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EEN VERRASSEND
VOORJAAR
Bij Kusters 2.0 werken we dag in en dag uit aan mooie en fijne
verrassingen. Verrassingen voor jouw interieur, verrassingen waar je jaren
later nog door verrast raakt.
Dit is de derde editie van ons magazine, en de derde keer dat we items
uitkiezen om jou mee te verrassen. Kleur, vorm, motief, je kunt het zo gek
niet bedenken of wij hebben het.
Door COVID-19 hebben we het afgelopen jaar hard en anders moeten
werken om te blijven verrassen. We zijn gesloten geweest en hebben jullie
gezelschap in onze showroom vaker moeten missen. Maar nu we weer
open zijn, iedereen weer licht aan het einde van tunnel ziet en we weer
mooie producten kunnen gaan bekijken en selecteren, gaan we weer met
volle vaart vooruit en kijken we uit naar jullie bezoek.
Je bent bij ons in de showroom welkom op afspraak. Zo zorgen we voor
jullie en onze eigen veiligheid. Daarnaast zorgen we alvast voor een
heerlijke kop koffie of thee.
Tot snel, tot bij Kusters 2.0!
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AOZ INTERIEUR
Ondernemers die dol zijn op hun werk, leven voor het
creëren van mooie projecten en ook nog eens fijn
samenwerken. Dat zijn de beste partners. AOZ Interieur is
er zo een.
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'IN VERBINDING MET
HET NATUURLIJKE'
Gepassioneerd zijn over je werk en continu bezig
zijn met het creëren van stijlvolle en mooie
interieurs. Dat is AOZ. We spraken Els over hun
werk en passie voor de stijl Stoer & Landelijk.
Kan je ons iets meer vertellen over het
ontstaan van AOZ?
Het is allemaal begonnen met Marco. Marco is
thuis op zolder, achter de was begonnen met
ontwerpen. Vier jaar later zijn we een pand gaan
huren in Asten, hadden we stagiaires, personeel
en vanuit hier hebben we ook onze eigen
meubellijn opgezet, toen nog onder de naam
Leeuwenhart. Later werd dit, omdat we ook over
de grens gingen leveren, dutchLIONHEART.
Het pand bleek later toch veel te groot, hebben
we wat verhuizingen en veranderingen
meegemaakt en werden we getipt over de
Mouthoeve in Boekel. Deze boerderij werd
opgebouwd tot kleinschalig bedrijvencentrum en
zo was een nieuwe onderneming geboren.
Kristel is Marco’s zus en zij is styliste. We maken
geregeld gebruik van elkaars expertise en zij tipte
ons ook over de Mouthoeve. We waren allen zo
enthousiast dat we samen zijn gaan ondernemen.
Zo is Natuurlijk STOER ontstaan Zij als styliste en
wij met onze meubellijn. Met zijn drieën hebben we
ieder onze eigen specialiteit en werken we samen
aan eigen en gezamenlijke opdrachten.
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AOZ is natuurlijk bekend geworden vanwege
jullie uitgesproken uitvoering van de stijl Stoer
& Landelijk. Hoe komen jullie tot deze prachtige
interieurs?
Dit gaat heel natuurlijk. Hier liggen onze
interesses en het gevoel dat we hebben bij
interieur. Inmiddels is dit onze expertise en
bekijken we constant hoe we ons werk nog verder
kunnen finetunen. Maar alles begint bij onze eigen
passie voor interieur. Je kan niet iets verkopen
waar je zelf niet achter staat.
We hebben alle drie heel veel feeling met het
landelijke en stoere, maar ook met het strak
landelijke. Regelmatig mogen we ook meewerken
aan schitterende monumentale panden. Daar zit
ook echt een hele mooie uitdaging in om dit te
combineren met het hedendaagse.
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In deze stijl blijven deze trends een beetje de look
en feel. Net als houten balken in huizen. Dit past
ook bij de meubels en items die we in huis
plaatsen.
Qua kleuren gaan we naar de lichtere kleuren met
af en toe een vleugje oud roze in combinatie met
gaaf behang op een slaapkamer. Maar ook stoere
en ruige kleuren, zoals groen- en grijstinten,
blijven.
