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Inspringen op de 
Wellness Tuintrend 

Stel je voor: een eigen sauna en spa in de 
tuin. Een plek om je even terug te trekken na 
een drukke week. Dat is waar deze opdracht-
gevers in Brabant naar op zoek waren. Ze 
kozen voor een 20ft Wellness unit met een 
ruime Finse sauna in combinatie met een 
spa. De sauna is ingericht met banken op 
verschillende hoogtes, hierdoor kunnen ze 
genieten van verschillende temperaturen. 
Daarnaast is er vanuit de spa een fantastisch 
uitzicht over de tuin. Verder sluit de verlich-
ting van de wellness unit aan op het speciaal 
ontworpen lichtplan voor de tuin, dit zorgt 
s’avonds voor een magische sfeer. Een heer-
lijke plek om te zijn en te ontspannen, aldus 
onze trotse opdrachtgevers. 

Over 20ft Wellness
20ft Wellness levert luxe wellness units, 
bestaande uit een luxe sauna, een douche 
en een spa of hottub. De wellness units wor-
den in eigen werkplaats in Vaassen gemaakt 
op basis van nieuwe containers. Iedere unit 
wordt volledig naar wens afgewerkt en 
ingericht. Zo ontstaat er een opvallende, 
compacte en unieke wellness combinatie 
die zorgt voor jarenlange ontspanning 
en welzijn in eigen tuin. Meer weten? 
www.20ftwellness.nl 

Perfecte 
vloeren en 
terrassen 
in elke tuin 
voor elke 
situatie

Regen, vorst of juist 
warmte, balkon- en terras-
vloeren moeten tegen een 
stootje kunnen. Met water 
als grootste vijand. Als het water niet kan wegvloeien is de schade onoverkomelijk in je construc-
tie. Of het nu gaat om keramische bedekkingen, natuursteen of betonsteen. Binnendringend 
oppervlaktewater, dat niet snel genoeg kan worden afgevoerd, zal snel tot blijvende schades 
kunnen leiden zoals vorstschades, uitvloeiingen, vochtvlekken bij natuursteen of onkruid bij los 
gelegde bedekkingen. Hier komen Ardex en Gutjahr om de hoek kijken. De Visie van Ardex is om 
de positie als een van ’s werelds toonaangevende probleemoplossers op het gebied van hoog-
waardige speciale bouwmaterialen continu te verbeteren. Dit doet Ardex op gebied van het 
voorbereiden van de ondergronden en het bieden van bijvoorbeeld vloeregalisatiemiddelen, 
tegellijmen en voegmortels. Ardex heeft het door de overname van Gutjahr mogelijk gemaakt 
om complete systemen aan te bieden op gebied van schadevrije binnenvloeren, maar ook 
balkons, terrassen en buitentrappen. 

Optimale drainagesystemen
De drainagesystemen van Gutjahr hebben een perfecte afstemming en zijn tot in de kleinste 
details doordacht. Gutjahr laat de kwaliteit van haar drainagesystemen steeds door onafhan-
kelijke keuringsinstituten testen. Hieruit werd al snel duidelijk dat er niet één enkel product is 
dat het antwoord is op de variëteit van problemen, maar dat er aan veel verschillende eisen 
moet worden voldaan. Gutjahr is in staat om iedere klant te helpen, door voor iedere afzon-
derlijke en unieke situatie het optimale drainagesysteem aan te bieden. Ze zijn zelfs zo over-
tuigd dat ze maar liefst zes jaar garantie op geven. 

Vaste vloeren op drainagemortel
De speciale drainages voor vaste plaatsing vormen een kanaalsysteem onder de vloer. Het 
water dat door de voegen dringt, wordt zo optimaal afgevoerd. Door stuwwater veroorzaakte 

kalkuitbloei, vorstschade 
en vochtplekken 
worden vermeden. 
Gutjahr heeft hiervoor 
diverse oplossingen, 
namelijk AquaDrain 
EK, WatecDrain KP+ en 
AquaDrain HU-EK
Meer informatie vindt u 
op www.gutjahr.com/
nl of mail naar eric.pat-
tenier@ardex.eu of bel 
rechtstreeks naar Eric 
Pattenier 06-54617594
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Avontuurlijk buitenspelen 
in de tuin

Stoere speelhuisjes en avontuurlijke boomhutten, Boomhut Boris maakt de 
mooiste boomhutten en stoerste speelhuisjes voor kinderen. Dat doen we 
helemaal naar wens van de kinderen van de klant! Daarin werken we graag 
samen met hoveniers, tuinarchitecten en andere tuin-professionals. 

Wil je klant ook een schommel of glijbaan? Een touwbrug of klimnet? Het 
kan allemaal. Jij of je klant kunt kiezen voor een speelhuis op de grond of 
een boomhut in de lucht. Het zijn veilige en gezonde speelplekken met 
een natuurlijke, stoere uitstraling. En ze gaan veel langer mee dan de kant-
en-klare speelhuisjes van de bouwmarkt. Wil jij de tuin die jij aanlegt of 
tekent ook een vleugje avontuur geven dan ben je bij ons aan het goede 
adres.

We begonnen ons avontuur in 2011, toen we onze eerste boomhut bouw-
den. Sindsdien hebben we heel veel kinderen en ouders blij gemaakt met 
avontuurlijke boomhutten en natuurlijke speelhuisjes, robuuste exemplaren die garant staan voor 
jarenlang speelplezier. We maken al onze boomhutten en speelhuisjes met de hand. Het voorberei-
dende werk doen we in onze werkplaats, de montage en de finishing touch vinden plaats in de tuin. 
We gebruiken daarbij alleen duurzaam, onbehandeld Europees douglas en kastanje hout. Is een 
boomhut of speelhuisje klaar? Dan gaan we natuurlijk stiekem zelf even van de glijbaan of over de 
touwbrug. Want je bent nooit te oud om te spelen!

BERA lanceert veilig verhoogd 
terras voor keramische tegels

Het innovatieve en volledig recyclebare terrassysteem is ontwikkeld om 
een volledig barrière-vrije en bovenal veilige verhoogde vloer te vormen, 
teneinde vervolgens elk formaat, vorm of legpatroon in (keramische) 
tegels te kunnen leggen.

Gemaakt van 100% gerecycled polycarbonaat afkomstig uit de automo-
bielindustrie, 100% recyclebaar en bovenal geproduceerd in onze alom 
bekende duurzame Tsjechische fabriek. Hiermee biedt BERA opnieuw 
een unieke oplossing voor de groeiende vraag naar keramische tegels in 
de meest exotische designs en afmetingen. Nu zijn deze zeer snel, veilig 
en makkelijk te verwerken.

