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NATURE CALLING

22

Kokerellen, tuinieren, lezen, 
zwemmen, feestjes geven, chillen: 
we doen het allemaal buiten. 
In deze tuinen wordt écht geleefd. 

PURE BASICS

16

In een snelle, digitale wereld vol technologie 
charmeren simpele vormen, duurzame 
materialen, ambachtelijke elementen en 
aardetinten als nooit eerder.

URBAN CHIC

10

Genieten van groen in een urban industriële
omgeving?  Trendy stadstuinen zijn dé 
ultieme hotspots in de stad.

BOLD DESIGN

4

Strak, geometrisch, gestileerd: het visionaire 
design van jouw exterieur matcht helemaal 
met je interieur.
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Frisse lucht opsnuiven, even uitwaaien en ons hoofd helemaal 

leegmaken. Of gezellige avonden beleven op het terras met 

familie en vrienden.
 

Dus ciao, huis! Wij trekken naar buiten. Op zonnige dagen. En 

bij minder warme weersomstandigheden.
 

Hoe je je exterieur inricht om daar een heel jaar door van te 

genieten? Dat ontdek je in deze Outspiration 2018.

Dus stap naar buiten. Relax. En geniet. 365 dagen per jaar.

Genoeg! We hebben het wel gehad

met dat binnen zitten.

Na een drukke dag op het werk 

en in de file doet het goed om buiten

te zijn.OUTSPIRATION

FOU D’EAU.F
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Vergeet dat fitnessabonnement. Je conditie opbouwen doe je op welgeteld één stap buitenshuis, in de 

frisse buitenlucht van je eigen tuin. Die is daar ook helemaal naar ingericht. Het architecturale design 

straalt een en al kracht en dynamiek uit. En na de inspanning … volgt een zalige ontspanning. Je 

tuinconstructie 2.0 met faciliteiten nodigt uit om eindeloos te chillen. Jouw tuin is de perfecte setting 

om te werken aan een gezonde levensstijl. Klaar voor actie?

Genoeg baantjes getrokken? Tijd voor een cooldown. Geef je 

over aan de waterstralen en bubbels van je (overdekte) jacuzzi. 

Relax in je gezellige outdoor loungehoek. Je poolhouse is de 

perfecte plek om ook je geest in conditie te houden.

Sport en ontspanning @home

Megasmooth-tegels zijn de perfecte match voor je pool. Door hun 
royale formaten en streelzachte oppervlak ogen ze niet alleen strak 
maar drogen ze ook sneller. De natuurlijke grondstoffen van de 
Megasmooth geven levendige kleurnuances die alleen maar mooier 
worden met de tijd. Zo krijgt je pool een mega-uitstraling waar je nog 
jaren van geniet.

 www.foudeau.be

 www.namgrass.be

 www.veranclassic.be

www.stone-style.be

Nooit meer modder! Hoogwaardig 

kunstgras vormt dé ondergrond voor 

al je activiteiten: yoga, pilates, lopen, 

crosstrainen, … Met trendy belijning 

ben je altijd paraat voor een partijtje 

voetbal of ontelbare slam dunks.
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DE ENERGIEKE TUIN

BOLD DESIGN



Aanhoudende regen? Hevige stortbuien? Jouw buitenruimte kan 

alle weersomstandigheden aan. Een speels of net streng design met 

waterdoorlatende verharding laat het overtollige water moeiteloos passeren. Ga 

voor een slimme mix van betontegels en split. Het resultaat is een strakke look 

die 100% future proof is. 

De tuin van de toekomst: een slimme mix van esthetiek 
en functionaliteit

Plant een eetbare tuin
Waarom je beperken tot ‘standaard’ planten? 
Zuiderse kruiden, tomaten en pepers geven 
je een instant vakantiegevoel. Plant ze in een 
moestuinbak van gerecycleerd huishoudelijk 
restplastic. Helemaal trendy én het toppunt 
van duurzaamheid. De tuin van de toekomst 
smaakt naar meer. Véél meer.  