Dus jullie zien ook echt een verandering
plaatsvinden in de trends?
Ja het wordt allemaal wat lichter.
Kan je ons iets vertellen over een van jullie
projecten in samenwerking met Kusters 2.0?
Werken met Kusters 2.0 is echt super fijn. Wij
maken het ontwerp en doen een voorstel in de
materialen en kleuren. Door onze samenwerking
kunnen we de klant optimaal adviseren. Ook
nemen we de klant graag mee naar de showroom
van Kusters 2.0. Zo krijgen ze een gevoel bij de
gekozen materialen en ervaren zij de service die
we samen uitstralen. Daar waar onze kennis
rondom het materiaal ophoudt, gaat Kusters 2.0
verder.
Wij ervaren de samenwerking met Kusters 2.0 als
een goede combinatie van specialismen.
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Wat mag er volgens jullie niet ontbreken in een
Stoer en Landelijk interieur?
Natuurlijke materialen, gecombineerd met zachte
wollige kleuren en ruimtes die geborgenheid geven
en behaaglijk aanvoelen. Je kan met een landelijk
interieur alle kanten op gaan, heel donker of licht,
maar tegenwoordig zie je vaak ook de mix veel
terug.
We creëerden al geregeld interieurs met een
landelijk strakke uitstraling en dit zie je nog
steeds in de woontrends terug. Al is het landelijke
wel wat aan echt veranderen. Het hele donkere
maakt steeds meer plaats voor lichte kleuren en
materialen.
Hebben jullie dan ook dat jullie hier in je eigen
huis steeds mee bezig blijven?
Ja continu!
Wat zijn de trends voor 2021?
Het landelijk stoere gaat niet echt om een jaar
trend maar is continu in beweging. Het hele
donkere verdwijnt een beetje en we gaan steeds
meer naar het lichtere. We gaan nog steeds veel
eikenhout zien met stoere bladen van marmer in
bijvoorbeeld de keuken. Het ‘hotel chique’ gevoel
wordt steeds meer verweven met het stoere en
landelijke. Ook zie je steeds meer visgraat en
combinatievloeren. Bijvoorbeeld in de een berging
of keuken zie je dat er vaak wordt gekozen voor
een tegel-, of smeervloer en in de woonkamer voor
een houten vloer.
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HELEMAAL VAN NU!

Elke dag zijn wij bezig met het uitzoeken van de
mooiste producten voor jouw project. Of dat je de
badkamer opnieuw laat betegelen, de tuin op
nieuw gaat bestraten of een heel nieuw huis gaan
bouwen?
Wij vertellen je graat wat er helemaal van nu is.
'Tegels, helemaal van nu!'
Samantha vertelt je graag over de laatste trends
op het gebied van tegels:
Wat je veel gaat zien, is natuursteen. En dan met
name de marmerlook in alle kleuren. Je ziet het in
het zwart, in traditioneel wit, maar ook in hele
warme tinten. Ook komt het hele gepolijste weer
terug. Waar je eerst veel matte materialen zag, is
veel nu weer gepolijst en voorzien van een mooie
glans.

Je ziet ook weer veel tegels terug met een metaal
finish. Het goud, zilver en koper zijn echt upcoming.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan vierkante tegeltjes of
een tegel in een hexagon.
De kleur in huis is en blijf heel belangrijk. We gaan
steeds meer extreme kleuren zien zoals knalroze.
Ook geel is een hele belangrijke trend kleur die, in
alle verschillende soorten, steeds populairder
wordt. Denk dan aan oker en bijvoorbeeld vanille.
Deze opvallende kleuren combineren we met
natuurlijke tinten.
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'Sierbestrating, helemaal van nu!'
Jeroen is onze bestratingspecialist en vertelt je
graag over onze showtuinen:
We zijn bezig geweest met de showtuin. In deze
tuinen vind je de laatste nieuwe trends terug en
zie je bijzondere combinaties.
In de nieuwe showtuin werken we, net als in de
showroom, met vier stijlen.
De eerste van de vier stijlen is Natuurlijk &
Landelijk . Hierin vind je veel hout, kiezels,
visgraatpatronen en bruin tinten. Grijs zorgt
ervoor dat het weer wat frisser is van kleur. Ook
vind je in deze stijl veel verschillende formaten
bestrating.
