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Eenvoudig online bestellen
in onze webshop

Inhoudsopgave

Uw tuin is een korte vakantie die begint bij de achterdeur
en Nieuwenhuis Buitenleven is uw reisleider. We hebben
alles wat u nodig heeft voor een onvergetelijke tuinervaring:
tuinhout, bestrating, overkappingen, tuinbergingen en meer.
U vindt het allemaal in onze webshop.
www.nieuwenhuisbuitenleven.nl/webshop

IJweg 1338
2152 NA Nieuw-Vennep
T 0252 745 945
info@nieuwenhuisbuitenleven.nl
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Wij willen Concepticus, Ruud Vink Grafische Vormgeving en Freelensmedia bedanken voor de medewerking.
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Nieuwenhuis Buitenleven
is volledig ontzorgen,
persoonlijk adviseren en
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Steeds meer mensen maken van hun tuin een
waar buitenpaleisje. Want er is niets fijner dan
na het werk of in het weekend te ontspannen in
uw achtertuin. Samen genieten met vrienden en
familie. Van de eerste zonnestralen in de lente
tot het laatste warme herfstweekend. En natuurlijk alle zwoele zomeravonden daartussen.
Uw tuin is een korte vakantie die begint bij de
achterdeur. Nieuwenhuis Buitenleven helpt u
om er een onvergetelijke buitenervaring van te
maken!

Bij Nieuwenhuis Buitenleven vindt u maar liefst
4.500 m² tuininspiratie. Kom langs, doe ideeën
op en laat u adviseren. Samen brengen we uw
droomtuin tot leven. Blokhutten en overkappingen
kunnen worden geplaatst door ons montageteam.
Voor de overige werkzaamheden kunt u vrijblijvend
een offerte opvragen bij één van de getalenteerde
hoveniers waarmee we samenwerken.
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Het team
Arie Nieuwenhuis Directeur
Als oprichter en eigenaar van Nieuwenhuis Buitenleven betekent ‘Helemaal tuin!’
voor mij dat we voortdurend ons best doen om u te inspireren met onze uitgebreide
showroom en showtuin en te adviseren met onze vakkennis.

Rina Nieuwenhuis Financiële administratie
Voor Nieuwenhuis Buitenleven zorg ik voor de financiële administratie. Met ons
concept, dat uniek is in de regio, helpen wij u om het hele jaar door te genieten
van uw tuin. Dat is wat ‘Helemaal tuin!’ voor mij betekent. Mijn vrije tijd besteed ik
aan tuinieren en ik trek er graag op uit met Arie en onze kinderen.

Larissa Heijboer Office Manager Marketing & Communicatie
Als Office Manager Marketing & Communicatie houd ik mij onder andere bezig met
de webshop, social media en alle zaken die te maken hebben met de marketing en
communicatie van Nieuwenhuis Buitenleven.

Rineke Nieuwenhuis Administratief medewerker
Op kantoor houd ik mij bezig met de administratieve zaken, zoals het voorraadbeheer, de planning en financiën. Daarnaast ondersteun ik mijn collega's waar
nodig. 'Helemaal tuin'! betekent voor mij je tuin als een verlengstuk zien
van je huis waar je elk jaargetijde van kan genieten.

Jos Koek Werkvoorbereider
Als werkvoorbereider ben ik de schakel tussen de verkoopadviseurs en onze
montageteams. Ik zorg voor inmetingen, de werkvoorbereiding van de monteurs
en hun planning. Buitenleven is voor mij echt buiten zijn en dat natuurlijk samen
met mijn gezin.

Kevin Wiegertjes Adviseur
Als verkoopmedewerker bij Nieuwenhuis Buitenleven adviseer ik u graag
over constructiehout, overkappingen en bestrating. Met plezier laat ik u de
verschillende mogelijkheden zien. ‘Helemaal tuin’! betekent voor mij buiten
zijn en genieten van het buitenleven.

Roy Onken Bezorger vrachtwagen
Met ons team wil ik Nieuwenhuis Buitenleven op de kaart zetten als hét adres
voor blokhutten, overkappingen, sierbestrating, schuttingen en tuinverlichting.
Het is een uniek concept in de regio. ‘Helemaal tuin!’ betekent voor mij dat de
tuin helemaal af is naar wens en tevredenheid van de klant.