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be

Less is more. Een strakke woning schreeuwt soms om een even strakke tuin, inclusief 

bijpassende tuinconstructie. Geen toevallige aanplantingen, geen kakofonie van kleuren. Je 

buitenruimte wordt gereduceerd tot de pure essentie. Heldere lijnen domineren het design. Alles 

is doordacht, tot in de kleinste details. Hoogwaardige materialen zetten de toon. Een trendy 

poolhouse, loungesets, tafels, stoelen, verlichting, tegels en groen vormen één strak geheel dat 

puurheid en exclusiviteit uitstraalt. Hier kom je he-le-maal tot rust.

De strakke contouren van je loungeset volgen het architectonisch lijnenspel in je exterieur. 

Modulaire combinatiemogelijkheden transformeren je terras keer op keer, ingenieus vormgegeven rugleuningen 

en kwalitatieve buitenkussens garanderen urenlang zitcomfort.

Spelen met strakke lijnen

Less = more
De strakke geometrie van een minimalistische tuin 
reduceert ook het onderhoud gevoelig. Zo heb jij 
meer tijd om van je exterieur te genieten.

 www.meubili.be

 www.veranclassic.be

 www.stone-style.be
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DUURZAAMHEID RULES 

6 BOLD DESIGN

DE MINIMALISTISCHE TUIN

 www.eco-oh.be



Het cleane lijnenspel in je tuin extra benadrukken? Werk ook 

verticaal! Groene gevels en schermen zijn een opvallende trend 

in hedendaagse tuinen. De verticale mix van bloemen, planten, 

kruiden en zelfs groenten geeft een haast futuristisch karakter aan je 

buitenruimte. 

Hou je dan ook niet in en ga voor gedurfde combinaties. Transformeer 

muren en omheiningen naar een weelderige groenruimte. Of gebruik 

een verticale groenwand om een privéhoek in te richten. Een design 

wandrek of betonnen leggers doen the trick. Deze wolkenkrabbers van 

groen zijn ware eyecatchers in je exterieur!

Het helderblauwe glinsterende water van je zwembad wordt nog meer onweerstaanbaar in 
een trendy zwart-witte setting. 

Wolkenkrabbers van groen

Je strakke interieurlook doortrekken naar buiten? Denk resoluut zwart-wit. 

Lichte megategels op je terras trekken je buitenruimte helemaal open. Donkere 

verharding geeft een CHIC gestileerde look. Alles afkleden doe je met metalen, 

kunststof of betonnen loungers, zetels en kussens in dezelfde tinten. Zwart-wit 

saai? No way. Het is dé basis voor een uitgepuurd tuindesign. 

Zwarte en witte tinten in de hoofdrol buiten

Kleurtip
Leg opvallende kleuraccenten met een Japanse esdoorn, 
een rode beukenhaag of gekleurde siergrassen. Of kruid 
je tuin met plantenbakken in vrolijke kleuren. Ze 
contrasteren én matchen tegelijkertijd met hun omgeving. 

 www.veranclassic.be

 www.stone-style.be

 www.veranclassic.be

 www.foudeau.be
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DE VERTICALE TUIN DENK ZWART-WIT



Je hebt geen park nodig om outdoor te genieten. Ook kleine stadstuinen charmeren geweldig. Afscheidende burenmuren vol 

weelderig groen, een karaktervolle boom geplant in je verharding of trendy planters bieden de nodige beschutting en rust in een 

zalig microklimaat. Bovendien zijn er slimme tips die je tuintje optisch heel wat ruimer doen lijken. Werken met niveauverschillen 

bijvoorbeeld. Enkele treden naar een verhoogd platform achteraan trekken je tuintje helemaal open. 

