
UITGAVE 1 - 2020   |  GSBSIERBESTRATING.NL 

Het startpunt 
voor elke tuin

KERAMISCHE TUINTEGELS
Keramische tegels zijn ongekend populair. Wij hebben keramische tegels die geschikt zijn voor elk 
type ondergrond. Keramische tegels zijn kleurvast, krasvast en makkelijk te reinigen. Deze tegels 
zijn leverbaar in veel maten en kleuren. De actieprijs geldt voor het formaat 60x60x2 cm. 
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IEPRIJS VANAF



Als Garden Stones & Basics hebben we een groot assortiment sierbestrating 
in alle kleuren, vormen, maten en structuren. Er is heel veel te kiezen. Heb je 
hulp nodig? Ga voor deskundig advies naar een van onze vestigingen. Onze 
medewerkers helpen je graag met het uitzoeken van bestrating waar jij het 
meeste plezier van hebt!

STEEN

BETONTEGEL
Afmeting: 60x60 cm

   PER M2

17,50*

A
CT

IEPRIJS 19,95



ANTIEKE TROMMELSTENEN
Deze antiek getrommelde stenen lijken 
als twee druppels water op authentiek 
gebakken klinkers, maar toch zijn ze 
gemaakt van beton. Verkrijgbaar in waal- en 
dikformaat.

PER 
M2

21,95

GECOATE TUINTEGELS
Een trendy, gecoate tegel met 
strakke randen en een moderne 
uitstraling!

Deze tegel is zeer eenvoudig in 
onderhoud. Actieprijs geldt voor 
het formaat 60x60x3 cm.

39,95

32,50
PER M2



GEBAKKEN BESTRATING 
IN DIVERSE FORMATEN 
Deze bestrating is kleurvast, slijtvast 
en gaat levenslang mee. Gebakken 
bestrating wordt mooier naarmate 
het langer ligt.

DAKOTA 
BRUSHED STONE 
Geniet van het comfortabele gevoel 
aan je voeten! Deze trendy tegels 
zijn mooi afgewerkt en makkelijk in 
onderhoud. Ze zijn geïmpregneerd 
en geborsteld. Verkrijgbaar in de 
maten 60x60 cm en 30x60 cm.

24,95

22,95
PER M2

TIP
Een mooi en schoon 

terras? Gebruik 
onze onderhouds-

producten!

St. Annaland 
Waalformaat

Wijk en Aalburg 
Kassei

St. Annaland 
Dikformaat

Nuenen
Kassei



SPLITPLAAT
Houdt split op zijn plaats. 
Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik.

GRIND/
SPLIT
Diverse soorten

14,95

12,95
PER M2

3+1 
GRATIS

GSB STEENLIJM POEDER
Poederlijm op cementbasis. 
Verlijmt alle steensoorten.

23,95

19,95
PER STUK

14,95

12,95
PER LITER

WS GREEN CLEAN
Heb je last van groene 
aanslag op je bestrating? 
Met Green Clean is dat 
binnen een paar dagen 
weg. Schrobben niet nodig! 
Voldoende voor ca. 100 m2.

LITHOFIN 
BUITENHUIS-
REINIGER
Je bestrating binnen 
een paar dagen 
schoon en dat 
zonder schrobben!
Voldoende voor  
10 - 15 m2.

PER
LITER

12,95

GSB VOEGMORTEL
Vermijd onkruid en 
mieren en gebruik 
voegmiddel. Zorg wel voor 
een stabiele ondergrond 
en breng op de juiste 
manier aan. Vraag ons 
om advies! Te 
verkrijgen in 
de kleuren 
basalt, beige 
en grijs.

DESIGN DRAIN
Afvoergoot 100 cm, bijbehorende 
accessoires beschikbaar

24,95

21,95
PER M2



GRANIWALL
Breng sfeer in je tuin door 
hoogteverschillen te maken met 
muurblokken. Getrommelde 
muurblokken geven je tuin een 
hele natuurlijk en authentieke 
uitstraling!

