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TERREIN

Duurzame materialen geven tuinen en pleinen een sfeervolle
en hoogwaardige afwerking. Onze jarenlange ervaring
maakt ons een ideale partner voor tuinarchitectuur en
tuinaanleg. Wij bieden u een uitgebreid assortiment aan
kwalitatieve materialen in diverse kleuren en vormen.
Door onze uitgebreide stock zijn de meeste materialen

ZWART GRIJS LUX
8/15 • 16/32 • 32/56 • 56/125

DOLOMIET MERLEMONT 0/5 • 8/15

WITTE RONDE 8/16 • 6/8

RODE SCHISTE 3/15 • 15/22

JURA DOLOMIET 8/15

DOLOMIET LUX 8/16

ZWART GRIJS
3/8 • 8/15 • 15/22 • 16/32

RODE MARMER 8/16

FRANSE DOLOMIET 8/15

PARKGOUD 8/15

GROENE PORFIER 8/15

RODE MOULIN 8/16

bij ons te bezichtigen en snel leverbaar.
Voortdurend zoeken wij naar vernieuwende
producten en materialen.

WAAROM WERKEN MET GIELEN?
U vindt bij ons een compleet gamma.
Alles is te vinden op één plek.
Onze producten zijn los én in
big bags beschikbaar.
U kunt alles zelf afhalen of laten
leveren door ons.
Alle materialen zijn altijd op voorraad.
Kom gerust kiezen en kijken
met uw klanten.

GRIND
Een mooi egaal grindpad, oprit of
parkeerplaats geeft bedrijfsterreinen
en tuinen een fraai accent. Bovendien is
grind een perfect drainerend materiaal.
Siergrind is ideaal voor inritten, parkings
en wandelpaden. U kunt het ook
gebruiken om plekken te camoufleren
waar geen gras groeit.

Ontdek ook ons gamma
keien, worteldoek en
boomschors op de
volgende pagina.

KEIEN
Een waterloop of beekje met
rotsen en sierkeien is de
natuurlijkste vorm van
stromend water. Ook in bloembakken zijn keien een prima
decoratief materiaal. Gielen
biedt u keien in verschillende
maten. Ze zijn eveneens leverbaar in big bags.

WORTELDOEK
U kiest voor grind, keien of boomschors? Gebruik dan worteldoek
om het onkruid tegen te houden.
U hoeft de worteldoek enkel
goed te verdelen over de ondergrond en het materiaal erop
uit te strooien. Zo kan onkruid
van onderuit niet doorgroeien
of zich niet vastwortelen in de
ondergrond.

BOOMSCHORS
Boomschors is een milieuvriendelijke onkruidbestrijder die
temperatuurschommelingen
vermindert en de tuin beschermt
tegen slakken. Het is bovendien
een prima manier om bodemerosie te voorkomen en sproeiwater te besparen. Ten slotte
zorgt het voor een verzorgd
uitzicht.

Wie p r ofessione l e ma te r i al e n z o ekt , vi ndt ins pi ra t ie en keuze t e over b ij Gi el en .
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