Toepassingen:
• Terrassen (tuin, dak en restaurant)
• Balkons en galerijen
• Rondom het zwembad
• Overige voetgangers gebieden

Voordelen en kenmerken van BERA Terrace Floor™: 
• Barrière-vrije ‘vloer’ voor keramische- en betontegels en andere 
   bestratingsmaterialen inclusief kunstgras
• Uitzonderlijk sterk tot een belasting van 750 kg/m2 t.b.v. veiligheid
• Grote 60 x 60 cm rasters voor zeer snelle plaatsing.
• Direct te monteren op verstelbare dragers, houten of aluminium balken
• Zijdelingse connectors voor extra onderling verband en sterkte
• Bij breuk van een keramische tegel wordt de tegel opgevangen
• Zeer lange levensduur, geen verwering of rotting
• Regenwater wordt eenvoudig afgevoerd via het bestaande drainage 
  systeem
• Alle technische bedrading en overige aansluitingen zijn uit het zicht 
  onder de vloer
• In Europa geproduceerd volgens strikte normen t.w. REACH, ISO9001 
  en 14001

Voor meer informatie www.bera-bv.com of een email naar 
info@bera-bv.com 
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GevenHout 
introduceert een 
gepatenteerde 
oplossing voor het 
schroefloos beves-
tigen van vlonder- 
en gevelplanken
De hovenier, aannemer of timmerman kan dankzij het nieuwe X-clip kliksysteem makkelijk en 
snel te werk gaan, verklaart Dick Verbeeten, houtspecialist bij GevenHout. ‘Tot een aantal jaar 
geleden zag je voornamelijk zichtbaar geschroefde vlonders of gevels. Er waren wel blinde 
bevestiging systemen maar deze vroegen veel extra montagetijd. Met het X-clip kliksysteem is 
dat voortaan verleden tijd. Door het kliksysteem krijgt de klant een strakke en moderne look en 
de vakman kan sneller, ergonomischer en eenvoudiger monteren.'

Het X-clip systeem bestaat uit een aluminium rail met voorgemonteerde clips. Doordat de plan-
ken aan de onderkant zijn voorzien van een zwaluwstaart profilering, klikken de planken zich 
vast aan de clip op de rail.  ‘Je klikt de planken in een handomdraai vast op de onderconstructie 
(red. rail).  Er zijn geen schroeven zichtbaar en de afstand tussen planken is exact hetzelfde. Het 
X-clip kliksysteem is geschikt voor veel profielen en kan ook toegepast worden op verschillende 
plank diktes- en breedtes. De profileringen vervaardigen we zelf zodat we snel op specifieke 
klantwensen in kunnen spelen. Dit alles maakt het systeem zo ideaal.” laat Dick weten. ‘De rails 
met voorgemonteerde clips zijn verkrijgbaar voor plankbreedtes zoals; 45mm, 64mm, 90mm en 
140mm of een combinatie hiervan. Uiteindelijk wil je toch dat de klant blij is met resultaat en de 
vakman snel, eenvoudig en ergonomisch kan monteren.’ 

Waar bier en design 
elkaar ontmoeten 

Dat picknicktafels ook elegant en speels kunnen zijn, 
bewijst Hopper. Deze gestroomlijnde tafel is het meest 
iconische ontwerp binnen de Extremis familie. Z’n 
herkenbare silhouet is geïnspireerd op de schuin over-
hangende hopperanken die de Belgische Westhoek 
regio typeren. Net als traditionele bierfestivals, staat 
Hopper voor gezelligheid, vrienden, plezier en heer-
lijke momenten samen. Dankzij de ingenieuze banken 
kan iedereen comfortabel aanschuiven, gedaan met 
gênante tuimelingen over je tafelgenoten.

Herkenbaar maar vernieuwend
Hopper is het zoveelste verlengstuk van de Extremis-
filosofie: mensen samenbrengen met een meubel dat 
functionaliteit en innovatie combineert. De Hopper is 
de traditionele picknicktafel heruitgevonden en met 
extra comfort. Het silhouet, met z’n schuine poten en 
tafelblad, weerspiegelt de lokale hopvelden. Hierdoor 
ontstaan vier lage instappunten waardoor je makkelijk

kunt plaatsnemen zonder over banken of 
tafelgenoten te moeten klauteren. En wie 
zich omdraait, kan het tafelblad hierdoor ook 
als ideale rugsteun gebruiken.

In een nieuw jasje
Hopper werd recent in een nieuw jasje 
gestoken waarbij de houten elementen 
plaatsmaken voor een volledig aluminium 
versie, verkrijgbaar in verschillende rustge-
vende kleuren. De feilloze look sluit overal bij 
aan, binnen en buiten. Of je nu samenzit met 
vrienden of familie, voor een heerlijke
lunch of een verfrissend aperitiefje, Hopper 
schikt zich naar elke gelegenheid. Het verhaal 
van bier en design is trouwens niet alleen 
bij deze iconische buitentafel gebleven, 
ondertussen brouwt Extremis ook haar eigen 
huisbiertje Tremist met hoppe uit eigen tuin. 
Heerlijk verfrissend aan een Hopper picknick-
tafel of om te klinken op een geslaagde tool 
for togetherness.

Klinkers van Formaat 

Galaton bouwt in Nederland aan een nieuwe 
generatie klinkers, een klinker van formaat. Met 
deze langformaat klinkers kun je een vernieu-
wend en onderscheidend tuinontwerp realise-
ren. Ervaring en optimale kennisoverdracht is de 
basis van deze ontwikkeling binnen het familie-
bedrijf: hardgebakken langformaat straatstenen 
van ijzerhoudende klei. Door de manier van pro-
duceren en afbakken bij een hoge temperatuur 
van 1050 °C, ontstaat er een zeer hoogwaardige 
gevlamde klinker met karakteristieke texturen 
die nauwelijks water absorbeert. Op en top 
duurzaam! Wil je een referentieproject bekijken 
of een langformaat klinker in je handen houden? 
Neem dan contact met ons op.

www.klinkersvanformaat.nl
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Nieuwe 
samenwerking 
Borek en 
designer duo 
Meneghello 
Paolelli
BOREK is met recht trots op de 
samenwerking met het ver-
maarde Italiaanse designer duo 
Meneghello Paolelli. Vanuit hun studio in Milaan ontwerpen zij sinds 2007 spraakmakende 
producten. Innovatief en internationaal bekroond met tientallen Designer Awards. In de zoek-
tocht naar steeds nieuwe uitdagingen, richten de succesvolle Milanezen zich op het creëren van 
tijdloze en zo natuurgetrouw mogelijke combinaties. Toonbeelden van eenvoud en comfort, 
waarvan de nieuwe collectie SOFTLINE een uiterst geslaagd resultaat is. 

Collectie SOFTLINE is volledig modulair en uitbreidbaar en zowel voor in- als outdoor geschikt. 
De lounge seats voelt zich zowel thuis op een terras in Noordwijk als bij een infinity pool in Los 
Angeles. Het teakhouten onderstel van de robuuste SOFTLINE lounge seats oogt robuust; de 
grote verrassing schuilt in de afneembare stoffen opzet. Ambachtelijk aan elkaar bevestigde 
rugkussens voelen als een heerlijk warme omarming en worden eenvoudig over RVS staanders 
heen geschoven. Daarmee ontstaat een rond vloeiend en uiterst comfortabel lounge meubel, 
dat je als een warme sjaal omarmt. 