Afmeting 8x30 cm

STRAKKE 
MUURBLOKKEN
Veel stapel- en 
muurelementen zijn voor de 
doe-het-zelver makkelijk te 
verwerken. Het maken van 
een barbecueplek of een 
mooie plantenbak is een 
fluitje van een cent! Je lijmt ze 
makkelijk op elkaar met GSB 
Polymeerkit of Steenlijm.

Afmeting: 15x15x60 cm

4,50

3,50
PER STUK

2,50

1,75
PER STUK



825,-A
CT

IEPRIJS VANAF

DOUGLAS VERANDA
Fijn genieten van buiten! 
Onder een veranda zit je het 
hele jaar heerlijk buiten. We 
leveren een compleet pakket. 
Diverse uitvoeringen mogelijk.

*Afmeting: 300x200 cm.

ACTIE 
Gratis dakgoot 

bij aanschaf 
veranda!



GRENEN SCHERM 
Horizontaal of verticaal te plaat-
sen. De aangegeven prijs geldt 
voor de afmeting 180x180 cm.

DOUGLAS SCHERM 
Met robuuste, ruwe planken. 
De aangegeven prijs geldt voor 
de afmeting 180x180 cm.

64,95A
CT

IEPRIJS 74,95

HOUT
Schuttingen of tuinschermen zijn 
belangrijk in je tuin. Zo kun je 
beschut, veilig en zonder inkijk 
genieten van je tuin.

49,00A
CT

IEPRIJS 54,95



GRENEN 
VLONDERPLANK  
2,6x14 cm

DOUGLAS
ZWEEDS RABAT 
1,2-2,5x18 cm

WILGEN
MAT
175x200 cm

KASTANJEHEK
90x460 cm
Latafstand 8-10 cm

HEIDEMAT
175x500 cm

PICKNICK
TAFEL24,95

32,95

36,95
44,95

SCHUTTINGPLANK
Dikte 15 mm,  
1,5x14 cm grenen

1,25
1,55

PER M

DOUGLAS TAFEL
De nieuwste trend! Douglas tafel met robuust onderstel. 
Andere afmetingen en diverse modellen poten leverbaar.
Afmeting: 200 cm lang incl. poten. 

115,-
139,-

47,50
54,95

2,19
2,75

PER M 2,95
3,50

PER M

375,-
439,-

*model op de foto



Licht komt altijd van pas in je tuin. Als je  
’s avonds buiten zit of iets uit de schuur nodig hebt. 

Tuinverlichting op zwakstroom kun je zelf aanleggen. 
Dat is absoluut veilig, ook als de kabel per ongeluk 
beschadigt. Ons assortiment bevat inbouwspots, 
vrijstaande lampen, wandlampen en grondspots.

VERLICHTING

NU OOK TE 
BEDIENEN 

MET JE 
SMARTPHONE!



1.295,-A
CT

IEPRIJS VANAF

MODERNE OVERKAPPING 
Overkappingen zijn erg veelzijdig 
en in veel verschillende afmetingen 
leverbaar, van klein tot groot. Ook 
wanden en deuren zijn in veel  
varianten en uitvoeringen mogelijk.

Afmeting:    
300-780 cm breed
300 of 400 cm diep

Actieprijs is exclusief wanden.



Aanbiedingen 4 weken geldig en zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Prijzen exclusief transportkosten. Foto is altijd ter indicatie. Kleur kan afwijken van de werkelijkheid.

BEKIJK OOK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.GSBSIERBESTRATING.NL

KUNSTGRAS
Kunstgras is tegenwoordig 
nauwelijks meer van echt 
te onderscheiden en kost je 
weinig onderhoud. Het is overal 
toepasbaar: tuin, balkon, dakterras, 
camping of vakantiewoning. Ons 
kunstgras is van hoogwaardig 
Nederlands fabricaat en vrij van 
metalen en verontreinigingen.

Drukverdelend onderdoek is 
waterdoorlatend, onkruidwerend 
en verdeelt de druk, zodat het 
kunstgras op zijn plaats blijft en er 
geen kuilen ontstaan.

GRATIS
DRUKVERDELEND 

ONDERDOEK


