een eyecatcher in de tuin.

www.biohort.com

TUINBOXEN | FIETSENSTALLINGEN | BOXEN VOOR AFVALCONTAINERS

BERGINGEN

PLANTENBAKKEN EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOOR DE TUIN

KWALITEIT
• 20 jaar garantie
• schroeven en scharnieren uit roestvrij staal
• levenslang onderhoudsvrij
• regenwaterdicht
• prijs incl. levering vrij huis

STABILITEIT
• hoge sneeuwdraagkracht tot 150 kg/m2

• stormbestendig (150 km/h, windkracht 12)

VEILIGHEID
• vergrendeling met cilinderslot

FUNCTIONALITEIT
• uitgebreide basisuitrusting 
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
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KWALITEIT
IN TOPVORM
Biohort produceert in Oostenrijk al meer dan 20 jaar zeer hoogwaardige
metalen opbergsystemen. Al onze producten zijn regenwater dicht en
onderhoudsvrij. Met een mooi design en hoge kwaliteitsstandaard, zijn
onze producten niet alleen functioneel, maar ook een eyecatcher in de tuin.

www.biohort.com
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ONTMOET ONZE LUXE 
LAMELLEN DAKEN VERRIJKING VAN UW BUITENLEVEN!

DEN BLEKER 
PREMIUM P LINE

Kantel met één druk op de knop de lamellen 
in het dak voor optimale lichtinval. 

Zowel vrijstaand als muurmontage mogelijk!

300x311cm vanaf € 5.570,-

DEN BLEKER 
EXCELLENT DELUXE
Ultieme flexibiliteit met deze luxe 
overkapping waarbij u de vrijheid heeft 
om de lamellen volledig aan de kant  
te schuiven wanneer u wilt genieten 
van de zon. Zowel vrijstaand als 
muurmontage mogelijk!

EXCLUSIEF  BIJ DEN BLEKER
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Mist Taupe

212581 60x60x3 cm

Shadow Antraciet

212583 60x60x3 cm

610341 90x90x3 cm

12,5% korting op de 
getoonde producten.

Normale prijs 
€ 29,95 per m²

tevens in 39 andere 
soorten/kleuren 

leverbaar

CERASOLID KERAMISCHE 
TERRASTEGELS 3 CM

ESTETICO TEGELS

Pit black
211680 60x60x4 cm 
610327 60x60x6 cm

Platinum
211681 60x60x4 cm
610330 60x60x6 cm

Peanut
611195 60x60x4 cm

Verde
611193 60x60x4 cm

Nature
212284 60x60x4 cm
610331 60x60x6 cm

Spark
611194 60x60x4 cm

van
€ 67,50

voor
€ 57,97
per m2
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TROMMELSTEENFURORA

STRACKSTONESAMBIENTO

vanaf
€ 35,95
per m2

vanaf
€ 19,95
per m2

€ 32,95
per m2

€ 27,50
per m2

GrijsAntraciet

Havanna

Wijnrood

Havanna-antraciet

Wijnrood-havanna

Antraciet

Antraciet

Wijnrood-antraciet

Wijnrood-oker

Grijs-zwartGrafiet Bruin-zwartZilver

Brons-genuanceerdGrijs Rood-genuanceerdLagune TerrageelKiezel

Black

Canyon

Kenia

Gloom

Etosha

Beach

Fontayn

Coast

Wave
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MUURELEMENTEN INTENSA

TRENTO

Indigo Grey

Cap

Clay

Rocca

Satin

Cala

Haze black

Perra

Murky tan

Canar

Blush

Serra

Wallblock New
Antraciet

AKTIEPRIJS
€ 2,75

per stuk

€ 39,50
per m2

vanaf
€ 33,95
per m2
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OUDHOLLANDS TAMBOUR

Grijs

Taupe

Carbon

Crème

Antraciet

Rood-bruin

vanaf
€ 27,50
per m²
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Tuinhout, veranda’s, carports, blokhutten, enz. enz.
Verandaspecialist; 12 tuinkamers en veranda’s in grote showhal
Ook voor aanleg en plaatsing

den Bleker Nieuwkoop
Bernhardlaan 54-56
2421 CE Nieuwkoop
Tel. 0172 - 57 48 10
e-mail: info@dbhout.nl

www.dbhout.nl

Ter Aar

Nieuwkoop

Automowerspecialist, zit- en loopmaaiers, 
tuingereedschappen, enz. enz.

den Bleker Ter Aar
Korteraarseweg 150-152
2461 GP Ter Aar
Tel. 0172 - 60 22 03
e-mail: info@mdenbleker.nl

www.mdenbleker.nl

Tuinhout, sierbestrating, zand, grind, 
natuursteen, enz. enz.
20 showmodellen tuinhuizen en veranda’s op 
ruim 10.000 m2 in onze showtuin

den Bleker Bodegraven
Zuidzijde 54
2411 RS Bodegraven
Tel. 0172 - 61 24 53
e-mail: bodegraven@dbhout.nl

www.dbhout.nl

Bodegraven

Wij werken aan uw buitenplezier