Te midden van alle drukte een oase van groen 

 www.namgrass.be
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DE STADSTUIN 

URBAN CHIC

Geen tuintje ter beschikking? Bekijk je opties op het dak. Met een slim ontwerp, het nodige technische advies en 
duurzame materialen (zoals kunstgras) installeer je een onverwacht tof dakterras. 

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be

 www.veranclassic.be

Het lijkt misschien logisch om in mini-afmetingen te denken. Maar 
niets is minder waar. Kleine ruimtes vragen net om grote items. 
Installeer megategels, durf te gaan voor planten met jumbo bladeren. 
Het effect is … enorm! 

Het maximum halen uit je stadstuin? Vergroot het outdoor effect. 
Een glazen aanbouw trekt buiten helemaal naar binnen. Zo heb jij 
nooit een opgesloten gevoel, ook al woon je midden in de stad.



Zelfvoorziening

Industriële materialen kunnen perfect subtiel ingezet worden. Linnen kussens en 

fijngevlochten touwen matchen helemaal met een matgelakt metalen frame van 

tuinstoelen en -tafels. De natuurlijke materialen en tinten geven warmte aan je 

ruwe buitenruimte. Wie zegt dat industrieel koud aanvoelt?

Een brandende zon? Gietende regen? Hoe kan je beter outdoor genieten dan 

onder een metalen overkapping? Die kan je bovendien helemaal laten aansluiten 

op de architectuur van je woning. Een esthetische én duurzame oplossing die 

helemaal past in een industriële look.DE INDUSTRIËLE TUIN

De industriële interieurtrend breekt ook door naar buiten. 

En nee. Je hoeft niet per se in een loft te wonen om je 

exterieur een stoere urban look te geven. Een picknicktafel 

in verweerd hout, stoelen, loungers en staanlampen 

in geborsteld metaal, zitbanken in beton: het zijn 

eyecatchers die er niet té afgewerkt uitzien en die zelfs 

mooier worden in gebruik. De hoofdtinten van dit exterieur 

zijn heel wat tinten grijs, in combinatie met sobere 

groenpartijen. Dit is een rauwe buitenruimte die écht tegen 

een stootje kan. Roarrr!

Een rauwe buitenruimte waarin echt 
geleefd mag worden

Eén tip: think big. Ga voor enkele grote items in de ruimte: installeer 
megategels, giant plantenbakken en een trendy loungeset voor -tig 
personen. 

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be
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 www.veranclassic.be

 
 www.meubili.be

 www.stone-style.be



EEN TUINGEVOEL OP JE TERRAS
Ook zonder tuin kan je een echt buitengevoel creëren. Een doordacht plan, 

professioneel advies en kwalitatieve buitenmaterialen is alles wat je nodig hebt. 

Planters met siergrassen, bamboe of een olijfboom brengen je in een zuiderse 

sfeer. En hoezo? Geen plaats voor een kruidentuintje of moestuin? 

Het is onvoorstelbaar hoeveel je kan doen met enkele elegante potten. 

Basilicum, oregano, munt, zelfs tomaatjes en pepers pluk jij voortaan 

rechtstreeks van je terras. Een tuingevoel? Dat is zelfs mogelijk op enkele 

vierkante meters!

Opbergruimte hoeft niet meer. Weersbestendige loungesets, tafels en stoelen 
trotseren alle seizoenen en blijven het hele jaar door buiten staan. 

Het ene moment geniet je van warme zonnestralen. Het andere moment temper 
je het felle zonlicht of heb je beschutting tegen weer en wind. Een metalen 
constructie met kantelbare lamellen transformeert je buitenruimte van een 
zonneterras naar een extra kamer. En weer terug. 

Een bijna-echte gras-sentatie beleven? Met hoogwaardig kunstgras zit jij altijd in 
het groen op je terras. 

15URBAN CHIC

 
 www.meubili.be

 www.namgrass.be
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Binnen = buiten
Is het een design sofa voor 
binnen of een buitenmodel? 
Vandaag geniet je ook buiten 
van een zalig zitcomfort in 
materialen die tegen een 
stootje kunnen. En met alle 
modulaire mogelijkheden qua 
opstelling haal je alles uit je 
beschikbare buitenruimte.

