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Keramische
tegels

Geen onderhoud
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Keramische tegels, een vlonderterras van houtcomposiet en flachkorn grind vormen de basis van deze
tuin. Deze verschillende materialen combineren heel mooi met elkaar én vragen geen onderhoud.
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‘Keramische tegels
zijn kleurvast en
vlekken trekken er
niet in. Ook zijn ze
minder glad dan
natuursteen.’
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Ontwerp
① loungeterras
② gestuukte muur
③ grind
④ steeneiken
⑤ bamboe
⑥ gestuukte muur
⑦ boom
⑧ zwarte schutting
⑨ vlonderterras
⑩ blauweregen
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