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klcurcn. Een jonge collectie, met
ccn grfantjc van een jaar.

Rimin i  Lounge groep

De Rimini Lounge groep, de nieuw-
ste introductie van Garden Impressi-
ons, geldt als highlight van de Basic
collectie. Hiervoor is een zeer goede
kwaliteit kunststof vezels en alu-
minium toegepast. Hoewel het een
loungeset betreft, kunnen de losse
clelen van Rimini gestapel<I worden.
Voor de verscheping per container
betekent dit een enorm ruimte-
voofdeel, wat aanmerkelijk gunstiÉi
nitwerkt op de logistiekkosten. Ook
voor de detailhandel, en in de derde
plaats voor de eindverbruiker, werkt
clit ruimtevoordeel zeer positief.

Vision Tafel

De Vision Tafel van Garden Imprcs-
sions toont de nieuwe trend, tuinta-

BOUWMATERIALEN

fels met een granieten blad, op zijn
mooist. Het rvs onderstel kan al naar
de grootte tussen de drie en vijf gra-
nieten inlegplaten dragen. Het grote
voordeel leert de tuinbezitter bii
het vefplaatsen pas kennen. De tafel
is nameliik licht, want onclanks het
massieve granieten blad worclen de
blaclen stuk voor stuk los ingelegd.
Bestelt de klant deVisionTafel als
Granitech-blad, dan geniet hij van
dc  n ieuwe a lumin ium bcwapen ing .
Deze constructie maakt het moge-
lijk dat slechts een paar millimeter
dunne granieten plaat nodig is v<>or
de constructie. Het betekent een
enorme gewichtsbesparing ten op-
zichte van een massieve granieten
blad. Garden Impressions geeft op
cle granieten bladen een garantie
van drie jaar.
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Sakrete Stenenlijm SL:

Mffi
Je ziet ze steeds meer: muurttes waarvan
de stenen niet gemetseld zijn,maar ge-
stapeld.
Ze zijn niet alleen erg decoratiefen
functioneel, maar ook nog goedkoop,
gemakkeliik en snel te maken. Sakrete
heeft hiervoor een speciale stenenlijm
ontwikkeld, sakrete stenenlijm sL. Hier-
mee ziin vriiwel alle steensoorten een-
voudig te vedijmen. Met een laagdikte
vaÍ 2 tot 6 mm komt de voeg nauwelijks
in het zicht. En door terugliggend te ver-
lijmen valt de voeg door schaduwwer-
king optisch zelfs bijna geheel weg. Zo
komen nuancering, kleur en structuur
van de steen optimaal tot hun recht.
Speciale metselkennis is voor het wer-
ken met de nieuwe stenenliim niet
nodig. Het is gewoon een kwestie van
stapelen, tussen de lagen wat Stenenlijm
aanbrengen en deze vervolgens uitstrii-
ken met een lijmkam. Op deze wijze is
het'muurvast' verlijmen van tuinmufen,
stapelmuren, ornamenten, borderranden,

vijverranden, bloembakken of afdekpla-
ten voor de doe-het-zelver een fluitje
van een cent. of beter gezegd: een leuke
klus met snel een prachtig resultaat.
Sakrete Stenenlijm wordt geleverd als
kant-en-klare droge mortel in handige af-
sluitbare emmefs van 15 kg. Een emmer
Sakrete Stenenlijm is, aÍhankeliik van de
voegdikte, voldoende voor ca. 15 m2.

Gestapelde Rimrni fauteuils

Info:
Sakrete Droge Mortel BV
Postbus 3,
9530 AA Borger.
Tet. (0599) 217020.
wuw.sakrete.nl
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