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Elke zonda
g

koopzonda
g

van 10-17
 uur

18.000m2 tuin- en wooninspiratie!

Heerlijk 
buitenleven!

Laat je
inspireren!

Tuincentru
m

borghuis.nl



Cooltown set1099,-

799,-

Marola
set

1299,-

999,-

Adelaide 
B set

1299,-

899,- Super
koopje!

De tuinmeubelen van Borghuis…
Het nieuwe tuinseizoen is begonnen! Wij geven u graag een indruk van onze nieuwe tuinmeubelcollectie 2015. 
De tuinmeubelen van ons eigen merk OWN Living zijn met aandacht voor kwaliteit, zitcomfort, de looks, prijs en
verantwoord ondernemen door onze tuinmeubelinkopers ontwikkeld en ingekocht. Zo bent u verzekerd van een
mooie en goede tuinmeubel set en helpt u ook nog mee om de wereld een klein beetje leefbaarder te maken.

De dealers van OWN Living, ons eigen tuinmeubelmerk, doneren namelijk elk jaar een sponsorbedrag aan Live-
Green. Live-Green ondersteunt een school in Vietnam die kinderen met een verstandelijke beperking opvangt en
onderbrengt. De kinderen krijgen daar educatie en een veilig onderdak. Afgelopen jaar is het volledige gebouw
voorzien van een nieuwe verflaag en tegelwerk en zijn er nieuw lesmateriaal, computers en buro’s aangeschaft.
Wij zijn blij hier een steentje aan te kunnen bijdragen!

Wij zien u graag in ons tuincentrum voor nog meer tuinmeubelen en inspiratie. 
Of gaan naar www.tuincentrumborghuis.nl voor onze online showroom. 

Wij wensen u een prachtig buitenseizoen!



Lambertsbaai 
hoekbank

699,-

Pilas loungeset
399,-

4x Brighton 
dining Provence 
+ St. Barth tafel
180x100 cm 

2525,-

2199,-

Super
koopje!

69,-

Kuipstoel Box

Super
koopje!

Meinedo balkonset

499,-

399,-



Tête a tête
voor 79,-

Derby B

Paviljoen 
Cheles
300x300 cm, 
nu voor 299,-

tip!

Zomers genieten!
Casablanca 
loungehoek

1999,-

1499,-

Windscherm
Odimara
300x170 cm, uitschuifbaar

119,-tip!

met all-weatherstof!

tip!

1299,-

999,-



 
 

Terlizzi
met draaibaar 
plateau tafel

995,-

895,-

4x Carlo dining 
+ tafel Mesh 
Ø 105 cm tafel

529,-

475,-

4x Brixham 
verstelbare 
stoel en 
Rockindale 
tafel
160x90 cm 

695,-

599,-

Hanging chair
199,-

Saipan parasol
verkrijgbaar in aqua,
apple, white, black,
taupe en antraciet

Solarflex zweefparasol
Ø 3 meter, verkrijgbaar in antraciet,
zwart, taupe en beige

329,-

249,-

79,-

59,-

Aruba parasol 
verkrijgbaar in antraciet,
groen, aqua, zwart, 
taupe en fuchsia

Gratisbezorging! *

27,95

19,95

Dat zit pas goed!
 



Q1000
Gas BBQ
259,99

Orginal Kettle
Houtskool BBQ 
169,99

   

Master Touch

Ø 57 cm 299,99

tip!

Smokey Joe
Houtskool BBQ
vanaf 89,99

Porto
Gas BBQ 299,-

City Elektro
Elektrische BBQ
229,-

Easy 
Charcoal 
480
Houtskool BBQ
149,-

Spirit E220 
classics
Gas BBQ 
549,99

Q1400
Elektrische BBQ 
299,99

 
 



 

Hangmat
verkrijgbaar 
in aqua en
creme

34,95Super
koopje!

Lekker de tuin in

Oppottafel
80x81x40 cm

49,95

39,95

Ve
rt
ica
le 
tu
in!

Gezondesnoepjes uiteigen tuin!

59,95

39,95

ruimte
besparend

 
 

 
 

tip!

18,95

14,95vierkante 
meter tuin



         Openingstijden

ma-di-wo 09.00 - 18.00 uur
do-vr     09.00 - 21.00 uur
za        09.00 - 17.00 uur
zo         10.00 - 17.00 uur

(t) service!
...omdat wij 

graag dat beetje 
extra doen!

Vliegveldstraat 2, 7561 AT  Deurningen
Tel. 074 276 1010
www.tuincentrumborghuis.nl 
De prijzen zijn afhaalprijzen incl. BTW, maar excl. decoratiemateriaal. Wijzigingen in prijs en model, 
evenals zetfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze folder gelden t/m juni 2015. op = op

. Gratis montage en bezorgen . Verpakking retour
* Geldig binnen een straal van 50 kilometer, bij aankoop van een tuinmeubelset t.w.v. minimaal 750,-. 

Wilt u gebruik maken van de Borg(t)huisservice, maar woont u niet binnen een straal van 50 km?
Vraag één van onze medewerkers.

*

Bezoek onze tuinmeubelshow van 2500m2 of ga naar onze online showroom op tuincentrumborghuis.nl voor meer tuinmeubelen en inspiratie!

Met heerlijk

buitenterra
s!