Gerard Grisnich Adviseur
Bij Nieuwenhuis Buitenleven ben ik uw aanspreekpunt voor overkappingen,
blokhutten en constructiehout. ‘Helemaal tuin!’ betekent voor mij veel buiten zijn.
Thuis ben ik dan ook vaak in de tuin te vinden.

Stephan Erben Monteur
Bij Nieuwenhuis Buitenleven ben ik onderdeel van het montageteam. Wanneer
u bij ons een overkapping aanschaft, zorg ik er samen met mijn collega voor dat
deze naar wens wordt geplaatst. In mijn vrije tijd breng ik ook veel tijd buiten door,
onder andere langs de waterkant met mijn hengel.

Jeroen Doormaar Monteur
Als monteur bij Nieuwenhuis Buitenleven plaats ik houten overkappingen.
Dit kan een vrijstaand buitenverblijf of een overkapping aan huis zijn.

Johan Honders Logistiek medewerker
Op het gebied van logistiek binnen Nieuwenhuis Buitenleven zorg ik dat alle
bestellingen die binnenkomen netjes worden weggezet en bezorgingen klaarstaan
voor onze chauffeurs. Buiten werktijd houd ik ook erg van het buitenleven,
waar ik mijn hobby fotografie uitoefen en geniet van quality time met mijn gezin.

6 - NIEUWENHUIS BUITENLEVEN | HET TEAM

NIEUWENHUIS BUITENLEVEN | HET TEAM - 7

Ontwerpen, leveren,
plaatsen, aanleggen, verhuren
en zagen
Uw blokhut, overkapping of veranda meten we in en plaatsen we voor u. Wilt u uw
hele tuin laten ontwerpen en aanleggen? Dan zorgen wij voor een scherpe offerte
bij een van onze hoveniers die zorgt dat uw tuin er precies zo uit komt te zien als in
uw dromen. Ook kunt u bij ons terecht voor het op maat zagen van stenen of hout,
het bezorgen van materialen en het huren van gereedschappen. Zo bent u in één
keer klaar!

Maatwerk
Stenen of hout op maat gezaagd

Bezorgen

Wilt u zelf de oprit bestraten, een terras aanleggen of bijvoorbeeld een schutting of overkapping plaatsen? Dan scheelt het enorm als alles
op maat is gezaagd. Dat doen we graag voor u!

Een paar kuub hout of stenen neem je niet in de
achterbak mee. Daarom bezorgen we ook diverse
tuinmaterialen op locatie.

Gereedschap huren
Tuin aanleggen
Tuinen aanleggen doen we niet zelf. Hiervoor
werken we samen met professionele hoveniers.
Wij brengen u graag in contact.

Goed gereedschap is het halve werk, luidt het
spreekwoord. Daarom kunt u bij ons professioneel
gereedschap huren.

Wij verhuren ook gereedschappen!
8 - NIEUWENHUIS BUITENLEVEN | ONTWERPEN EN LEVEREN
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Met een strakke
bestrating zit
u gebakken
Helemaal tuin!

Schellevis
De producten van Schellevis vallen onder de noemer oud-Hollandse bestrating
en worden met natuurlijke grondstoffen in een milieuvriendelijk productieproces vervaardigd. De tegels zijn weersbestendig, gripvast en onderhoudsarm.
Ze zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik. Al meer dan 80 jaar produceert
Schellevis betonproducten voor uiteenlopende toepassingen.

Steenkorven/grindschutting
Een onderhoudsvrij terras of sfeervolle slingerpaadjes.
Wij bieden een breed assortiment tuintegels en klinkers:
betonsteen, keramische tegels, gebakken klinkers
en natuursteen. Ook voor de oprit.
Een onderhoudsvrij terras of sfeervolle slingerpaadjes.
Er is een breed assortiment tuintegels en -klinkers:
betonsteen, keramische tegels, gebakken klinkers
en natuursteen. Ook voor de oprit.

Grind, keien of split kunt u ook gebruiken om een tuinafscheiding te
maken. Zelfs elementen met een open haard of waterpartij zijn mogelijk.
De steenkorven zijn onderhoudsvrij, decoratief en duurzaam.