TIP 1

Om lekker aan te kokerellen én mooi om naar te kijken
Liever geen gasbarbecue met saaie winterhoes in je zicht? Ga voor een 
uitzonderlijke barbecue-ervaring. Authentieke modellen in hout en metaal 
zijn bestand tegen alle weersomstandigheden. Ze geven 4 seizoenen lang 
karakter aan je exterieur. 

TIP 2

Hou het naturel met handmade planters 
Ambachtelijke planters in natuurlijke tinten blenden helemaal in je buitenruimte. 
Tip: plaats liever enkele royale exemplaren dan een collectie kleine potten die je 
buitenruimte ‘verzwaren’. 

TIP 3

EEN INGERICHT TERRAS,
365 DAGEN LANG

 www.veranclassic.be



We hebben het druk, druk, druk. Alles om ons heen flasht voorbij in een razend tempo. Alles, 

behalve de natuur. Geen wonder dat we ons zo graag terugtrekken in onze tuin. Onze eigen oase 

van rust waar we niet klikken, swipen en scrollen, maar onze handen terug vuil durven maken in 

moeder aarde. Waar tijdloze natuurlijke materialen en aardetinten ons back to basics brengen. 

Waar we zalig chillen en genieten van nietsdoen. En we terug tot onszelf kunnen komen. 

Helemaal hygge (de relaxte, gezellige levensstijl van de Denen die hét geheim van ultiem geluk 

blijkt te zijn).

Mindfulness in je tuin

 www.foudeau.be  www.stone-style.be

 www.meubili.be

 
 www.veranclassic.be

Weg met overbodige details. Herleid je exterieur tot de pure essentie. Een strakke 
houten tuinconstructie, een knusse zithoek in natuurlijke materialen en tinten en 
betonnen stapstenen die je leiden langs grote partijen ruisende siergrassen.

16 PURE BASICS 17PURE BASICS

HYGGE & MINDFULNESS 

PURE BASICS



Dat relaxte vakantiegevoel een heel jaar aanhouden, in je eigen tuin? Hét codewoord is naturel. Terrastegels in 

aardetinten en handgemaakte terracotta planters stralen zuiderse warmte uit. De natuurlijke begroeiing met 

mediterrane planten en kruiden oogt nonchalant. Enkele warme kleuruitspattingen doorbreken de overwegend 

beige-wit-terracotta tinten. Organische, afgeronde vormen zetten de toon. Een lounger wacht uitnodigend aan de 

waterkant. En na zonsondergang … geniet jij gewoon verder in het flikkerende licht van enkele buitenkaarsen. Dat 

is pas leven. In deze tuin word je helemaal zen.

Elke dag in vakantiestemming 

Zelfvoorziening

 www.meubili.be

 www.heldervijveren.com

 www.veranclassic.be

TOT RUST KOMEN IN JE TUIN

Wie zegt dat tapijten enkel binnen horen? De moderne weersbestendige modellen voelen zich in zon én regen in hun element en maken de inrichting van je terras helemaal áf. 
Zo geniet jij voluit, op blote voeten.

Wat doet je meer tot rust komen dan een verfrissende 
duik? Het hemelsblauwe water van een trendy pool geeft je 
tuin een instant vakantiesfeer. Dit is dé plek om te chillen 
en urenlang waterpret te beleven met vrienden en familie. 

All the way naturel gaan? Een zwemvijver laat je heel het 
jaar door genieten van spectaculaire omgevingsreflecties. 
Door de natuurlijke opwarming van het water en de 
100% biologische filtering van waterplanten nemen de 
onderhoudskosten bovendien ook een frisse duik. Cool!   

 www.foudeau.be

 www.meubili.be
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Extra vitamine C nodig bij je ontbijt? Pluk de citrusvruchten 

vers vanuit je tuin. Edible gardening is dé tuintrend van de 

laatste jaren. Veel oppervlakte heb je er niet voor nodig. Plant 

je kruiden, fruit en groeten in (authentieke handmade) potten 

of een compacte moestuinbak. Heerlijk, terug met je handen in 

de aarde, je eigen voedsel telen en ambachtelijk verwerken. En 

de restjes van de culinaire heerlijkheden die je daarmee maakt? 