De decoratieve losse kussens in shell of milky Brown, hebben een grofmazige structuur en zijn 
water- en vuilafstotend. Een Nederlands topmeubel met Italiaanse credits. Ci Vediamo a BOREK.   

Voor meer informatie over BOREK kijk op www.borek.eu.

De nieuwe manier van 
beplantingsplan 
maken
Floraplan is gestart door hovenier Eddy Rasing 
die merkte dat hij tijdens het maken van 
beplantingsplannen continue dezelfde han-
delingen moest uitvoeren. ‘Kan dat niet sneller 
en makkelijker’, vroeg Rasing zichzelf af. Zo is 
Floraplan geboren.

Na enkele jaren testdraaien en verbeteringen 
doorvoeren is in 2022 is de officiële lancering 
van Floraplan. Rasing: ‘Het werkt snel, vakkundig 
en eenvoudig. Zelfs met beperkte plantenkennis 
zet je in een handomdraai iedere tuin weer een 
nieuw en verrassend beplantingsplan voor aan 
je klant. Met een hele nette presentatietool.’

Kijk voor meer informatie op www.floraplan.nl 
of bezoek ons op Meesters in de Tuin

Groene pareltjes 
 
Op zoek naar praktische oplossingen of inspi-
ratie om aan de uitdagingen van deze tijd te 
voldoen? Tijdens Meesters in de Tuin staan de 
experts van Boomkwekerij Ebben voor je klaar 
om met je van gedachten te wisselen. Of het 
nu gaat om de keuzemogelijkheden in duur-
zame, groene oplossingen, om unieke soorten 
en vormen die de pareltjes in een tuin vormen, 
of juist bomen en struiken die een hoge bele-
vingswaarde hebben; wij delen graag onze 
kennis en ervaring met je. 

Wil je het ook zelf ervaren? Op de 1400 m2 
daktuin vind je enorme hoeveelheid meer-
stammige bomen, bomen en struiken met 
eetbare vruchten, vaste planten, kruiden en 
gevelgroen. Een rijkdom aan biodiversiteit. En 
dat op zo’n 8 meter boven maaiveld. Op de 

daktuin is een afwisselend organisch landschap 
gecreëerd met zithoeken, een kas, een pergola 

en een bar. Maar ook een ‘jungle’ met daarin 
een boomhut kom je er tegen.

BEURSNIEUWS
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GreenCademy, 
opleiden volgens 
Meester-Gezel 
principe 

De groensector heeft al langere tijd te maken 
met grote personeelstekorten. Nieuwe aanwas 
van goed opgeleid personeel is hard nodig. 
Met de GreenCademy slaan we als groenprofes-
sionals de handen ineen om het niveau en het 
imago van het hoveniersambacht op te tillen, 
zodat er op het gebied van vakkennis en passie 
niets verloren gaat.  Wij hanteren het Meester-
Gezel principe.
 
Hovenier is een expert
Het vak heeft veel te bieden, maar is onvol-
doende zichtbaar als sector om je in te ontwik-
kelen. Als hovenier ben je naast de aanleg en 
het onderhoud van tuinen een expert op het 
gebied van bodemgesteldheid, duurzaamheid, 
ecosystemen, materiaalsoorten en de natuur als 
geheel, maar óók van ICT, innovaties, elektriciteit 
en machineonderhoud. Het is een veelzijdig en 
uitdagend vak.

Leren op je smartphone
De GreenCademy is een online opleiding die 
studenten een dynamische leeromgeving op 
de smartphone biedt waarmee de student in 
zijn eigen tijd studeert, terwijl hij direct in de 
praktijk één op één les krijgt van een ervaren 
leermeester bij een gekwalificeerde hovenier. 
Door de combinatie van (tegen salaris) werken 
onder de intensieve begeleiding van een leer-
meester en het volgen van aantrekkelijke op 

maat gemaakte online (video) lessen, wordt de 
GreenCademy-student versneld opgeleid tot 
een vakbekwaam hovenier.
Voor meer informatie bezoekt u
 www.greencademy.nl. 

Neem voor meer informatie contact op met 
Marianne Laan van de GreenCademy via 
info@greencademy.nl  of via 
telefoonnummer 06 82 09 74 49. 

Visgraat Buitenparket

Sinds 2006 levert en installeert Tablazz een uit-
gebreide collectie hoogwaardig buitenparket. 
Vanuit de filosofie ‘een buitenvloer met dezelfde 
sfeer, comfort en uitstraling als een binnen par-
ketvloer’ behoort sinds kort ook een visgraat 
buitenparket tot de mogelijkheden. Leverbaar 
in verschillende afmetingen in 3 materialen: 
Hout, Bamboe en Composiet. Voor een perfecte 
combinatie met een parketvloer binnenshuis 
kunnen kleur en formaat zo afgestemd worden 
dat zelfs de lijnen doorlopen van binnen naar 
buiten. Uiteraard is ook het visgraat buitenparket 
op basis van onze gepatenteerde clipverbinding 
waarbij er, voor het optimale parketgevoel, geen 
zichtbare open kieren tussen de planken zijn. Met 
het nieuwe Magnet bevestigingssysteem is het 
zelfs mogelijk elke willekeurige plank na instal-
latie eenvoudig in en uit te ‘clicken’.

Meer info: www.tablazz.nl

BEURSNIEUWS
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Natuurgetrouw 
kunstgras

Royal Grass® produceert al sinds 2003, als eerste 
producent binnen de kunstgrasmarkt, kunstgras 
voor verschillende landschapstoepassingen 
zoals tuinen en openbaar groen. Bij Royal Grass® 
staat innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel. 
Wij streven ernaar, om de beste, mooiste en 
meest natuurgetrouwe producten te hebben.

Innovatieve technologieën
Met onze eigen gepatenteerde technologieën 
kopiëren wij de belangrijke en natuurlijke ele-
menten van écht gras. Door deze vervolgens toe 
te passen bij onze producten zorgen wij ervoor 
dat Royal Grass® bijna niet van écht gras te 
onderscheiden is en langer mooi blijft! 
Wanneer je een natuurlijk grasveld van dichtbij 
bekijkt, zie je dat iedere grasspriet een eigen 
groeirichting heeft. Met de Realistic Directional 
Yarn (ReaDY®) technologie zorgen wij ervoor 
dat ook bij Royal Grass® iedere grasspriet een 
‘eigen groeirichting’ heeft en licht gekroesd is. 
Hierdoor oogt het Royal Grass® gazon weelderig 
en natuurlijk!

Ben je benieuwd naar alle andere gepatenteerde 
en innovatieve technologieën van Royal Grass®? 

Kom dan bij ons langs tijdens Meesters in de 
Tuin op donderdag 13 oktober 2022 en bekijk, 
voel en ervaar zelf hoe natuurlijk mooi kunstgras 
kan zijn.

Gratis stalenbox
Nú al benieuwd naar de prachtige kunstgraspro-
ducten van Royal Grass®? Bestel dan een gratis 
stalenbox door te mailen naar info@royalgrass.
com. 