NIEUWENHUIS
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Beton

BESTRATING

Betontegels zijn in diverse soorten, kleuren en maten verkrijgbaar. Ze staan voor
een strak, simpel en tijdloos design. Betonsteen is uitermate geschikt voor het
aanleggen van uw terras of voor een uniek design in uw tuin met looppaden.
De tegels zijn ook goed te combineren met andere tuintegels. Ze zijn betaalbaar,
GRAS
HOUT
OVERKAPPING
BERGING
TUINMEUBELEN
gaan lang mee en zijn makkelijk zelf te leggen.

Blockstone - Black
ONDERHOUD

VERLICHTING

Stapelbaar en getrommeld muurelement, zeer
geschikt voor tuinmuren en bloembakken.

Smartton

NIEUWENHUIS
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Smartton XXS vlak - Kilimanjaro
Hoogwaardige sierbestrating in 4 cm dikte, voorzien van een
meervoudig geborsteld oppervlak met hydrofobe eigenschappen en hoogwaardige dubbel aangebrachte beschermlaag.
Deze serie is in vele kleuren en maten beschikbaar. Ook in een
dikker formaat, bijvoorbeeld voor de oprit.

Helemaal tuin!

Smartton XL vlak - Amiata
Deze hoogwaardige sierbestrating is verkrijgbaar in
verschillende kleuren en formaten. De bestrating is
voorzien van een meervoudig geborsteld oppervlak
met hydrofobe eigenschappen en hoogwaardige
dubbel aangebrachte beschermlaag.

12 - BESTRATING | BETON
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Keramiek

Keramiek
op beton
Bestrating in verschillende
soorten en vormen
Keramiek
Keramische tegels zijn vanwege het bakproces
extreem hard. Hierdoor is keramiek kleurvast,
slijtvast en is het vrijwel onmogelijk dat er krassen
op komen. De hardheid voorkomt ook aangroei
van mossen of algen. Ook zijn vlekken, zoals vet of
bijvoorbeeld rode wijn, makkelijk te verwijderen.

Beton

Keramiek op een betonnen onderlaag verlijmd
is gemakkelijker en sneller in de verwerking.
Hierdoor bespaart u op de arbeid van de
hovenier. Zo heeft u de voordelen van keramiek
en een betontegel in één. Keramiek is kleurvast,
slijtvast en krasvast. Door de hardheid is de
kans op aangroei van mossen of algen nihil.

Zagen en knippen
HUREN
KAN
OOK!

Zaag tegels altijd nat en spoel alles direct goed na met schoon water
om vlekvorming te voorkomen. Kleine elementen kunnen eventueel
geknipt worden met een steenknipper. Een steenknipper is te huur
bij Nieuwenhuis Buitenleven. Wilt u het zagen uitbesteden? Geen
enkel probleem, wij kunnen uw stenen op maat zagen.

Keramiek
14 - BESTRATING | KERAMIEK
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Laat u inspireren!
16

17

BESTRATING

GRAS

HOUT

OVERKAPPING

BERGING

TUINMEUBELEN

ONDERHOUD

VERLICHTING

BERGING

TUINMEUBELEN

ONDERHOUD

VERLICHTING

Natuursteen.
BESTRATING

GRAS

HOUT

OVERKAPPING

Tip!
Opsluiten
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Natuursteen

Verzakking of verschuiving wordt aan banden
gelegd met opsluitbanden of palissades.
Opsluitbanden worden meestal iets lager
(ca. 1 cm) geplaatst dan de bestrating. Het
is ook mogelijk om ze dieper en uit het zicht
te plaatsen tot maximaal 3 cm lager om de
doorwatering te verbeteren.

Natuurstenen bestrating is de oudste en meest duurzame vorm van
straatstenen. Door de verschillende steensoorten, kleuren en maten zijn
veel combinaties mogelijk.

Gebakken bestrating
Gebakken bestrating wordt gebakken op
een temperatuur van 1200°C. Daardoor
zijn ze bestand tegen extreme vorst, hoge
temperaturen en intensief dagelijks gebruik.
Jaar in, jaar uit. Sterker nog, gebakken
bestrating wordt mooier naarmate de jaren
verstrijken.

Gebakken
18 - BESTRATING | NATUURSTEEN EN GEBAKKEN
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Snel een
mooi gazon
met graszoden
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Voor elke tuin
een groene
oplossing
In een handomdraai een prachtig volgroeid gazon?
Dat kan met verse graszoden of kunstgras.
Wist u dat wij ook een groene invulling voor uw
daken hebben?