Die transformeer je via je compostbak tot krachtvoer voor je 

tuin. Een lekkere, authentieke en duurzame win-win voor een 

gelukkige family life!

Leven van alles wat je tuin te bieden heeft

18 PURE BASICS

EEN ZELFVOORZIENENDE TUIN

Gebruik een moestuin- en compostbak in een 100% gerecycleerd 
materiaal. Dat oogt niet alleen hypertrendy. Daarmee is de circle of life 
in je tuin ook helemaal rond. 

 www.stone-style.be  www.eco-oh.com

Voor de hele familie:  een verfrissende mocktail
Zo maak je 1 liter alcoholvrije Sangria 
met groene thee en gemberbier (bv. Fentimans of Bundaberg)

• Zet 600ml groene thee (meestal drie zakjes 2-5 minuten 
laten trekken). Doe er 3-4 eetlepels honing in en laat 
afkoelen. Zet daarna minstens twee uur in de koelkast. 

• Doe 120 ml van de thee in een shaker en voeg 80 ml 
ginger beer toe. Shaken maar! • Vul een glas en voeg vervolgens enkele dunne schijfjes 

limoen en komkommer toe, en 1 cm verse gember in 
dunne plakjes gesneden.• Werk af met 1/5de kaneelstokje, een partje passievrucht, 

en enkele blaadjes munt.•  Roer voorzichtig door en serveer met enkele ijsblokjes. 
Herhaal punt 2 tot 5 voor de volgende glazen. 

Enjoy!
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Een duurzame inrichting van je buitenruimte 

saai? Dat is maar een grapje. Groene oplossingen 

zijn hun geitenwollensokken-imago al lang 

ontgroeid. Kiezen tussen design en functionaliteit 

hoeft niet meer. Vandaag zijn er heel wat 

mogelijkheden om je exterieur verantwoord in te 

richten: milieuvriendelijke materialen, volledig 

recycleerbare tuinelementen of waterdoorlatende 

verhardingen waarmee je een ronduit geraffineerd 

effect creëert.   

Een interessante buitenruimte realiseren die niet snel verveelt? Mix oude en 

nieuwe elementen. Contrast is hier een must. Metalen stoelen staan perfect aan 

een ruwe houten eettafel. Designklassiekers stelen de show in een industriële 

omgeving. Stoere betonnen zitelementen geven karakter aan een strak design 

exterieur. Hand-made terracottapotten kleden je terras in strakke megategels af. In 

deze stijl kan je eindeloos mixen en matchen. 

Oud en nieuw samen? Dat geeft gewoon tijdloze klasse.

Voor een tijdloze look

OUD EN NIEUW
IN DE MIX

 www.meubili.be

DUURZAAMHEID
IN EEN TRENDY LOOK

 www.eco-oh.be

 www.stone-style.be

 www.stone-style.be  www.stone-style.be

 www.heldervijveren.com



Het is geen toeval dat de Scandinavische interieurstijl zo aanslaat bij ons. De strakke lijnen, 

natuurlijke materialen en sobere tinten stralen pure kracht en rust uit. Net wat we nodig hebben 

om onze batterijen op te laden na een drukke dag. Back to nature is een niet te stoppen trend. In 

een overdadige digitale wereld klinkt de lokroep van de natuur alsmaar harder. Buiten is het zalig 

unpluggen. 365 dagen lang. 