Installatiehulp 
Wij zijn ervan overtuigd dat het op de juiste 
manier installeren van ons kunstgras bijdraagt 
aan de kwaliteit van ons product. Én om die 
reden ondersteunen wij tuinprofessionals graag 
bij het installeren van Royal Grass®! 
Hulp nodig bij de voorbereidingen of het instal-
leren van jouw Royal Grass® project? Stuur dan 
en e-mail naar info@royalgrass.com.

Ontdek Sundaze, het outdoor 
gamma van Aluvision

Aluvision ontwikkelt al bijna twee decennia revolutionaire nieuwe 
producten, en is de originele producent van het Sundaze outdoor 
gamma. Een op en top kwaliteitsproduct, ontwikkeld en geproduceerd 
in België. De pergola’s en cabana’s van Sundaze voor Outdoor Living  
bieden architecturale structuren die worden gevormd door een uniek 
ontwerp, uitstekende kwaliteit en hoge efficiëntie. 

Puro
Met het Puro gamma biedt Sundaze de ultieme outdoor structuur voor 
elke woning, horecagelegenheid of andere commerciële buitenom-
geving. Of u nu huiseigenaar bent die een eigen verblijfsparadijs in de 
tuin wil creëren of u bent op zoek naar een perfecte schaduwstructuur, 
cabana of elegante ontspanningsruimte voor uw klanten, Sundaze heeft 
het antwoord. Het Puro assortiment bestaat uit twee types modulaire 
aluminium buitenunits. De Bay collectie kan vrijstaand gebruikt worden 
of als pergola aan de muur bevestigd worden. Er is een breed aanbod 
aan opties om de zijkanten en de luifel te sluiten. De Box collectie omvat 
vrijstaande constructies die kunnen worden afgewerkt met een vloer 
naar keuze.

Beide collecties zijn modulair opgebouwd, waardoor je de units op 
talloze manieren kan personaliseren met verschillende opties en 
afwerkingen.

Bekroond design
Productontwerp gedreven door elegantie, precisie en vakmanschap 
zorgt voor unieke architecturale ervaringen en resulteert in wereldwijde 
erkenning: de Sundaze outdoor living collectie won de 2021 German 
Design Award, de 2021 iF Design Award, evenals de North American 
2020 Gold Award voor Most Valuable Outdoor Product.
Het sundaze outdoor gamma wordt verdeeld via plaatselijke dealers. Alle 
informatie is te vinden op sundaze-outdoor.com



17Meesters in de tuin - 2022

VisionMobile, de software die 
continu in ontwikkeling is

VisionMobile is bij uitstek geschikt voor hoveniers en groenvoorzieners 
die projectkosten mobiel willen registreren en graag efficiënter, sneller 
en digitaal willen werken. VisionMobile is volledig geïntegreerd bin-
nen GroenVision. Dit betekent dat de Vision informatie via smartphone, 
tablet of pc overal beschikbaar is. Met Vision-Mobile heb je je kantoor op 
zak!

Binnen Vision-Mobile zijn er twee portals:
1. VisionMobile medewerkers, deze is gericht op uw medewerkers.
2. VisionMobile klanten, deze is gericht op uw klanten en geeft hen 24/7 
    inzicht in de informatie die voor hen van toepassing is.

VisionMobile medewerkers heeft een overzichtelijk knoppenmenu met 
als functies: 
 • Klant- en projectinformatie zoals telefoonnummers en adressen
• Het digitale projectdossier voor de uitvoering
• Digitale werkbon en hier vandaan gelijk de uren kunnen boeken
• Boeken van uren, machines, materialen en hoeveelheden
• Planning
• Communicatie inzien en vastleggen tussen kantoor-uitvoering-klant
• Inzichtelijk de saldi van vrije dagen en JUM
• Verlof aanvragen

Continu in ontwikkeling
Om het gebruik van VisionMobile nog makkelijker te maken is de app 
continu in ontwikkeling. Zo is onlangs de optie Boek Ploeg toegevoegd. 
Het is met deze optie mogelijk om meerdere personen en machines 
in één keer te boeken. Dat scheelt veel handelingen. Ook zijn er nu 
meerdere dashboards in te stellen waardoor het delen van informatie 
met de uitvoering nog makkelijker en overzichtelijker wordt. De optie 
voor aanvragen verlof is uitgebreid met de mogelijkheid om het aange-
vraagde verlof automatisch als voorlopig in de planning op te nemen. 
En na akkoord kan de planning ook automatisch worden omgezet naar 
boekingen. 

Wij demonstreren u graag de mogelijkheden van Vision-Mobile tijdens 
Meesters in de Tuin 2022. 
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Stijlvolle tuininrich-
ting met Renson
 
Met Renson kies je functionele en esthetische 
outdoor architectuur die de grenzen tus-
sen binnen en buiten laat vervagen. Met zes 
‘design styles’ voor de Renson Camargue als 
inspiratiebron zijn materialen en kleuren op 
elkaar afgestemd, mee met de trends van van-
daag en morgen. 

Een tuinkamer, poolhouse of terrasoverkap-
ping kiezen klanten in functie van comfort en 
beschutting tegen de weerselementen in eigen 
tuin. Meerwaarde bied je als je klanten ook op 
vlak van look & feel op weg zet naar de ‘bui-
tenkamer van hun dromen’. Met talloze opties 
en personaliseermogelijkheden komt het er 
op aan het overzicht te bewaren en de juiste 
combinaties te maken. De 6 ‘design styles’ laten 
je toe om jouw klant te inspireren. Luister, 
combineer, vergelijk, wees creatief en neem de 
keuzestress weg … je klanten zullen je er dank-
baar voor zijn.

Elk van de 6 stijlen bestaat uit een combinatie 
van elementen die in het outdoor assortiment 
van Renson beschikbaar zijn. Alles begint bij de 
lakkleur voor de structuur van een terrasover-
kapping en zelfs een eventuele extra kleur voor 
de daklamellen. Maar ook een geïntegreerd 
Fixscreen doek of de Loggia schuifpanelen 
kunnen daarop afgestemd worden. Nieuw zijn 
ook optionele buitengordijnen ontwikkeld om 
perfect te passen bij de kleuren en uitstraling 
van elke stijl.

6 design styles:
• Earth Oasis: vakantie in eigen tuin
• Pure Essence: licht & ruimte
• Idyllic Garden: dolce far niente
• Spiritual Harmony: oase van rust
• Tech Cocoon: speels experimenteren
• Crystal Lounge: strak minimalisme

www.renson-outdoor.com
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Wooddeck laatste 
exposant tijdens 
Meesters in de Tuin 
2022

Wooddeck uit Goor neemt dit jaar voor het eerst 
deel aan Meesters in de Tuin. Wooddeck verte-
genwoordigt het merk Millboard in Nederland 
als officieel importeur van hoogwaardige en 
duurzame buitenvloeren. De vlonderplanken 
van Millboard bevatten geen hout maar heb-
ben wel een natuurgetrouwe uitstraling; het zijn 
de meest natuurgetrouwe vlonderplanken ter 
wereld. Doordat de planken geen hout bevatten 
hebben de planken een langere levensduur dan 
regulier composiet of hardhouten vlonderplan-
ken en ze zijn tevens een stuk duurzamer. 