Verse graszoden
Heeft u het liefst zo snel mogelijk een nieuw en mooi gazon in de tuin? Dan is het kopen van graszoden
op rol de snelste oplossing. Zo heeft u in een middag een prachtig groen gazon.

Olifantenpaadje
Een gazon wordt vaak op dezelfde plekken
doorkruist, waardoor er smalle banen ontstaan.
Dit wordt een ‘olifantenpaadje’ genoemd.
Een pad van stapstenen of flagstones biedt dan
uitkomst. Het is snel aangelegd, het ziet er
leuk uit en het gras blijft mooi. Leg het stenen
pad wel iets lager dan het gras, zodat het bij
het maaien geen obstakel vormt.
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Wel zo handig,
flexibele afboording
GRAS
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Graskantjes
Minder vaak graskantjes knippen? Leg dan langs de randen van uw gazon
opsluitbanden, een rij klinkers of gebruik een flexibele afboording. Dit zijn
dunne stroken van metaal of composiet die langs de ronde vorm van uw
gazon te plaatsen zijn.
NIEUWENHUIS
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In één keer een
mooi groen gazon en
nooit meer maaien

Kunstgras
Eén van de grootste voordelen van kunstgras
is dat het geen onderhoud nodig heeft. Kunstgras hoeft niet gemaaid, gesproeid of bemest te
worden. Dit zorgt ervoor dat u maximaal kunt
genieten van uw gazon en tuin. Kunstgras is ook
ideaal voor plaatsen waar gewoon gras geen
optie is vanwege te veel of te weinig water.

Kunstgras biedt zoveel
mogelijkheden

NOORDEN

22 - GRAS | AFBOORDERING

LINSCHOTEN

BILDERDAM

PORTENGEN

DRIEBRUGGEN
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Mooie tuinen maken we samen!
Uw tuin moet een ware beleving worden. Bij Nieuwenhuis
Buitenleven is er veel mogelijk, van een standaard product tot
maatwerk.
Om u alvast een voorproefje te geven van de talrijke mogelijkheden, hebben wij deze brochure gemaakt vol met inspiratie
en toepassingen van ons uitgebreide assortiment.
U bent van harte welkom in onze prachtige showroom en
showtuin in Nieuw-Vennep. Wij nemen graag alle tijd om u
goed te adviseren onder het genot van een heerlijke cappuccino
of een smaakvolle lungo.

Arie en Rina Nieuwenhuis

24 - NIEUWENHUIS BUITENLEVEN
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Wij werken samen
met professionele
hoveniers

26 - NIEUWENHUIS BUITENLEVEN

Tuinen aanleggen doen we niet zelf. Hiervoor werken we samen met professionele
hoveniers uit de regio.

Mooie tuinen maken we samen!
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Bezoek
onze
houtafdeling
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Als u van
hout houdt

Op de houtafdeling van Nieuwenhuis Buitenleven
vindt u allerlei soorten palen en planken. Maar
natuurlijk ook alles voor een schutting.

Alle soorten constructiehout, om zelf een overkapping
of veranda te maken, maar ook schuttingdelen, palen en
vlonderplanken; u vindt het allemaal op onze houtafdeling.

Onze adviseurs helpen u graag met het berekenen
van het aantal benodigde palen en planken voor
bijvoorbeeld een schutting.

Douglas hout
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Douglas hout is één van de meest
duurzame naaldhoutsoorten. Het is
ook één van de hardste houtsoorten
die in Europa beschikbaar is. Na
droging wordt het hout steeds harder.
Het voordeel daarvan is dat het in het
begin makkelijk te verwerken is en later
sterker en harder zal worden.

HOUT | DOUGLAS HOUT - 29
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Het gaat om de details!
30 - HOUT
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Hardhout

HOUT

Ga aan de slag met hardhout! Maak een vlonder, schutting of beschoeiing met
los constructiehout. Hardhout is de meest duurzame oplossing voor iedere
buitentoepassing. Het is het hardste houtsoort met een minimale levensloop
van 25 jaar. Een investering voor de toekomst!
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Bamboo

Een minimale levensloop
van 25 jaar
Warme uitstraling
De herkenbare roodbruine kleur geeft hardhout
een warme uitstraling. Naast de klassieke uitstraling
van groeven of ribbels zien we een trend naar vlakke
delen. Kies voor vergrijzing of behandel het hout
tweemaal per jaar met onderhoudsolie om de kleur
te behouden.