Terug naar de natuur

Ons terras wordt meer en meer onze tweede 
woonkamer. Sofa’s, loungers, poefen en bijzettafeltjes 
in weerbestendige materialen lokken ons genadeloos 
naar buiten. Stoere vuurhaarden en design vuurschalen 
trakteren ons nostalgisch op de nodige warmte tot in 
de late (vroege?) uurtjes.   

365 DAGEN BUITEN

NATURE CALLING

23NATURE CALLING22 NATURE CALLING

Niks zo gezellig als outdoor grillen met 
familie en vrienden. Ook op winterdagen. 
Een authentieke tafelbarbecue in robuuste 
materialen is heel het jaar door een 
blikvanger buiten. Zelfs volledig uitgeruste 
buitenkeukens maken deel uit van je exterieur. 

 www.meubili.be

 www.heldervijveren.com

 www.meubili.be

 www.veranclassic.be



OUTDOOR GENIETEN

25NATURE CALLING24 NATURE CALLING

Een zwembad biedt meer dan de mogelijkheid om thuis baantjes te kunnen trekken. Het is dé plek 
voor gezellige sociale contacten. Familie en vrienden komen graag bij jou over de vloer!

Even unpluggen met vrienden? Ravotten met de kleinsten in huis? Stap gewoon naar 

buiten. Het avontuur loert om de hoek. In je eigen tuin. Wat dacht je van een gezellig 

kampvuur (of een mini-versie in een design vuurkorf)? Een winterbarbecue met erwtensoep 

en glühwein? De laatste Star Wars-film geprojecteerd tegen je eigen gevel? Of een 

spannende voetbalmatch met maten? De wind in je haren, grassprieten onder je gat, 

gezellig kokerellen en keuvelen met familie en vrienden onder een stralende sterrenhemel: 

wat heb je meer nodig? 

Entertainment onder een sky full of stars

Hoogwaardig kunstgras staat 24/7 en in alle weersomstandigheden 
paraat voor al jouw plannen: een kinderfeestje, dollen met je favoriete 
viervoeters of een etentje met vrienden. Enjoy!

 www.namgrass.be

 www.foudeau.be

 www.veranclassic.be

Een brandende zon? Regen? Wind? Het overdekt terras van je 
tuinconstructie biedt geborgenheid in alle weersomstandigheden 
en is goed voor urenlang buitenplezier.



Alles komt terug. Wat lange tijd uit was, is nu helemaal terug in. Binnen. En ook buiten.  

Tuinelementen met een retro allure veroveren onze terrassen. Kuipstoelen, tafels en 

bijzettafeltjes hebben een uitgesproken speels design dat de tand des tijds moeiteloos 

doorstaat. Luxueuze ligstoelen doen terugdenken aan het leventje van de beau monde aan 

de Franse Rivièra. Hout, mat gelakte aluminium frames en kussens in zware stoffen fleuren 

onze exterieurs op met een nostalgisch kleurenpallet. Deze designklassiekers lokken ons naar 

buiten, willen of niet.

Pure nostalgie met retro tuinmeubilair

UIT IS TERUG IN

27NATURE CALLING

 www.meubili.be

26 NATURE CALLING

BINNENSTEBUITEN

Grenzen vervagen. Terwijl we vroeger gezellig binnen zaten, 

trekken we nu meer en meer outdoor. De tuin een verlengstuk 

van onze woonruimte? Het wordt eerder andersom. Koken in de 

buitenlucht is helemaal hip. Buitenkeukens boomen. Barbecues 

zijn niet meer voorbehouden voor feestjes maar gaan praktisch 

elke dag aan. Traditionele modellen op gas worden dan ook meer 

en meer vervangen door stoere buitenbarbecues die een vaste stek 

krijgen in onze tuin. Mmm, al dat lekkers smaakt zoveel beter in de 

buitenlucht!  