Met Millboard heeft Wooddeck al een aantal 
jaren een unieke innovatie op het gebeid van 
buitenvloeren doordat dit materiaal invulling 
geeft aan de groeiende behoefte om ‘’zorgeloos 
van buiten te genieten’’. Een belangrijk thema 
voor de vele Meesters tijdens dit§ event. De 
hoogwaardige tuinen, buitenruimtes en dak-

terrassen waarin deze buitenvloeren worden 
toegepast geven de eigenaren en gebruikers de 
mogelijkheid om met minimaal onderhoud en 
maximale ontwerpvrijheid unieke projecten te 
creëren met het hoogst mogelijke 
gebruiksgemak. 

Met Wooddeck als laatste exposant op het 
gebied van buitenvloeren is het aanbod van 
hoogwaardige producten op Meesters in de Tuin 
compleet. 

Bubalou - 100% Dutch Duurzaam 
Design

Bubalou is het oer-Hollandse designmerk voor het buitenleven. Sinds 
2017 heeft het merk haar positie als lifestyle merk in de outdoorbranche 
met volle overgave geclaimd. Met haar buitenmeubelen, bekleed met 
een unieke waterdichte stof van gerecyclede petflessen, heeft Bubalou 
een diepe stempel gedrukt in de markt van het luxe en comfortabele 
buitenleven. 

Het buitenleven leuker maken
Ontspanning en rust zijn juist in deze tijd ontzettend belangrijk. Thuis is 
dan ook een plek waar je helemaal tot rust wilt komen. Zo ook in je tuin 
of op je terras. Even een momentje voor jezelf in het lentezonnetje met 
een kop thee en een goed boek. Samen genieten op een zwoele zomer-
avond met een vuurtje en een mooi glas wijn. Of lekker onderuit gezakt 
op zondagmiddag terwijl de kids zich vermaken op de trampoline. 
Voor iedereen is dat moment van ontspanning anders, maar hoe groot 
(of klein) je tuin of terras ook is, met Bubalou is het allemaal mogelijk. 
Bubalou zorgt ervoor dat genieten van het buitenleven net zo makkelijk 
wordt als genieten van het binnenleven. Het hele jaar door.

Ervaar Bubalou
Benieuwd hoe deze prachtige loungebanken en accessoires er in het 

echt uitzien? Je bent van harte welkom in de showroom en showtuin 
om het gehele assortiment te komen bekijken en ervaren. De website en 
webshop van Bubalou zijn 24/7 geopend via www.bubalou.com.

Enjoy outdoor living!
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MASCOT® 
WORKWEAR voor 
hoveniers 

Het werk als hovenier biedt vele uren werk 
in de buitenlucht, en de werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd ongeacht het 
weer. Dat stelt zeer specifieke eisen aan uw 
werkkleding en de functies ervan, aangezien 
de kleding u optimaal moet kunnen bescher-
men tegen weer en wind. MASCOT biedt een 
grote selectie werkkleding voor hoveniers 
die perfect is voor werk in de buitenlucht, het 
hele jaar door.

In het assortiment vindt u functionele werk-
kleding met hoog comfort. Er zijn producten 
die zijn gemaakt van ULTIMATE STRETCH-stof, 
wat u optimale bewegingsvrijheid geeft wan-
neer u in verschillende werkhoudingen werkt. 
De werkkleding voor hoveniers is bovendien 
ontworpen met een reeks praktische zakken, 
zodat u gemakkelijk bij uw gereedschap en 
uitrusting kunt.

Kleding voor de koude maanden
Wanneer het buiten erg koud is, is het 
belangrijk dat u warm genoeg gekleed 
bent zodat u de warmte kunt vasthouden. 
Tegelijkertijd moet u zich vrij kunnen bewe-
gen en uw werkzaamheden kunnen doen 
zonder oververhit en doorweekt van het 
zweet te raken.  moet met andere woorden 
de warmte kwijt kunnen raken met behulp 
van ademende materialen.

MASCOT adviseert u om u in verschillende 
laagjes te kleden – een vochtafdrijvende laag 
aan de binnenkant, één of meer isolerende 
tussenlagen en op regenachtige dagen een 
waterdichte laag aan de buitenkant. Op die 
manier bereikt u een goed isolerend effect, 
terwijl u tegelijkertijd gemakkelijk kleding uit 
en aan kunt trekken als u het te warm of te 
koud krijgt. 

Bekijk hier ons assortiment voor hoveniers: 
www.mascot.nl/nl/hovenier 

Duurzame 
voegmortels
 
ROMFIX® is toonaangevend op het gebied 
van duurzame voegmortel, drainagemortel en 
funderingstechnieken. Iedere dag ondersteu-
nen wij onze professionals bij het opleveren 
van kwalitatieve meesterwerken in de tuin. 
Onze producten zorgen ervoor dat, wanneer 
zij in de juiste combinatie worden toegepast, 
onder andere terrassen, opritten en looppa-
den gegarandeerd 5 jaar lang onkruidvrij zijn 
met minimale verzakkingen.

ROMFIX® borgt zelfs de stabiliteit van de 
aller dunste terrastegel
Sinds 2011 zijn keramische tegels enorm 
populair geworden in Nederland. De dunne 
maar strakke tegel is breekbaar en wordt 
makkelijk instabiel. De aanleg van keramische 
tegels vraagt om kennis, vakmensen en een 
stabiele ondergrond. Iedere professional die 
staat voor vakwerk en kwaliteit weet dat de 
keramische tegel door middel van verlijming 

aangebracht moet worden. ROMFIX draina-
gemortel is de vervanger van het traditionele 
straatzand waarin de tegels normaliter in wor-
den verwerkt.

De kracht van ROMFIX®
Het onderscheidende vermogen ligt hem in 
onze adviserende rol. Wij geven advies over 
alle onderdelen van de juiste opbouw. Het 
liefst delen wij onze kennis in de praktijk. Je 
ziet ons dus vaak op het project of tijdens 
een demodag. Ondanks dat we veel YouTube 
video’s hebben en een uitgebreide pro-
ductomschrijving gaat ons advies veel verder. 
Door de ervaring die we hebben opgebouwd 
en ons verdiept hebben in diverse technieken, 
geven wij voor alle soorten verharding een 
verwerkingsadvies mét systeemgarantie.

“Er zijn meer partijen die voeg- en drainage-
mortel verkopen, ROMFIX® onderscheidt zich 
door advies te geven in de complete funde-
ringsopbouw. Van doek op de grond tot de 
afwerking van de voeg.”

