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Van zomer naar nazomer naar… de volgende zomer. Zorg dat uw tuin op tijd klaar is!

Hebt u de afgelopen weken ook van de nazomer kunnen genieten in uw tuin? Of bent u nog maar net
klaar met uw verbouwing en behoren het terras en de tuinafsluiting tot de volgende fase? Wacht in
dat laatste geval niet te lang en denk nu al na over uw tuininrichting en met de gepaste tuinafsluiting.
Over een paar maanden is het weer lente, dus zorgt u best dat uw tuin op tijd klaar is!

Een tuinafsluiting, dat is zoveel meer dan een hek rond uw tuin. Eigenlijk vormt het het verlengde van
uw woning en hebt u de keuze uit moderne, klassieke of natuurlijke afsluitingen… Kies volgens uw
eigen smaak voor een afsluiting met hardhouten of ijzeren tussenpalen of een doorlopende weving
zonder zichtbare tussenpalen. Ook qua kleur kunt u kiezen tussen een “warm” en natuurlijk
polyethyleen in houtkleur, inclusief natuurlijke vergrijzing, ofwel kleurvast UV-bestendig polyethyleen.
Beide soorten hebben eenzelfde duurzaamheid en zijn zo goed als onderhoudsvrij. Aarzel ook niet om
deze wevingen en afsluitingen te herhalen op andere plekken in uw tuin, zoals zonweringen, carports,
bloembakken of andere accessoires.

Privacy in uw tuin
Met een tuinafscheiding in enkele - of platte weving, beide lichte wevingen met een groot
ruimtegevoel, creëert u een luchtig gevoel in uw tuin. Liever volledige privacy? Kies dan voor een
dubbele weving. Voor een gemeenschappelijke tuin neemt u best een afsluiting met eenzelfde uitzicht
aan beide zijdes, zoals bijvoorbeeld een afsluiting met U-profiel of het vlechtwerk ter plaatste met
klassieke weving.

Zou u net als ons liefst de donkere maanden overslaan en meteen de lente verwelkomen? En hebt u
net als ons nét niet genoeg tijd (en geld) om een half jaar naar Spanje te verhuizen? Bespreek samen
met ons uw tuinideeën en wat u zou willen qua tuinafsluiting en -accessoires (met deur/poort, met
bijhorende accessoires of zonneschermen, …). Terwijl u zich door de feestdagen en goede voornemens
spartelt, zorgen wij ervoor dat u vanaf de eerste lentedagen van een mooi afgewerkte tuin kunt
genieten!

Nog op zoek naar een goede manier om eind februari de donkere dagen wat aangenamer te maken?
Kom ons tussen 21 februari en 3 maart bezoeken op Batibouw. We tonen u graag een aantal praktische
voorbeelden van tuinafsluitingen en andere tuinaccessoires!