Buiten is het nieuwe binnen

Zeg nooit meer tuinhuis tegen een hedendaagse tuinconstructie.  
De bergruimte voor tuinmaterialen en fietsen wijkt voor een 
gezellige leefruimte voor onszelf. Murenhoge ramen laten daglicht 
binnenstromen in een zitruimte, geïnstalleerde keuken en/of bureau. 
Een hele dag midden in het groen? Dat is nog méér genieten.

Ciao, ragazzi!
Uitpakken met een écht unieke buitenkeuken? 
Installeer pronto een pizza-oven. Wedden dat 
je kids en vrienden er wild van zijn?

 www.foudeau.be

 www.stone-style.be

Een strakke pool die perfect aansluit bij het design van je woonkamer, trekt de binnenruimte helemaal open.

 www.veranclassic.be
 www.meubili.be

 www.meubili.be

 www.meubili.be



PARTNERS

Meer en meer verlangen we naar een vakantiegevoel in onze eigen 
tuin. Een trendy poolhouse als ontspannings- of wellnessruimte, een 
overdekt terras om in alle weersomstandigheden te kunnen genieten, 
een strakke veranda als extra woonruimte, … We komen er helemaal 

tot rust, beschut tegen weer en wind, midden in het groen. 

Al meer dan 25 jaar installeert Veranclassic kwalitatief hoogstaande 
veranda’s, pergola’s, poolhouses, tuinhuizen, carports en garages op 
maat. Daarbij begeleiden we je professioneel doorheen het hele project: 
van een 3D-ontwerp op maat, de vakkundige productie tot piekfijne 
plaatsing. Hoe ziet jouw nieuwe buitenruimte eruit? Ontdek meer dan 
50 expomodellen in onze 3000 m2 overdekte showroom (open 7/7) of 
maak een persoonlijke afspraak voor een gratis offerte bij jou thuis. 

Haal het maximum uit je tuin. Veranclassic is jouw partner voor out-
door genot, van het vroege ontbijt tot in de late uurtjes. Geniet van 20 
jaar garantie op onze kwalitatieve materialen en van 10 jaar garantie op 

je verandaconstructie. 

Voluit genieten van je terras en tuin? Richt je buitenruimte helemaal 

in naar je eigen smaak. Strakke designelementen? Een landelijke 

look met natuurlijke materialen? Onze outdoor consultants 

geven je advies op maat en inspireren je met een 3D-studie 

van je buitenruimte. Zo zie je meteen hoe onze tuinstoelen, 

tuintafels, loungesets, buitenkeukens, parasols, decoratie en 

terrasverwarmers effectief staan bij jou thuis. En maak jij de perfecte 

keuze uit onze uitgebreide collecties. 

Het resultaat? Dat is een totaalconcept dat volledig aansluit bij je 

interieur, afgewerkt tot in de kleinste details. Stijlvol, comfortabel, 

weersbestendig en onderhoudsvriendelijk. Meubili staat voor outdoor 

luxe waar je nog heel wat jaren van geniet. 

Nieuw: Meubili Knokke is nu ook officiële Ofyr Shop. Ontdek dit 

fantastische barbecueconcept dat ook dienst doet als vuurschaal en 

maak je buitenmomenten nóg gezelliger.

Wij leveren wereldwijd, zelfs tot in het verre Down Under. Woon je in 

België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk? Dan monteren onze eigen 

tuinspecialisten je volledige tuinset ter plaatse. Bovendien geniet je 

van een garantie van 2 jaar voor fabricage- en/of constructiefouten op 

ons hele assortiment.   

Meubili
Knokke: Natiënlaan 291-293
Zedelgem: Torhoutsesteenweg 305
Oostende (nieuw): Torhoutsesteenweg 637

Tel.: +32(0)50-60 40 14
Website: www.meubili.be

Veranclassic
Dottenijs: Jacquetboslaan 1 

Tel.: +32(0)56-843 848
Fax: +32(0)56-842 568
info@veranclassic.be
Website: www.veranclassic.be

VERANCLASSIC MEUBILI



Prachtig helderblauw water overdag, een feeëriek verlichte pool ‘s 

avonds. Voor een mediterraans gevoel hoef je echt niet het vliegtuig 

te nemen. Een epoxy-acrylaat zwembad van Fou d’Eau laat je 

wegdromen, het hele jaar door! 