DE DCX-250 Xpert – gemakkelijk 
dikke tegels zagen 

Dat er steeds meer voor dikkere, en hardere, keramische tegels en natuursteensoorten wordt geko-
zen, ervaren hoveniers natuurlijk bijna dagelijks. Vandaar deze compacte machine met een zeer sterke 
2pk-motor die het toelaat gemakkelijk tegels tot 60 mm in één keer te zagen, en overige materialen 
tot 90 mm in twee keer. (Uiteraard in combinatie met het juiste zaagblad.) Bovendien heeft de DCX 
nog meer voordelen! Zo zijn DCX-250 Xpert zaagmachines uitgerust met het C3 Phyton-koelsysteem. 
Een in hoogte verstelbaar watertoevoersysteem die de efficiëntie van de koeling aanmerkelijk ver-
betert. Het vermindert niet alleen het verlies van water, maar ook de verspreiding ervan in de ruimte 
om de zaagmachine heen. Deze efficiëntere koeling verhoogt de prestaties van het diamantzaagblad 
meer dan aanzienlijk. De externe watertank voor het koelingswater is snel te verwijderen en is veel 
gemakkelijker te reinigen en sneller opnieuw te vullen. Deze krachtige en robuuste zaagmachine 
heeft een versterkt aluminium chassis met een innovatief drievoudig balksysteem en stalen fronten. 
Dit om de stabiliteit en stijfheid van het hele 
chassis te verbeteren. De zaagkop van de DCX-
250 Xpert loopt op een – eveneens –versterkte 
aluminium geleiderail, voor een betere en precie-
zere afwerking van de zaagsnede. De bescherm-
kap op het zaagblad is gemakkelijk en snel te ver-
schuiven. Verder is de machine voorzien van een 
vernieuwd potenframe en extra grote wielen én 
ten slotte het gecertificeerde ZERO DUST-systeem. 
De DCX-250 Xpert is verkrijgbaar in 2 uitvoerin-
gen: de  Xpert 1250 voor lengtes tot 1.25m en 
de Xpert 1550 tot 1.55m.  

www.rubi.com 

BEURSNIEUWS
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Inmeten met gemak, wie wil dat niet!? 

3DTUIN Designer is eenvoudig in gebruik en professioneel in resultaat. Je brengt een ontwerp tot 
leven met planten en tuinmaterialen van bekende leveranciers. Je maakt een realistische impres-
sie van het ontwerp in ieder jaargetijde, met leeftijdssimulatie voor planten. Je zet een tuinontwerp 
gemakkelijk om in een 3D film voor een onvergetelijke indruk. Wandel samen met je klant door de 
virtuele tuin en presenteer het ontwerp als nooit tevoren. Zelfs met een VR-bril als je wilt! Zo beleeft je 
klant de nieuwe tuin nog voor de eerste schep de grond in gaat.

Het gemak van 3DTUIN Designer stopt niet na presentatie aan de klant. Waarom zou je nog inmeten 
met een rolmaat, meetlint of laser? Als je een terrein digitaal inmeet, kun je het meetbestand direct 
inlezen in 3DTUIN Designer en op basis daarvan snel een ontwerp maken. De kans op fouten is klein 
en het gemak van inmeten is groot. 

Het meetsysteem van Moasure is bedoeld voor een snelle inmeting. Het werkt op beweging, meet 
zelfs hoogtes en heeft geen GPS nodig! 

Meer weten over het inmeten i.c.m. 3DTUIN Designer?
Neem gerust contact met ons op via info@tsd.nl of 038-8505050. Wij lichten graag de mogelijkheden 
toe. 

SUNS Outdoor Living

Seizoen 2023 is Maximalism: Een attitude. Een mindset die draait om het omarmen 
van veelzijdigheid en plezier. Kleur geven met patronen, designs, materialen en 
decoratie. Express yourself! Welkom bij SUNS. Wij leveren je alles wat je nodig hebt 
voor een comfortabele outdoor lifestyle. Van stijlvolle loungesets, overkappingen 
en daybeds, tot sfeermakers zoals vazen en verlichting. Een goed voorbeeld is de 
SUNS Bora. De Bora is een loungeset met karakter. De robuuste teak basis geeft de 
set een ongedwongen beach-achtige uitstraling én een oerdegelijke constructie. 
Teak is uitstekend weerbestendig en heeft een lange levensduur. SUNS Bora stel je 
samen uit 3-zits en 2-zits bank en/of één of meerdere loungestoelen. De maatvoe-
ring van de zittingen en kussens van de SUNS Bora is royaal. Dit zorgt voor uitste-
kend zitcomfort. De SUNS Bora beschikt over zachte armleuningen en de lounge 
tafel kan je naar keuze voorzien van een kussen. 
Laat je inspireren via onze website en social media of maak een afspraak in het 
SUNS Experience Center. Beleef SUNS maximaal.
 
www.hello-suns.com 
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Professionele beregeningsinstallaties

Aquaco heeft ruim 40 jaar ervaring in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van professionele 
beregeningsinstallaties. Met een professioneel beregeningsysteem blijft een mooi aangelegde tuin in 
topconditie. Aquaco heeft de expertise in huis om een passend beregeningsplan te maken, afgestemd 
op het soort beplanting en de gazons in uw tuin. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste 
watergift en het tijdstip waarop de beregeningsinstallatie aangaat. Met een automatische beregenings-
installatie valt er altijd voldoende water, ook ’s nachts of bij langere afwezigheid. Met een app op de 
telefoon, tablet of pc kunnen er vaste programma’s in de beregeningscomputer worden ingesteld, deze 
zijn 24/7 in te zien en ook weer aan te passen wanneer daar behoefte aan is. Een regensensor, bodemsensoren,  afstandsbediening of een weerstation 
bieden extra mogelijkheden voor een optimaal water- en energieverbruik. De aanleg van een beregeningsinstallatie kan zowel in nieuwe als bestaande 
tuinen worden gerealiseerd. De beregeningsinstallatie wordt zo afgesteld dat huis, terrassen en eventuele kunstwerken niet nat worden. Zowel bij het 
ontwerp als de aanleg en het onderhoud van de beregeningsinstallatie werkt Aquaco graag samen met de ontwerper van de tuin en/of met de partij 
die de tuinaanleg verzorgt. Referenties van door Aquaco uitgevoerde projecten bespreken we graag persoonlijk.
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Exclusieve toegangs-
poorten bij DJS 
Hekwerken & 
Toegangstechniek 

Een oprijlaan met een stijlvolle toegangspoort is 
het visitekaartje van een woning, vinden ze bij 
DJS Hekwerken & Toegangstechniek in Vuren. 
Bij DJS ontwerpen, maken en monteren hoog-
waardige oplossingen: van draai- tot schuifpoor-
ten, in een klassieke of moderne stijl, van ijzer 
tot hout. Met oog voor élk detail, gevoel voor 
design en verstand van techniek. Een stijlvolle 
toegangspoort markeert niet alleen de grens 
van een perceel, het is bepalend voor de eerste 
indruk van bezoekers en voorbijgangers. De 
montage en technische installatie kosten slechts 
één dag.
Voor inspiratie kunnen hoveniers met eindge-
bruikers terecht in de showroom van DJS. Dit 
is het zogeheten Experience Center, de enige 
showroom op het gebied van hekwerken in de 
Benelux. ‘Daar kunnen klanten niet alleen alle 
poorten zien, maar ook de productieprocessen 
in de werkplaats bekijken.