Duurzaam en sterk
32 - HOUT | HARDHOUT

Een duurzaam
product
Composiet
Composiet is een mix van houtdeeltjes en kunststof. Deze samenstelling zorgt voor een sterk
en onderhoudsvriendelijk product, dat ook nog eens een duurzaam karakter heeft. Composiet
is dus een goed alternatief van hout en is verkrijgbaar als vlonderplank en tuinafscheiding.

Nooit meer beitsen
Vanwege het productieproces zijn producten van composiet in diverse kleurstellingen mogelijk.
Hierdoor is jaarlijks onderhoud met beits of verf niet meer nodig.

Alleen maar voordelen
• Rot niet en splintert niet
• Onderhoudsvriendelijk
• Niet glad vanwege geborsteld oppervlak, dus ideaal bij zwembaden of aanlegsteigers
• Milieuvriendelijk en recyclebaar
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Mooie tuinen maken we samen!
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Handige tips!
Bescherming voor paalkoppen
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Via de paalkop dringt water in de kopse kant
waardoor het hout eerder gaat rotten. Ga dit
tegen door palen te kiezen die schuin en
puntig zijn gezaagd. Nog beter is het plaatsen
van een paalornament, een sierkapje op de
paal.

Niet aan het kozijn zetten
Zet een houten tuinafscheiding nooit aan het
kozijnhout van de woning vast, maar aan de
muur. Hout werkt, waardoor de schutting het
kozijn kan vervormen.
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Houtafval inleveren
Geverfd of geïmpregneerd hout dat wordt
afgedankt, kan het beste worden ingeleverd
bij het afvalpunt van uw gemeente. Het hout
wordt dan verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Zelf verbranden van geschilderd
of geïmpregneerd hout in kachels, open
haarden en allesbranders is gevaarlijk.
Er komen namelijk ongezonde en milieuvervuilende stoffen vrij.
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Van de grond
Zorg bij het plaatsen van houten tuinschermen
dat de onderkant ongeveer 10 cm boven de
grond komt. Zo heeft u het langst plezier van
uw tuinafscheiding.

Onderhoud van tuinhout
Elk houtsoort kent zijn eigen onderhoudsmiddelen.
Om de levensduur te verlengen en te genieten
van de mooie uitstraling van hout, adviseren wij
u te allen tijde tuinhout te behandelen.
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Uw tuin binnen
en buiten;
lekker transparant
Met een overkapping, eventueel in combinatie met terrasverwarming,
verlengt u het buitenseizoen tot in november. Van eenvoudig verandadak tot een complete tuinkamer.

Ons montageteam
plaatst een overkapping
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Overkapping van hout
Verander uw terras in een sfeervolle buitenkamer met een houten overkapping
van Douglas hout. Dit hout heeft een warme uitstraling en is daarom bij uitstek
geschikt voor het creëren van een gezellige sfeer.
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De Trendline is het instapmodel overkapping van Aluxe. Standaard wordt het dak
geheel compleet geleverd, afgewerkt tot in detail en inclusief een vaste goot.
Zowel met polycarbonaat als glazen dak mogelijk.
Wilt u de overkapping op een andere plek dan tegen de gevel? Geen probleem.
De Trendline overkapping is ook vrijstaand mogelijk. Uiteraard met dezelfde
voordelen als de Trendline overkapping die tegen de gevel wordt geplaatst.

Aluxe
Topline
Maak het
gezellig buiten
Het verlengstuk van de woonkamer!

De Topline is een klasse model
terrasoverkapping van Aluxe.
Dankzij een zwaardere goot en
zwaardere constructie zijn grotere
overspanningen mogelijk. De Topline
terrasoverkapping heeft een
bijzonder robuust voorkomen en
is gemaakt van dikker aluminium.

ALUXE

®

VERANDADAKEN
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Verleng het
buitenseizoen
met een
Buiten
overkapping
leven

Van eenvoudig
verandadak
tot complete
tuinkamer
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Aluxe Ultraline
De terrasoverkapping Ultraline van Aluxe is een overkapping
met een luxe, stoer en modern uiterlijk. Dankzij het unieke design
is het mogelijk om 7 meter breed en 5 meter diep te bouwen op
2 staanders, zodat er een uitzicht ontstaat zonder obstakels.

