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“

Wij begeleiden je
héél graag met
professioneel advies.
G E T

I N

Adventure
is out there

C O N T A C T

LET’S GO OUTSIDE
OUTDOOR LIVING

BUITENHUIS
Het totaalconcept voor uw tuin!

Garden Furniture
De vraag aan design tuinmeubilair blijft steeds
toenemen. De tuin wordt een extra leefruimte met
aandacht voor passend en stijlvol tuinmeubilair.

Buiten is er altijd leven. Een tuin moet je beleven, in elk seizoen en op elk moment van de dag.

Ben je op zoek naar tuinmeubelen die kwaliteit en

Het is net déze passie voor het buitenleven die we graag met jou delen!

karakter uitstralen? Buitenhuis adviseert je dan
ook heel graag over de inrichting die bij jou en je

Elke dag ben je van harte welkom in onze belevingstuin om er inspiratie op te doen.

tuin past. Zo creëren we samen een smaakvolle

Onze belevingstuin is geheel aangelegd volgens de laatste tuintrends en tevens ingericht met

buitenruimte waar je echt van geniet.

exclusieve tuinverlichting,
tuinverlichting, vuurelementen
vuurelementen,, potterie
potterie,,
buitenkaarsen,, tuinmeubilair en -accessoires.
buitenkaarsen
Vanuit onze ideeën en onze smaak begeleiden we je dan ook heel graag in de juiste aankleding
en inrichting van je tuin en terras. Niet onbelangrijk, al onze tuinmeubelen en -accessoires zijn
unieke Belgische creaties,
creaties ontwikkeld met oog voor design en kwaliteit
kwaliteit.

“

#ikkoopbelgisch
Naast onze tuinmeubelen en -accessoires hebben we nog steeds een sterke passie voor groen!
Door in te zetten op duurzame materialen en hedendaagse tuinontwerpen staan wij garant voor
een efficiënte aanpak van je tuin. Ben je op zoek naar een moderne strakke tuin met een

Spending time outdoor
makes you feel great

krachtige plantencombinatie? Of, ben je op zoek naar een eerder landelijke tuin waarin
je tuin één is met de natuurlijke omgeving?
Creativiteit en kwaliteit zijn alvast de kwaliteiten van ons ervaren tuinteam.

Van producten tot aanleg!
Wij zorgen voor alle materialen
en de aanleg van je tuin!

Van plan tot ontwerp!
Je hebt ideeën voor je tuin,
maar je weet niet hoe te
beginnen?

Buiten genieten? Dit kan!
Met onze outdoor artikelen
kan je elke dag het ultieme
vakantiegevoel beleven.

T UI N A A N L E G

T UI N A R C HI T E C T UUR

O UTDO O R LI VI N G

Fire & Outdoor
Cooking
Gepassioneerd door vuur, licht, grillen en
outdoor cooking?
Niets is zo hartverwarmend gezellig als vuur.
Het geluid van brandend hout dat knapt,
een leuk onderonsje met vrienden en familie,
meer heb je vaak niet nodig om een leuke
avond te beleven.
Een pronkstuk in je tuin
tuin, een beleving op elk
moment, een gegarandeerd geslaagd feest,
een bron van warmte en genegenheid, een
troef voor een culinair samenzijn. Bakken op
authentieke wijze,
wijze met hout, een traditioneel
houtvuur dat meteen gezelligheid creëert.
Creëer ook een gezellige sfeer en wow-factor
op en rond je terras met onze stijlvolle buitenkaarsen in keramiek en beton, verkrijgbaar in
diverse formaten en uitvoeringen.
Onze Belgische kaarsen ogen mooi, stijlvol en
minimalistisch in hun strakke pot.

“
The very deﬁniton of
beauty is outside

“

Design is a
journey of
discovery

Pottery
Een aangekleed terras ziet er meteen een stuk
gezelliger uit met gevulde buitenpotten
buitenpotten.
Onze plantenbakken zijn verkrijgbaar in
cortenstaal en gepoedercoat
gepoedercoat, verzinkt staal
met kleuren zoals gitzwart, antracietgrijs en
signaalwit. Alle plantenbakken hebben
afwateringsgaten en zijn vorstbestendig.
Onze paradepaardjes zijn onze bloempotten
-en bakken in keramiek
keramiek. Uniek, duuurzaam
en kleurvast. Made in Belgium (Bruges), with
love. Bestand tegen weer en wind, ontworpen
voor tuin en terras.

Unique Garden
Decoration

Op zoek naar een trendy accessoire voor
buiten of een exclusief tuinobject?
Van decoratieve outdoor space divider over
passende tuinverlichting, een blaaspook om
je vuur aan te wakkeren tot een praktische en
beetje excentrieke hakbijl voor middenin je
houtblokken.

“

Use plants to bring
life