Voor zaakvoerder Philippe De Wilde is een zwembad dan ook een pure 

sfeermaker en een sociale ontmoetingsplaats waar iedereen welkom 

is: familie en vrienden, waterratten, zonneliefhebbers die zich graag 

verfrissen en levensgenieters die houden van de relaxte vakantiesfeer 

rond het zwembad. Voor die laatsten is er een ondiep gedeelte: een 

strook van een halve meter tot 2 meter ver waarin het water slechts 20 

centimeter diep is. Ideaal om ligzetels te plaatsen en zalig te relaxen! 

Ga je voor een skimmerbad, een plage, mozaïekmodel of trendy 

overloopbad? Wij maken je graag een offerte op maat. Er is al een MiNi 

Pool beschikbaar vanaf 14 895 euro. 

Onze 25 jaar ervaring, Duitse topkwaliteit (sinds 1965) en 20 jaar 

fabrieksgarantie op de volledige badstructuur en waterdichtheid 

zorgen ervoor dat jij zorgeloos geniet. Kan je niet wachten om een duik 

te nemen? Ook onze maatwerkbaden zijn geplaatst, afgewerkt en 

zwemklaar in minder dan 14 dagen. Een primeur voor België!

Winnaar van 5 Gouden Awards voor beste zwembadbouwondernemer 

in België

Je tuin, terras en oprit stijlvol inrichten? Welkom bij Stone&Style. 

Beton en esthetiek zijn de passie van ons Belgische familiebedrijf. 

Onze hoogkwalitatieve betontegels, klinkers, lineaire elementen 

en meubilair zijn het resultaat van ultiem vakmanschap en een 

uitgepuurde vormgeving. 

Het Stone&Style-designteam creëert verhalen die bij je droom-

exterieur passen en vertaalt die naar uitmuntende oplossingen 

waar je jaren voluit van geniet. Geen wonder dat de Stone&Style-

betonelementen ondertussen op heel wat uitgelezen plaatsen 

prijken: in trendy hotels, aan exclusieve villa’s, maar vooral ook bij 

mensen die vanuit hun eigen creativiteit hun woning een absolute 

meerwaarde geven tegen een onklopbare prijs-kwaliteitsverhouding. 

Trendy of tijdloos? Wij creëren samen met jou het product op maat, 

in de gewenste kleur. Stap in de wereld van Stone&Style, op weg 

naar de realisatie van je droomproject.

Inspiratie nodig? Check alle toepassingen en combinatiemogelijk-

heden van onze betoncollecties in onze Expo’s in Zutendaal (1700 m²)  

en Rijkevorsel (1200 m²). Beide openluchtexpo’s zijn elke dag vrij 

toegankelijk. U kunt onze medewerkers advies omtrent onze producten 

vragen, elke werkdag van 8 tot 17 uur, uitgezonderd de periode van het 

bouwverlof. In het weekend is er voor de maanden maart tot oktober in 

Zutendaal een adviseur aanwezig van 10 tot 17 uur. 

Fou d’eau
Maldegem: Zandhoogte 6
Zwalm: Schoolstraat 17
Showroom:
Knokke - heist: Natiënlaan 291

Telefoonnummer: +32(0)55-30 06 12
E-mailadres: info@foudeau.be
Website: www.foudeau.be

STONE&STYLEFOU D’EAU

FOU D’EAU.F
kant en klare zwembaden T U I N .  T E R R A S .  O P R I T.

Stone&Style
Zutendaal: Dijkstraat 3
Tel.: +32(0)89-61 00 11

Rijkevorsel: Oostmalsesteenweg 204
Tel.: +32(0)3-312 08 47

E-mailadres: sales@ebema.be
Website: www.stone-style.be
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