Showroom Vianen

Tuinontwerpen

Sfeer en beleving in uw tuin?

Een goed tuinontwerp wordt bepaald door de creativiteit van de ontwerper.
Deze maakt de juiste vertaling van de wensen van de opdrachtgever.
Eric Bijl ontwerpt tuinen in de meeste uiteenlopende disciplines. Van grote
landschappelijke tuinen tot een mooie voortuin van een rijtjeshuis. Wilt u meer

In onze showroom in Vianen vindt u het meest
uitgebreide assortiment aan tegels en stenen!

informatie over het ontwerpen van uw tuin maak vrijblijvend een afspraak.

Eric Bijl Tuinontwerp is een hovenier met al ruim 30 jaar
ervaring die, gespecialiseerd is in de aanleg en het onderhoud
van particuliere tuinen. Met een team van vaste mensen,
creëren wij de mooiste tuinen met sfeer en beleving. Graag
helpen wij u met het creëren van een tuin naar uw wens.
Bent u geïnteresseerd of geïnspireerd, bel ons 06 55 13 40 35

Buitenkeuken /

en wij zullen vrijblijvend bij u langskomen. Ook hebben we een

overkapping

Vijvers

Wij helpen u graag bij de aanleg!

grote showroom Vianen, waar u alle producten, welke in uw
tuin verwerkt kunnen worden presteren. Op deze manier kunt
u exact kunt zien hoe het er bij u in het echt uit komt te zien.
Bel ons, en wij zullen u tot in de puntjes adviseren.

Eric Bijl Tuinontwerp

Eric Bijl Tuinontwerp
Postbus 5153 - 3295 ZH ´s-Gravendeel
Telefoon 06 55 13 40 35
info@ericbijl.nl - www.ericbijl.nl

Ruim 30 jaar hovenier

Houten terras

Flagstone

Het leukste tuinontwerp,
voor een betaalbare prijs!

www.ericbijl.nl

Sfeer en beleving

Een nieuw terras tegen een betaalbare prijs!
Natuursteen, beton, hout of keramische tegels.

Kunstgras
Weinig onderhoud en toch geniet met sfeer. Kunstgras is de oplossing !

Kom langs in onze showroom in Vianen om de tegel of houtsoort uit te zoeken die past bij u tuin.
kunstgras is praktisch onderhoudsvrij en een
duurzame en stijlvolle oplossing voor iedere tuin.
Nooit meer gras maaien, nooit meer sproeien en
niet al het andere onderhoud dat natuurlijk gras
nodig heeft. En tóch het hele jaar door een mooi
groen gazon.
Het kunstgras van tegenwoordig ziet er mooi uit
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Het mooiste kunstgras
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Uw tuin opnieuw inrichten, met uw
oude bestrating gecombineerd met nieuwe
verfrissende materialen en planten. Nodig ons uit en
laat u verrassen met de vele mogelijkheden.
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Bestaande
klinkers

Bestaande klinkers
gecombineerd
met 60 x 60 tegels
Blue Stone

€ 62,- p/m2

Geen onkruid meer tussen u tegels met de professionele
buitenvoeg van Ardex.