Om de keuze eenvoudiger te maken, kan er 
in het Experience Center door middel van een 
foto van de entree van de woning op groot 
scherm getoond worden hoe verschillende 
toegangspoorten eruit zouden zien.  Als de keus 
gemaakt is, wordt de poort in Vuren volledig 
geassembleerd. Zo komt het product ook aan 

bij de eindgebruiker: compleet met fundering, 
gemonteerde toegangspoort en elektrische 
componenten. Hierdoor kan DJS de poort bin-
nen één dag plaatsen en wordt de overlast voor 
de klant beperkt.
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gevoel voor design en verstand van techniek. 
Een stijlvolle toegangspoort markeert niet 
alleen de grens van een perceel, het is bepa-
lend voor de eerste indruk van bezoekers en 
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Voor TRIVIUM is 
maatwerk de 
standaard

Als meesters in steen is TRIVIUM de absolute 
expert in haar vakgebied. Met bijna 20 jaar 
ervaring en een wereldwijd netwerk aan pro-
ducenten en groeves heeft TRIVIUM altijd de 
oplossing in huis. Het is dan ook niet vreemd 
dat men bij een aanvraag voor maatwerk 
direct een passend aanbod krijgt. Maatwerk 
is voor TRIVIUM dagelijkse kost. Zo produ-
ceren zij in Nederland voor maar liefst 150 
zwembaden jaarlijks de keramische zwem-
badranden, hebben zij in samenwerking 
met Erik van Gelder een eigen lijn maatwerk 
prefab beton elementen en produceren zij 
regelmatig maatwerk natuursteen produc-
ten voor diverse projecten. Al het maatwerk 
wordt door TRIVIUM op kantoor technisch 
voorbereid en uitgedacht waarna het vanaf 
productie direct op de projectlocatie wordt 
afgeleverd. Veel van dit soort maatwerk 
mogelijkheden laten zij zien in hun stand op 
het Meesters in de tuin event op donderdag 
13 oktober.

Als een product (duurzaam gefabriceerd) 100% voldoet aan de wensen 
en verwachtingen van de gebruiker het zal worden omarmd en zal het 
worden gekocht. In het geval van kunstgras gaat het dan met name om 
de look & feel van het product.  EasyLawn en de groen professional heb-
ben hetzelfde doel als het erom gaat de klant te winnen. EasyLawn werkt 
dagelijks aan gemeenschappelijk succes. Door ervoor te zorgen dat de 
professional altijd het best ontwikkelde type kunstgras van het moment 

beschikbaar heeft voor huidige en toekomstige opdrachtgevers.
Door salesleads te genereren. EasyLawn distribueert de producten via 
groenprofessionals en doet niet direct zaken met eindgebruikers. Er vin-
den daarentegen wel salesinspanningen plaats om klanten te enthousias-
meren voor de producten van EasyLawn. De salesleads zijn voor u.
Wij stellen materialen ter beschikking waarmee partners hun klanten 
helder kunnen informeren over de producten. Willen klanten een samples 
ontvangen, dan verzorgt EasyLawn dat. Deze service kan ook op de web-
site van de partner worden aangeboden. 
Heeft u zelf geen tijd dan kunt u tegen scherpe tarieven de installatie-
dienst van EasyLawn inhuren, uiteraard met behoud van handelsmarge 
en een maximale planning van 3 weken.
Al onze inspanningen doen we zoveel als mogelijk op een, maatschappe-
lijk verantwoorde, en zo weinig mogelijk milieubelastende, manier. 

Concreet betekent dat:
1. Kunstgras op een PU backing hetgeen 60% minder energieverbruik 
    vergt.
2. De enige leverancier met een type kunstgras wat voor 70% wordt 
    gemaakt van gerecycled materiaal.
3. Al het kunstgras 100% recyclebaar.
4. 10 jaar garantie. 

Als het om kunstgras gaat

Het ideale groene 
gazon en een prachtige 
border
 
Het groeiseizoen nadert haar einde, vaak is
 oktober nog een prachtige nazomer maand. 
Om het gazon en de borders nog te laten
 schitteren is nodig een:
Goede, gezonde en duurzame bodem!
Om een gezonde, groene en dichte grasmat 
maar ook een mooie en gezonde border te 
verkrijgen zijn er slechts 5 stappen nodig. 

Het bekende ECOstyle professional 5 
stappenplan bestaat uit:
1. Goede structuur: een juiste water en lucht 

verhouding.
2. De juiste zuurgraad (pH-waarde): voor een 

gazon pH 6,0. Meten is weten!
3. Een goed organisch stofgehalte: 5% is 

optimaal, 
4. Een gezond bodemleven is de optelsom van 

wormen, bacteriën, schimmels en gisten. Voor 
een gezonde en weerbare bodem is dit van 
levensbelang.

5. Een tenslotte …. voeding!  De optimale gazon 
en border -bemesting is die met een 100% 
organische meststof met micro-organismen 
van ECOstyle professional. 

ECOstyle profes-
sional voegt al 
jaren een uitge-
kiende hoeveel-
heid bodemleven 
toe aan haar 
meststoffen.

De maand okto-
ber is  daarom 
het moment voor 
de 3e bemes-
tingsronde om 
het gazon en de 

border nogmaals te voeden. De ideale meststof 
hiervoor is:
- het gazon: Myco-Gazon, minimale dosering 5 
kg/100m2,
- de borders: Myco-siertuin, minimale dosering 
5 kg/100m2.

De ECOstyle professional meststoffen: Myco-
Gazon en Myco-siertuin zijn 100% organisch! 
Door de toevoeging van de innovatie ProtoPlus® 
(een eencellige) komen de voedingstoffen snel-
ler vrij voor het gras en de plant, zelfs al bij een 
bodemtemperatuur van 5°C. De toegevoegde 
micro-organismen zorgen voor een gezonde 
en luchtige bodem en een dichte grasmat. De 
oppervlakte composteringsbacteriën gaan de 
vorming van een viltlaag in het gazon tegen.
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Zwembaden en 
zwemvijvers

Sinds 2007 ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
Busser Tuinprojecten stijlvolle tuinen en buiten-
ruimtes. De groeiende interesse in zwembaden 
en zwemvijvers, als onderdeel van de particu-
liere tuin, vroeg om een specialisatie en Busser 
Zwembaden was een feit. 

Privé zwembad
Zwembaden en zwemvijvers geven verkoeling 
in warme zomers en zijn een mooi stijlelement 
in uw tuin. Wij ontwerpen en realiseren geheel 
op maat gemaakte bouwkundige zwemba-
den en natuurrijke zwemvijvers die qua stijl 
perfect past in uw tuin en de beschikbare 
ruimte. Zwembaden worden met de monoblok-
technologie steeds bereikbaarder voor particu-
lieren. Niet alleen qua budget, maar zeker ook 
qua formaat. Een plunge pool is er al vanaf 6m2. 
En met de City en City+ zwembaden van LPW 
pools hebben we een mooi assortiment kleine 
zwembaden voor tuinen met een beperkt 
formaat. Het totale gamma van LPW Pools telt 

verschillende modellen in alle maten, eventueel 
ook met tegenstroom.