De tweede stijl is Stad & Lounge . Denk hierbij aan
kleinere tuinen die toch groots worden ingericht.
In deze tuinen zie je bijvoorbeeld kunstgras: dit is
onderhoudsvriendelijk en altijd mooi. Daarnaast zie
je ook in deze stijl weer bestrating met motieven
en structuren terug. Visgraat en sierstenen
passen hier ook mooi bij. De kleuren die je hier
terugziet zijn zand en beige. Deze lichte kleuren
ogen fris en geven de ruimte een open sfeer.
De derde stijl is Mediterraan & Eco . Hier zie je
supergave patroontegels in terugkomen. Ook zie je
in deze stijl natuurlijke invloeden met kiezels en
hout. Dit sluit aan bij Eco.
De vierde, en laatste, stijl is Modern &
Minimalistisch . Hier zie je strakke lijnen en
vakken terug. De kleuren die in deze stijl worden
gebruikt zijn zwart en grijs. Ook de marmerlook
speelt in deze stijl een hele grote rol. In onze
showtuin vind je een witte marmertegel met grijze
ader en een grijze marmertegel met witte ader.
Zo zie je goed wat een verschillende tegel met je
terras doet.
Ook vind je in deze stijl lichte grijze stenen en
kiezel.
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' Byzondere gevels, helemaal van nu!'
Ralf, onze gevelspecialist vertelt je graag over
onze nieuwe inspiratielounge:
Werken met en denken over byzondere stijlen doen
wij vanuit de inspiratie lounge.
In onze tegelshowroom benaderen wij het maken
van de keuze op basis van stijlen. Dit wordt zeer
positief ontvangen en daarom hebben wij er voor
gekozen om deze manier van werken ook te gaan
hanteren bij de advisering van gevelstenen in onze
lounge.
Voelt de klant zich comfortabel bij Klassiek &
Statig , Minimalistisch & Modern , of Natuurlijk &
Landelijk . Vanuit dat gevoel gaan we de diepte in
en de juiste materialen te combineren.
Naast de nieuwe lounge, hebben we ook onze
website verbeterd en vernieuwd. Onze nieuwe
website geeft ideeën en inspiratie. Bij een bezoek
aan de inspiratie lounge worden deze ideeën, de
wensen van de klant en ons advies samengebracht
tot een sterk plan. Benieuwd naar onze nieuwe
website? Je vindt hem hier.
Van ontwerp tot realisatie, maar ook tijdens de
uitvoering, maken wij deel uit van het proces.
Advisering op locatie of begeleiding van de
verwerkers, niets is ons te gek om uiteindelijk tot
een mooi resultaat te komen.
Momenteel zijn er veel pareltjes in uitvoering of
net afgerond. Dit zijn projecten waarbij de
baksteen een prominente rol vormt in de
architectuur. Hiervan gaat ons hart echt sneller
kloppen.
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CLEN POELS &
ENJEE KAPPERS

am·bacht (het; o; meervoud: ambachten): vak waarbij je
iets met de hand maakt.
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Samenwerken met andere vakidioten is het
mooiste wat er is. Passie, vakkundigheid en weten
wat we doen. Dat is heel veel waard!
Zo werken we ook graag samen met Clen Poels. We
vroegen hem naar zijn werk en het project voor
Enjee Kappers.
Je bent dagelijks bezig met het realiseren van
de mooiste projecten. Kan je ons vertellen hoe
jouw dagen eruitzien?
We beginnen de dag bij de klant meestal met een
kort gesprek over wat we die dag gaan doen, wat
de bijzonderheden zijn en waar we rekening mee
moeten houden.
Dit doen we om de dag zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Vervolgens gaan we lekker aan het werk.
In de tussentijd zijn we bezig met puzzelen en
uitmeten, zodat we overal netjes uitkomen en een
mooi resultaat kunnen bieden. Verder werken we
efficiënt door vooruit te kijken en planningen voor
de komende dagen waar nodig aan te passen.
Kan je ons een beeld geven van de uitdagingen
die je in je werk tegenkomt?