Aluxe
Designline
De Designline is het nieuwste
soort dak van Aluxe met een
uniek design en uiterst fraaie
vormgeving. De Designline
heeft een bijzonder sterke,
bovenliggende constructie
en is daarom bestand tegen
zware belasting.
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Tip!
Voor elk wat wils, passend bij elk budget.
De aluminium overkappingen zijn uit te breiden
met glasschuifwanden, een schuifpui, vaste
glaswanden en aluminium wanden tot een
complete tuinkamer. Volledig naar wens
samengesteld, zodat u in ieder seizoen geniet
van het buitenleven!
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Screen/zonwering
OVERKAPPING

Met een overkapping in de tuin verlengt u het buitenseizoen aanzienlijk.
U kunt genieten van de nazomer én bij de eerste zonnestralen in het voorjaar
BERGING
TUINMEUBELEN
ONDERHOUD
VERLICHTING
de tuin weer in. Wordt de zon u te fel? Kies dan voor zonwering, verkrijgbaar

Lamellen
terrasoverkapping

in diverse soorten en maten.

Verschillende zonwering op een rij
Het verschil in zonwering zit niet alleen in de prijs, maar ook in het materiaal, het merk en natuurlijk de
kwaliteit. Naast elektrische en handbediende zonweringen kunt u ook kiezen voor verticale schermen
die u beschermen tegen de zon. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor zonwering in uw tuin zijn?
Wij zetten het graag voor u op een rijtje, zodat u een weloverwogen beslissing kunt maken.
NIEUWENHUIS

Buiten
leven

Helemaal tuin!

Bovenzonwering
Deze zonwering wordt aan de buitenzijde van de
overkapping gemonteerd en is verkrijgbaar met of zonder
Zip-doekgeleiding. Bij de versie met geleiding wordt het doek
aan vier kanten gespannen, waardoor er geen lichtspleet
tussen de zijkanten van het doek en de geleiders te zien is.

Onderzonwering
Dit is een scherm dat onder de overkapping wordt
gemonteerd. De handmatig bedienbare zonwering is
comfortabel in gebruik en het doek is verkrijgbaar in 10
standaardkleuren. De elektrische onderzonwering heeft
naast ranke geleiders ook een mooi gevormde cassette.
Er zijn vele soorten en kleuren doek om uit te kiezen.
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Screen

Lamellen

Een screen maakt het mogelijk
om ook de zijkanten van de
overkapping af te dekken. Zo
wordt de warmte nog meer buiten
de overkapping gehouden.

Het hele jaar door genieten van het buitenleven?
Dat kan met een lamellen terrasoverkapping. Zo’n
terrasoverkapping wordt ook wel een lamellendak
genoemd, omdat de aluminium constructie
waterdicht en waterbestendig is. Met een lamellendak
kunt u zowel in de zon als in de schaduw zitten.
Bij een uitschuifbare overkapping kunt u kiezen
tussen een handmatige of elektrische bediening.
Het is zelfs mogelijk om de overkapping te bedienen
met een app op uw smartphone.
De aluminium panelen van het lamellendak zijn
gemonteerd met RVS-verbindingen, zodat de
constructie bestand is tegen hevige sneeuw- of
regenval. De motor met hoge kwaliteit pakking in
combinatie met een compleet waterdicht dak maakt
de overkapping geschikt voor alle weersomstandigheden kunt gebruiken. U dimt de geïntegreerde
ledverlichting gemakkelijk met de bijgeleverde
afstandsbediening voor de perfecte sfeer in ieder
jaargetijde.
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Genieten van
heerlijke avonden
in de tuin

Verlichting in
uw overkapping
Met een overkapping verlengt u het
buitenseizoen. Voor extra sfeer kunt u
dimbare spots of wandlampen in de
overkapping plaatsen.

Maak van uw tuin een sfeerverlichte woonkamer onder
de sterrenhemel. We denken graag met u mee over een
verlichtingsplan met grondspots en staande lampen.
Of wat dacht u van gevelverlichting? Bekijk de mogelijkheden
in onze nachttuin.
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Verlichting

VERLICHTING

Maak van uw tuin een sfeerverlichte woonkamer onder de sterrenhemel.
We denken graag met u mee over een verlichtingsplan met grondspots,
terrasverlichting, lantaarns en meer. Of wat dacht u van gevelverlichting?
Bekijk de mogelijkheden in onze nachttuin.

