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Een natuurlijk siergras voor een snelle 
en eenvoudige, groene uitstraling. 
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

vanaf 34,50 m2

Gebakken straatsteen in waalformaat 
(204x50x67) en dikformaat (204x67x67) in de 
kleuren rood/bruin, bruin, paars en zwart.

Terra

inspiratie door

In de tuin kom je tot bloei. Buiten leven 
is gezellig, geweldig, gedurfd. Wat je er 
zelf van wilt maken. Wij inspireren je 
graag om de sfeer te creëren waarin jij 
je thuis voelt. Mijn tuin is de plek waar 
ik ontspan en geniet. Hier breng ik het 
hele jaar samen met mijn familie en 
vrienden zo veel mogelijk tijd door. In 
deze folder zie je een aantal mogelijk-
heden om van jouw tuin een echt thuis 
te maken. Wil je nog meer beleven?  
Kijk dan op mijnthuis.nl of kom langs in 
één van onze verkooppunten. Hier kun 
je rekenen op deskundig advies en 
persoonlijke service. We kijken uit naar 
je komst! 

Birgit Armbrüster, Tuinarchitect

Welkom bij
Mijn Thuis

Kunstgras Easy
Kwikgras

vanaf 19,95 m2

Geweldig
Lekker uitblazen en frisse lucht 
inademen. Daar ga je voor naar buiten. 
Genieten van het warme weer en het 
vrolijke gekwetter van vogels. Vol in 
de zon, of juist in de schaduw. Kortom, 
ontspannen op je nieuwe terras. In 
een omgeving waar je je thuis voelt. 
Vertrouwd. Het hele jaar door, onder 
alle omstandigheden. Lekker rustig 
met de benen omhoog, of gezellig met 
vrienden en familie. Alleen met een 
goed boek of samen bij de barbecue. 
Heerlijk een terrasje pakken in je eigen 
tuin! Kortom, ontspannen op je nieuwe 
terras, of onder de overkapping.

Het hele jaar door genieten van een 
prachtig, groen gazon? Geen zin of tijd 
om wekelijks het gras te maaien? Kwik-
gras is de groene oplossing. Eenvoudig 
te onderhouden, uv-bestendig, en met 
een lange levensduur. Een veilige onder-
grond voor spelende kinderen en om 
lekker van te genieten. Een groene oase 
voor in een kleine achtertuin, rondom 
het terras of langs het zwembad.

Trend



Natuursteen nature black 

60x60x3cm, kleur zwart

27,95 per m2

Zeer geschikt voor terras 

of dakterras.

Gezellig
Zwaai die ramen en deuren open 
en maak er een gezellige dag van. 
Dat straalt jouw tuin uit. Lekker 
ontspannen. Rust en ruimte. Even tijd 
voor jezelf. Gewoon lekker thuis in je 
eigen wereld, dankzij een uitdagende 
vormgeving. Doordacht en strak. Met 
een strak hardhouten terras waar 
ook voldoende plek is voor familie en 
vrienden. In kleuren en met materialen 
die niet overheersen, maar opgaan in 
de natuurlijk gloed van de tuin. Een tuin 
die, kortom, helemaal naar je eigen zin 
is. Die past bij hoe jij bent. 

Na een fikse regenbui geen plassen 
water op je terras, of lelijke groene 
plekken waar altijd water blijft staan? 
Afwateringsgoten creëren een afschot, 
waardoor weinig hellende vlakken 
ontstaan. Zo voorkom je hinderlijke 
plassen. De afwatering van goten 
gaat sneller dan bij putjes, door het 
grotere oppervlak van de roosters en 
de gladheid van de gootwand. Verder 
biedt de goot de mogelijkheid tot het 
aanbrengen van ingebouwd verval. 
Lijnafwatering is er in verschillende 
uitvoeringen, die passen in het ontwerp 
van je tuin. 

Tip
vanaf 19,95 p/st

25,75 m2
Bij aankoop van 6 meter, een gratis 
toebehorenset. Inhoud: 2 eindplaatjes, 
uitloop en een bladvanger.

Aco Hexaline roostergoot

Furora grafiet vlak
Betontegel 60x60x4 cm met 

slijtvaste basalt toplaag

GRATIS

inspiratie door

Per emmer van 25kg. Gebruiksklare 
waterdoorlatende voegmortel voor de 
afwerking van het terras. Leverbaar in drie 
kleuren, zand, steengrijs, basalt. 

Wie wil er geen mooi, glad of strak 
terras? Dit kan met mortels en 
voegmortels. Door voegmortel tussen je 
bestrating te voegen, krijg je een mooi 
geheel. En je hoeft de komende jaren 
geen onkruid meer te wieden! Je bent 
namelijk verzekerd van een onkruidvrij 
terras. Er zijn verschillende soorten 
voegmortel. Welke je het
beste kunt gebruiken, is afhankelijk van 
het soort bestrating. Laat je hierover 
goed adviseren in een van onze 
vestigingen. Dat is het begin van een 
prachtig resultaat.