Zwemvijvers
In een zwemvijver of natuurzwembad kunt u 
heerlijk zwemmen en tegelijkertijd een intens 
rijke natuurervaring beleven. Een grote ver-
scheidenheid aan uitvoeringen is mogelijk, in 
stijl en mate van ‘natuurlijkheid’. Puur natuur, 
zonder filtertechniek, kan. Periodes van troebel 

water (zoals ook in de natuur) zijn dan echter 
niet te vermijden. Om het hele jaar door helder 
water te realiseren gebruiken we zorgvuldig uit-
gekozen filtertechniek, zonder chemicaliën.

Met kennis van zaken, doelmatig en creatief 
realiseert Busser Zwembaden graag een privé 
zwembad of zwemvijver die perfect past in uw 
tuin.

Vectorworks Land-
schap: de enige CAD-
oplossing die je nodig 
hebt

Bij Design Express willen we ontwerpers zo 
goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we door 
krachtige, flexibele en gebruiksvriendelijke soft-
ware-oplossingen aan te bieden. Vectorworks 
Landschap is er daar één van. Vectorworks 
ondersteunt jouw project van begin tot eind en 
dit met gereedschappen die speciaal voor tuin 
-en landschapsontwerpers gemaakt zijn.

Snel en makkelijk
Met Vectorworks Landschap haal je de ultieme 
CAD-software voor tuinontwerpers en tuin- en 
landschapsarchitecten in huis. Dit alles-in-één-
programma vereenvoudigt het ontwerpproces, 
het presenteren in 2D, het visualiseren in 3D en 
het maken van beplantingsplannen en techni-
sche tekeningen. Het geeft je automatisch de 
plantenlijsten en berekent de staat van hoeveel-
heden. Met Vectorworks zijn al je tekeningen, 
details, ontwerpen en schema’s aan elkaar 

gekoppeld. Je ontwerpt dus tegelijk in 2D en 3D. 
Doordat je alles maar één keer hoeft te tekenen, 
bespaar je tijd en beperk je de kans op fouten.
Hoogkwalitatieve 2D- en 3D-bibliotheken
Om klanten een zo concreet mogelijk beeld 
te bieden van hun toekomstige tuin, bevat 
Vectorworks tal van branchespecifieke bibliothe-
ken in zowel 2D als 3D. Je vindt er barbecuestel-
len, tafels en stoelen, parasols, tuinverlichting en 
nog veel meer van bekende leveranciers zoals 
o.a. TUUCI, ADEZZ, FURNS en FORNO. De recht-

streekse verbinding met de bomencatalogus van 
Van de Berk en de vaste planten van Griffioen, 
maakt Vectorworks helemaal interessant voor 
tuin -en landschapsontwerpers.

Geïnteresseerd? Contacteer ons via 
sales.nl@designexpress.eu of op 0182 756 660



27Meesters in de tuin - 2022

BEURSNIEUWS
STIHL presenteert 
wederom veel 
nieuwigheden op 
Meesters in de Tuin

Nieuwe accu ontwikkelingen, uitbreiding van het 
digitaal machineparkbeheer en STIHL Services. 
Dit is slechts een greep van de nieuwigheden die 
STIHL op Meesters in de Tuin presenteert:  

Krachtige en meest stille accu bladblazer 
BGA300
Met een blaaskracht van 26 newton is de nieuwe 
BGA300 de krachtigste, als de eerste rugblazer 
van het STIHL accu-assortiment. De op en top 
professionele machine onderscheidt zich in 
het bijzonder door zijn zeer hoge luchtsnel-
heid van 87 m/s, waardoor zelfs natte, zware 
herfstbladeren doeltreffend en snel verwijderd 
kunnen worden. Bovendien heeft de BGA300 het 
laagste geluidsniveau in zijn vermogensklasse. 
Dat is te danken aan het STIHL Silencer System, 
waarvoor een patent werd aangevraagd. Deze 
innovatieve techniek reduceert het geluidsni-
veau tot maximaal 93 decibel en zorgt ook voor 
een aangenamer geluid voor omwonenden en 
voorbijgangers, omdat storende frequenties en 
geluidspieken gericht worden geëlimineerd. De 
verminderde geluidsemissie rondom de machine 

- d.w.z. 360° - zorgt ervoor dat de machine 
gebruikt kan worden om bladeren, groenafval en 
afval te blazen en gebieden efficiënt en comfor-
tabel schoon te maken, zelfs in geluidsgevoe-
lige gebieden. De bladcampagne kan nu dus 
ook op accu worden gedaan.

Eerste draag-
bare stroom-
voorziening 
PS3000
De STIHL PS 
3000 is de eerste 
draagbare stroomvoorzie-
ning binnen de groensector voor het 
opladen van accu’s of voor het aansluiten van 
elektrische apparaten. De PS 3000 is een robuust 
en is speciaal gemaakt voor zero-emissie gereed-
schappen wat beter is voor het milieu. De draag-
bare stroomvoorziening heeft IP54+: bescher-
ming tegen opspattend water en stof. Wat wel 
zo handig is in een drukke werkomgeving. De 
draagbare stroomvoorziening is uitgerust met 
een universele stekker en is ideaal voor het aan-
sluiten van grote of kleine elektrische machines. 
Met een gewicht van 19,8 kg, een duurvermo-
gen van 3,7 kW, een piekvermogen van 18 kW en 
een capaciteit van 2074 Wh is dit de unieke tool 
om emissie loos te blijven werken, ook in het 
veld. Het is mogelijk om 2x AR2000L rugaccu of 
9x blokaccu AP 300 op te laden. De laadtijd voor 
de stroomvoorziening is 3 uur.

Uitbreiding van het digitaal 
machinebeheer – samenwerking 
met ABAX
ABAX en STIHL bieden gezamenlijk 
een oplossing die het ondernemen 
van STIHL klanten makkelijker 
maakt. Met STIHL connected hebben 
klanten al inzicht in belangrijke data 
van hun machines. Door de samen-
werking met ABAX wordt deze data 
samen met data van andere machi-
nes, gereedschappen en voertuigen 
via één online portal beschikbaar. 
Met het netwerk van ABAX zijn 
klanten, zijn voor het uitlezen van 
STIHL connected data niet meer 
afhankelijk van de smartphone van 
de medewerker. Het netwerk van 
ABAX, dat gevormd wordt door tien-
duizenden units die zijn ingebouwd 
in auto’s en machines ontvangen, 
zodra deze in de buurt komen van 
een connected STIHL gereedschap, 

de STIHL connected data en sturen deze direct 
door naar de klant.  Door STIHL connected te 
combineren met ABAX weet u van moment tot 
moment wie, waar en wie met welke machine 
onderweg is. Is een machine zoek of vermist, 
dan helpt ABAX deze te lokaliseren.  
 
STIHL Services:
Een volledig aanbod van extra diensten en 
services zal eveneens worden gepresenteerd 
op Meesters in de Tuin. Een onderdeel daarvan 
is STIHL Total Care Pro, een full-service lease 
formule afgestemd op de behoefte van de klant. 
Het bieden van kwaliteit, continuïteit en flexibi-
liteit vormen de rode draad van deze formule. 
Interessant? Vraag naar alle opties en voorwaar-
den op onze stand.