Tip van de
verkoopadviseur
Wilt u op een later moment tuinverlichting aanleggen?
Zorg er dan voor dat u tijdens het straten alvast de kabels
in de grond aanbrengt. Dit is een win-win situatie!

Neem eens een kijkje
in onze nachttuin
Verlichting geeft in de avonduren sfeer aan uw tuin.
Zeker als het weer vroeger donker wordt maar de
temperatuur nog aangenaam is, geniet u met de
juiste verlichting ook ‘s avonds optimaal van uw
tuin. Naast sfeer is licht ook functioneel.
Geïntegreerde spots in de bestrating geven het
looppad aan naar de favoriete plekjes in uw tuin.
Deze plekjes kunt u prachtig uitlichten met een
wandarmatuur. Zo is uw tuin ook ‘s avonds een plek
om van te genieten.

Laat uw tuin
ook in het donker
leven met
verlichting
Maak een plan
Om optimaal van tuinverlichting te genieten,
raden wij u aan om een verlichtingsplan te
maken. Teken of schets de tuin op schaal, zodat
er een goed overzicht is. Geef ook de plek aan
van bepaalde elementen zoals bomen, borders,
een vijver en de plek van de tuinmeubelen.
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Ook in de avond sfeer in uw tuin!
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Een mooie combinatie
van hout en beton!

Jarenlang
tuinplezier met
het juiste
onderhoud
Loungen in de achtertuin is het fijnst als alles strak in de lak staat.
Bij Nieuwenhuis Buitenleven vindt u alles wat u nodig heeft,
van buitenbeits in verschillende kleuren tot cleaner en olie voor
hardhout. Onderhoudstips nodig? Vragen staat vrij.

Bescherm uw hout
Douglas, Larix en hardhout zijn houtsoorten die in ons klimaat onbehandeld enkele jaren meegaan.
Deze houtsoorten zijn van zichzelf vettig en hebben een warme rode, roze tekening. Het nadeel is
dat ze onder invloed van wind, zon en regen extreem snel verkleuren waardoor die warme uitstraling
verloren gaat. U kunt vergrijzing voorkomen door het hout te behandelen met een voedende en
transparante olie.

In onze showroom hebben wij verschillende soorten oliën en beitsen staan. Hardhoutbeits, Bankiraiolie, Teak Oil, E-Off, Zwarte teer, Bielzenbeits, Verfbeits, Steigerhoutbeits, Tuindecoratiebeits en
Impraline zijn enkele voorbeelden.
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Gardena artikelen voldoen
aan de beste kwaliteitseisen
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Bij Nieuwenhuis
Buitenleven hebben wij
een ruim aanbod aan
professioneel gereedschap
Bekijk ons assortiment in de showroom of online.

Uw planten en gazon houdt u groen en gezond door de juiste besproeiing. Voor nagenoeg
iedere tuin is er een efficiënte besproeiingsoplossing. Wilt u handmatig of automatisch
besproeien? Aan u de keuze.
Maak een plan voor uw tuin en kom naar onze showroom voor advies en informatie. Uiteraard
kunt u bij ons ook terecht voor producten die u nodig heeft voor de handmatige besproeiing.

Gardena Micro-Drip Systeem
Zorgvuldige en waterbesparende besproeiing
Het Gardena Micro-Drip systeem besproeit voortaan uw planten waar ze het nodig hebben.
Dit systeem is veelzijdig en uit te breiden voor een gerichte en waterbesparende besproeiing van
de tuin. Ideaal voor bloempotten, hagen, moestuinen en bloembedden.
Gepatenteerde Quick & Easy verbindingstechniek
De verbindingstechniek garandeert een duurzame en waterdichte verbinding en biedt de mogelijkheid
om snel en eenvoudig het Micro-Drip systeem aan te sluiten en aan te passen. Het Micro-Drip systeem
kan zo geïnstalleerd worden in elke tuin of op elk balkon. De druppelaars, druppelbuizen en sproeiers
worden verbonden dankzij de Quick & Easy techniek. Zo worden alle componenten gebruikt.
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Mooie tuinen maken we samen!
Gebruik deze handige pagina om een schets van uw tuin te maken of als
boodschappenlijstje voor uw favoriete producten.
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IJweg 1338
2152 NA Nieuw-Vennep
T 0252 745 945

nieuwenhuisbuitenleven.nl

Nieuwenhuis Buitenleven is
volledig ontzorgen, persoonlijk adviseren
en het jaarrond inspireren.

