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Gardinox: roestvast stalen buiteninrichting voor tuin, park en straat

Het exclusieve genieten, thuis en in het openbaar
Gardinox levert u exclusieve producten voor tuin, park en straat vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal.
Wij richten ons zowel op de particuliere, de zakelijke als de openbare sector. Onze productie kan inspelen op
praktisch elke vraag van o.a. particuliere tuinbezitters, bedrijven, scholen, gemeentes en architecten.
Producten van Gardinox onderscheiden zich in de grijze massa. Qua uitstraling, duurzaamheid en functie. Onze
roestvast stalen producten zijn onderhoudsarm, slijtvast, bestand tegen vrijwel alle weersinvloeden en worden
zonodig optimaal vandalisme-bestendig uitgevoerd. RVS heeft daarbij de eigenschap dat het 100% gerecycled
kan worden en daarmee erg milieuvriendelijk is.
U bent op zoek naar een exclusief, modern design op het gebied van tuinstoelen, tafels, ligbedden, bankjes,
buitenverlichting, brievenbussen, fonteinen, kunstwerken, bloembakken, vijveromrandingen, randafscheiding,
hekwerken, boomomrandingen, boomroosters, boombeschermers, afzetpalen, fietsenstallingen, afvalbakken
of verlichting? Dan bent u bij Gardinox aan het juiste adres. Ons bedrijf bestaat sinds 1999 en heeft zich
gespecialiseerd in buiteninrichting in roestvast staal. In overleg met u kunnen wij u ook altijd een product op
maat bieden middels ontwerp en fabricage in onze eigen machinefabriek. Kwaliteit is daarbij gegarandeerd.
U kunt bij ons terecht met compleet uitgewerkte ontwerpen maar vaak hebben wij al voldoende aan een
schetsje met wat maten. Of het nu een tafel, een grafmonument of een waterornament betreft. Ook
plaatsing/montage van deze producten kan door Gardinox verzorgd worden. Daarnaast kunt u ook bij ons
terecht voor herstel, reparatie of onderhoud aan alle RVS producten.
Neem contact op met Gardinox voor het complete programma, specifieke informatie of het adres van de
Gardinox-dealer in uw regio. Voor producten welke niet tuin en park gerelateerd zijn kunt u terecht bij ons
familiebedrijf Kouwenbergh Machinefabriek B.V. Bekijk ook de website: www.rvsmaatwerk.nl
U vindt onze showroom (bezoek op afspraak) en machinefabriek op het volgende adres:
Kruisdijk 3
5096 BB Hulsel
Nederland
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Tilburg

Particulier
Hovenier
Tuinarchitect
Gemeente
Bedrijf
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Reusel

Tuinmeubilair
Zitbanken
Fonteinen & waterobjecten
Bloem- & plantenbakken
Randafscheiding
Hekwerken & balustrades
Kunstwerken
Buitenverlichting
Fietsenrekken
Afzetpalen & beschermbeugels
Afvalbakken & sigarettendovers
Boomkorven & -roosters
Gevelbelettering
Maatwerk
Reparatie & onderhoud
Anders, nl. ......................................................
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