Met recht mogen we ons specialist voor houten gevelbekleding noemen. Met een unieke outdoor showroom voor gevelbekleding kunnen we architecten, aannemers en particuliere opdrachtgevers uitgebreid informeren en inspireren over de
brede mogelijkheden. Het assortiment omvat kwalitatief hoogstaande houtsoorten voor toepassing als wand- plafond en
gevelbekleding. Veel houtsoorten zijn verduurzaamd via een thermo-behandeling of door biologische impregnatie.
Traditioneel onbruikbare houtsoorten krijgen hierdoor een enorme upgrade voor een jarenlang prachtige uitstraling.
Gaat uw voorkeur toch uit naar tropisch hardhout, dan kunnen we met onze FSC certificering ook die vraag invullen met
diverse houtsoorten. Ook voor onzichtbare gevelsystemen en kleurbehandelingen hebben we prachtige oplossingen
beschikbaar. Voor ons is elk project bijzonder, waarbij we graag onze kennis overdragen, zodat u de juiste keuzes maakt.
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EdenShelters zijn prefab, volledig afgewerkte, modulaire
units. Bij een meer, diep in een bos, aan de rand van een

De mooie, strakke vormen van een zwembad, maar dan gevuld met natuurlijk

veld, een steile bergheuvel of óp uw stadsdak!

gefilterd water. Dat klinkt als een utopie? Niet met de zwembaden van PurePools.

Laat uw droom uitkomen, op één dag geïnstalleerd,

Met een brede keuze uit afmetingen, kleuren en accessoires geven we u in de

geen extra werk op locatie. De EdenShelters zijn uit één

mogelijkheid uw eigen droomzwembad samen te stellen. PurePools staat voor een

stuk opgebouwd, wat de ongelooflijke mobiliteit geeft om

behoedzame en respectvolle omgang met de natuur. De zuivering gebeurt dus

je droomlocatie te bereiken. Modulariteit zorgt ervoor dat u na

altijd door een volledig natuurlijk en biologisch zuiveringssysteem.

verloop van tijd uw ark kunt laten groeien naar uw behoeften.

Dat hoeft echter niet ten koste te gaan van uw zwemplezier. Door de unieke combi

De units worden gemaakt door vakmensen in onze eigen

natie van de beproefde componenten uit het biologische systeem én uitstekende

fabriek. In onze hoogwaardige timmerfabriek hebben we

wandisolatie minimaliseren we het stroomverbruik en optimaliseren we de zuivering

de ideale omstandigheden voor een perfect afwerkings

van uw zwemwater. In combinatie met een onafhankelijk functionerende zwembad-

niveau, maar toch met een korte doorloopperiode. Dit stelt

robot heeft u zo op elk gewenst moment het schoonste en meest natuurlijke

ons in staat om de prijs in de hand te houden en bouw-

zwemwater tot uw beschikking.

beperkingen op uw locatie zijn niet meer van toepassing.

Tuinproducten

Op deze manier kunnen wij uw ideale EdenShelters op tijd,
binnen budget en met de meest hoogwaardige afwerking
bij u afleveren en presenteren.

EdenShelters

Eden BV voert een speciaal samengesteld programma
tuinproducten. Het assortiment bestaat voornamelijk uit
tuinafscheidingen, hoogwaardige buitenvloeren van hout
en cortenstalen tuinproducten. We bieden uitsluitend
hoogwaardige materialen met een hoge levensduur en een
duurzaam of ecologisch karakter. Met onze eigen importkanalen en hoogwaardige merken als Forest Avenue,
Straightcurve en Moso onderscheiden we ons in de markt
door de unieke oplossingen voor tuin- en parkinrichting.
Elke vraag gaat gepaard met een eerlijk en doordacht
advies om tot het hoogst haalbare resultaat te komen.

PurePools