Tip

De tuin is meer dan een plek buiten, 
voor of achter het huis. De tuin is een 
decor voor romantiek of nostalgie. Een 
uitvergroting van fijne gevoelens. Met 
luxe en kwalitatief hoogwaardige ma-
terialen kun je spelen met emoties en 
helemaal opgaan in de gedurfde sfeer 
die bij je past. Of je nu experimenteert 
met natuursteen, marmer, of donker 
hout met glanzende oppervlakken. Of 
je nu kiest voor een klassieke uitstraling, 
of voor exotische weelderigheid. Het is 
een tuin om mee te pronken. Een tuin 
waar jij helemaal opbloeit.   

Gedurfd59,50
Tubag voegmortel



59,-
ActieprijsBreda scherm recht 

180x180cm, 19 grenen planken 

van 15x140mm, 2 liggers van 

17x140mm, tweezijdig RVS-

geschroefd, geïmpregneerd.

Picknicktafel Wijde
180x70cm, zithoogte 50cm.

Tegel Dessert Wind
Keramiek is betaalbaarder 

geworden zonder aan uitstraling 

in te boeten, dit bewijst de Dessert 

Wind. In de maat 60x60x1,8cm in 

de kleuren dark en grey.

39,- m2

Actieprijs

137,50
Actieprijs

18,75 m2

Actieprijs

Tegel Quatro Plus
Aantrekkelijk in formaat, kwaliteit 

en prijs! Verkrijgbaar in de maten 

30x20x5cm en 60x60x5cm. In de 

kleuren zwart en grijs/zwart. Prijs 

14,95 m2 ongeacht de maat of kleur.

Steen Wella Wave
Deze tegels bezorgen door het golvende 

patroon elke keer opnieuw een zomers 

gevoel. Vakantie in eigen tuin. Mooie 

betontegel in de maat 60x30x6cm in de 

kleuren zwart en grijs/zwart.

14,95 m2

Actieprijs

Meer tips op www.mijnthuis.nl
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EXTRA
KORTING

ACTIE

Privacy afschermen, maar tegelijkertijd 
geen muur om je heen bouwen? Met 
terrasschermen in een natuurlijke look 
creëer je een eigen wereld in eigen tuin. 
Je kunt je tuin afschermen door groen, 
maar onderhoudsvrij is natuurlijk een 
schutting; bij Mijn Thuis verkrijgbaar in 
verschillende vormen. Een natuurlijke 
look, een modieus grijs scherm of een 
houten scherm. Voor elk wat wils. Onze 
schermen zijn duurzaam, RVS-geschroefd 
en garanderen optimale privacy, meer 
planken per meter.

Privé in je 
eigen tuin

175,-
Actieprijs

11/29x193mm in diverse lengtes 360, 420, 
480 en 510cm lang. Verkoop alleen per 
hele lengte.

5,95 m1

ZWEEDS RABAT
Vuren zwart gelakt

(per lopende meter)

Evilio tuinscherm
180x180cm, uniek tuinscherm 

met natuurlijke uitstraling van 

gevlochten wilgentenen. Ook in 

90x180cm.

Hengelo scherm recht
180x180cm, 15 grenen planken van 

15x140mm, 3 liggers van 18x70mm, 

tweezijdig RVS geschroefd, antraciet, 

geïmpregneerd.

82,50
Actieprijs
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Service van een vakman
Heb je geen tijd om zelf je schutting te 
plaatsen of de tuin te betegelen? Of 
vind je het gewoon een prettiger idee 
als een professional die klus verzorgt?

Met een netwerk van professionals 
helpen wij je graag!

Alle prijzen zijn inclusief btw en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, zet- en 
typefouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Voor alle aanbiedingen geldt: 
op=op. Acties gelden tot en met 10 mei 2015.

Kijk op www.mijnthuis.nl
Nog meer inspiratie voor je tuin, badkamer en keuken?

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6
Boxtel
T: 0411-674230

BPG Geurts van Bergen
Nijmeegseweg 16-20
Gennep
T: 0485-511610

BPG J&W Bouwpartners
Plantagebaan 227
Wouwse Plantage 
T: 0165-379655

BPG Jac Klijn
Amerikastraat 18
Kaatsheuvel
T: 0416-280055

BPG De Jonge
Nijverheidsstraat 35
‘s Heer Arendskerke
T: 0113-563700

BPG Mertens
Mon Plaisir 113
Etten-Leur
T: 076-5985226

BPG Muris
Rijksweg Noord 49
Geleen
T: 046-4745009

BPG Overkamp Meddo
Geldereschweg 108
Winterswijk-Meddo
T: 0543-569561

BPG Pieper
Oude Telgterweg 290
Ermelo
T: 0341-352931

BPG Sieben
Huisbergerstraat 95
Heerlen
T: 045-5725782

BPG Wijnen
Venloseweg 21
Maasbree
T: 077-4651259

Tulp Bijl
Frankeneng 20
Ede
T: 0318-636 921

Van den Oetelaar
Rietveldenweg 2
‘s Hertogenbosch
T: 073-621603

Limburgse 
Bouwmaterialenhandel
Vennootstraat 13
Venray
T: 0478-516 632

Prachtige trommelsteen van beton met 
rustiek karakter door verouderd effect.

TAMBOUR STENEN
20x30x6cm, in de kleur brons

17,50
Actieprijs


