Een superlocatie voor dB Tuinmaterialen aan de Zuidzijde 54 in Bodegraven, gelegen aan de kruising van de
randweg – de Broekveldselaan – met de Zuidzijde. Veel groter en ruimer opgezet met voldoende parkeerplaatsen
en een gemakkelijk bereik voor aanhangwagens en trailers.
Er komen ruim 300 soorten tegels in de showtuin, evenals een 16-tal tuinhuizen, veranda’s, tuinkamers en carports.
Daarnaast een grote sortering tuinhout, tuinverlichting, natuursteen beelden en menhirs (vanuit Asterix en Obelix)
tot wel 3 meter. In de showhal staan alle ruim 50 tuinschermen en -deuren uitgestald. Verder komt er een afdeling
met een configuratieprogramma waar den Bleker zo uw maatwerk tuinhuis op het scherm in de gewenste maat,
kleur enz. kan laten zien. Tevens wordt er een Virtual Reality bril geïntroduceerd (als eerste in Nederland), waar u
alle gekozen tegels in 6 voorbeeldtuinen zelf kunt aanschouwen.
Ook is er een groot aantal hoveniers waar we mee samenwerken om uw tuin compleet in te richten met de
producten van den Bleker Tuinmaterialen.
Kortom, kom snel, de koffie en een drankje staan klaar om met u op de nieuwe vestiging te toosten!

acties bij den Bleker
Hardhouten paal 60x60x275 mm

Hardhouten paal 65x65x275 mm

GRATIS

GRATIS

bij aanschaf
plankenscherm
W08075 of
W42001

bij aanschaf plankenscherm W14364

AKTIE

Nieuwe locatie voor dB Tuinmaterialen in Bodegraven

blokhut Ingo 175

van
999,00

openingsprijs

849,00

hardhouten schermen

v.a. 137,95

van
1.489,00

blokhut Fredrik

openingsprijs

1.299,00

blanke uitvoering

blanke uitvoering

t/m 30.05.2020

t/m 30.05.2020

VR EXPERIENCE
VIRTUAL REALITY-3D showroom van de toekomst
Met deze unieke VIRTUAL REALITY EXPERIENCE verras je iedereen.

Virtual reality De- nieuwste
360°
showroom van de toekomst
technieken, mooiste ervaringen en een prachtige weergave van tuintegels in unieke settings.
Met onze virtual reality experience waan je je in de perfecte tuin.

openingsactie

(t/m 30 april 2020)

openingsactie

(t/m 30 april 2020)

20% korting op alle buitenverlichting

gratis voegmiddel

bij aanschaf tegels Kera Twice
koop

acties gelden in Bodegraven en Nieuw

n ie u w b ij d e n B le k e r
Kies je tegel

Bekijk de tuin

den Bleker Tuinmaterialen

den Bleker Hout BV

Zuidzijde 54, 2411 RS Bodegraven
Tel. 0172 - 61 24 53

Bernhardlaan 54-56, 2421 CE Nieuwkoop
Tel. 0172 - 57 48 10

Hout en tuinmaterialen voor bedrijf en particulieren
Ervaar diverse settings

www.dbhout.nl
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