
INSPIRERENDE

TUINPROJECTEN



Uw tuin: een plek om te genieten!

Dat is waar deze bedrijven voor staan en dat willen zij graag met u delen.

Geniet daarom van deze presentatie en laat u inspireren. De prachtige 

resultaten zijn van hoogwaardige kwaliteit en allemaal op en top 

maatwerk.

 

Neemt u gerust vrijblijvend contact met hen op.

Gezamenlijk of ieder afzonderlijk zijn ze u van dienst. Graag voorzien ze 

u van een ontwerp of voorstel waarbij uw wensen worden omgezet in 

mogelijkheden.





Compass Ceramic Pools Nederland/Aquaproject is een begrip in de 
realisatie van zwembaden. Van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. 

Desgewenst nemen we samen met de Tophoveniers uw complete tuin 
mee in ons ontwerp en zorgen we voor een harmonieus geheel. Laat 
u inspireren en ontdek de onbegrensde mogelijkheden. Als u het kunt 
bedenken, kunnen wij het voor u verwezenlijken. 

Vakkundig en zorgvuldig, voor een zorgeloze wellnesservaring. Sfeervol 
ontspannen, onthaasten in stijl.

CERAMIC POOLS NEDERLAND



CERAMIC POOLS NEDERLAND





Zon- en regenwering

SunSquare®  levert prachtige geautomatiseerde zonnezeilen.  Die u en 
uw woning niet alleen beschermen tegen de zon en de UV-stralen maar 
ook tegen de regen.  Alles wordt uitgevoerd in de hoogste kwaliteit en 
volledig op maat gemaakt en afgestemd op uw situatie.  SunSquare® is 
gemotoriseerd en uitgerust met een windmeter voor veiligheid. De strakke 
vormgeving van de steunen en het doek maakt dat dit systeem past bij 
zowel oude als nieuwe architectuur. Geen storende parasolvoeten meer, 
maar vrije ruimte waar geleefd kan worden.







Perfect parket… voor buiten. 

Parketvloeren zijn niet langer exclusief voor het interieur. Tablazz levert sinds 2006 
hoogwaardig exterieurparket. Buitenvloeren met dezelfde sfeer, comfort en uitstraling 
als een (binnen) parketvloer, zonder open kieren!

Ook voor het interieur levert Tablazz een bijzonder assortiment parket voor vloer 
en wand.  Uniek is de cradle-to-cradle collectie die bestaat uit een 10-tal unieke varianten 
hergebruikt hout van bijvoorbeeld oude whiskyvaten of vissersboten.

Breng een bezoek aan onze Flagship Store in Tilburg en laat u inspireren 
voor buiten én binnen.







Geef u over aan pure ontspanning.

De nieuwe generatie spa’s van Villeroy & Boch maakt deze droom 
werkelijkheid met de introductie van de ”Just Silence” spa. 

De spa baden van Villeroy & Boch zijn voorzien van de innova-tieve 
JetPak II™ technologie. Een spa waarbij u kunt kiezen uit diverse 
verwisselbare massage JetPak’s. De “Just Silence” is een van de meest 
energie zuini-ge, stille en betrouwbare  spa’s ter wereld.

U-Spa zorgt met de spa’s van Villeroy & Boch voor een opti-male 
wellness ervaring bij u thuis!







Tuinen met een verrassing!

Bij een Tophovenier zit groen denken en doen er van nature in. Al meer 
dan 35 jaar leveren wij, in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers, 
exclusieve tuinen met een persoonlijk verhaal. Markant en spraakmakend, 
los van het traditionele denken. Soms groot, vol van allure, dan weer 
compact en geborgen.

Het resultaat? Stijlvolle tuinen met een tijdloze uitstraling die in alle 
jaargetijden optimaal tot hun recht komen.





De Rooy Hoveniers BV | Binnen 27a | Dussen 

T. 0416 – 391 135 | www.derooyhoveniers.nl 

Hoveniersbedrijf Harry Esselink | Dersenkamp 4 | De Heurne 

T. 0543 – 461 485 | www.esselinkhoveniers.nl 

Groengroep BV | Reijerskoop 78 | Boskoop 

T. 0172 - 216 732 | www.groengroep.nl 

Groenpartners | Rijksstraatweg 117 | Loenen aan de Vecht 

T. 0294 - 234 4 16 | www.groenpartners.nl

Aangesloten Tophoveniers Hendriks Hoveniers | Tatelaarweg 20 | Didam 

T. 0316 -268 107 | www.hendrikshoveniers.nl 

Fons Linders Tuinmeesters | Broekdijk 1 | Nuenen 

T. 040 295 10 10 | www.fonslinders.nl 

Meeuwis de Vries Tuinen | Soerense Zand Zuid 13 | Eerbeek 

T. 0313 - 619 398 | www.meeuwisdevries.nl 

PUUR Buiten-gewone groenprojecten | Velder 25 | Liempde 

T. 0411 - 635 050 | www.puurgroen.nl 

Wijsman Hoveniers | Tweede Bloksweg 42a | Waddinxveen 

T. 0182 – 616 403 | www.wijsman-hoveniers.nl



Tophoveniers 

www.tophoveniers.nl 

MSK SunSquare | Veldstraat 19 | Wijk en Aalburg 

T. 0416 -362 944 | www.sunsquare.nl 

U SPA | De Corridor 14H | Breukelen 

T. 0346 - 252 010 | www.u-spa.nl

Tablazz B.V | Ringbaan-Zuid 376 | Tilburg 

T. 013 - 581 06 65 | www.tablazz.nl 

Compass Pools | Het Sterrenbeeld 25 | ‘s-Hertogenbosch 

T. 073 - 850 75 45 | www.compasspools.nl CERAMIC POOLS NEDERLAND