Elke dag is anders, elke keer zijn er weer nieuwe
uitdagingen, vooral in het particuliere werk. We
zien graag mooie resultaten en blije klanten.

Niets is hetzelfde. Het gaat elke keer weer om
maatwerk, dus daar spelen we elke keer opnieuw
op in. Alles dient afgestemd te worden met andere
werkers, denk aan loodgieters, elektriciens en
timmerlieden.
Als je jouw eigen stijl zou mogen omschrijven,
hoe zou dat dan zijn?
Modern, hip en volgens de laatste trends. Strak
met speciale details zoals visgraat en honinggraat
wanden, nissen verwerkt in de wanden en
verstekwerk. Dit ten slotte allemaal perfect
afgewerkt.
Hoe is het om met andere partijen samen te
werken aan de realisatie van een droom
project?
Leuk om te doen, zo zie je nog eens verschillende
mensen om je heen.
Met Mark Clephas (MC Tegelwerken) werk ik
dagelijks samen. Het is fijn om een goede collega
te hebben waar je van op aan kunt en die dezelfde
instelling heeft als ik zelf. Samenwerking met
andere bedrijven vergt wel veel en goede
communicatie.

"Het is geweldig om de
resultaten achteraf te zien"
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Je moet niet alleen aan je eigen werk denken, maar
ook aan het werk van anderen. Alles samen moet
tot een mooi totaalplaatje leiden. Met
verschillende vaste medecollega’s is het
momenteel geweldig leuk om exclusieve werken
samen te mogen en kunnen realiseren. Hopelijk
gaat dat zo nog lang door!
Wat vind jij de meest byzondere trends en
ontwikkelingen op het gebied van tegels voor
2021?
Vooral visgraat en hexagon: Het kost wat meer tijd
en moeite om alles netjes uit te meten, de
verdeling goed te maken en het zaagwerk af te
ronden, maar als je de aandacht en tijd daaraan
spendeert, halen wij er ook echt voldoening uit.
Het is geweldig om de resultaten achteraf te zien.
Verder zijn waaltjes erg gaaf om te zien. Dat zorgt
voor wat afwisseling en een leuke sfeer in huis.
Echter, eenvoudiger werk zoals vloeren leggen
met een mooi formaat tegels doen we ook erg
graag! Ook daarmee behalen we hele mooie
resultaten.
Wat is jouw tip voor de keuze van de best
passende tegel?
Bekijk eerst je eigen stijl en vervolgens de ruimte
die betegeld dient te worden. De maatvoering van
het oppervlak bepaalt of de maat tegels
daadwerkelijk tot zijn recht komt.
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"Met verschillende vaste
collega’s is het momenteel
geweldig leuk om exclusieve
werken samen te mogen en
kunnen realiseren"
Hoe vond je het om mee te werken aan het
project bij Enjee Kappers?
Geweldig leuk! Ten eerste vind ik het altijd super
als ik bij lokale ondernemers een steentje bij mag
dragen, vooral als het geen standaard werk is zoals
bij Enjee kappers. Als je de combi ziet van ieders
vakwerk, maakt dat het samenwerken nog mooier.
Wat vond je daar leuk en uitdagend om te doen?
Ik vind het gewoon erg leuk dat het een plek is
waar klanten komen, zo kan iedereen je werk zien.
Nicole was erg enthousiast en dat maakt het
werken ook aangenaam en gezellig.
Het meest uitdagende was denk ik toch wel de
tijdsdruk. Gelukkig was alles op tijd klaar, zodat de
volgende weer verder kon en het interieurwerk er
ingebouwd kon worden.
Tot slot! Wij wensen Nicole heel veel geluk met
haar nieuwe pand! Hopelijk mag ze veel
enthousiaste klanten ontvangen en kan ze van al
het moois wat er gemaakt is gaan genieten!
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Naast dat we Clen vroegen naar zijn ervaring,
hebben ook Nicole, van Enjee Kappers, gevraagd
naar haar ervaring.
Hoe heb je het hele proces ervaren met Kusters
2.0 en Clen Poels?
Voor ik bij Kusters 2.0 binnenkwam had ik al een
heel plan in mijn hoofd. Dankzij Samantha liet ik dit
plan even varen en zijn we bij de basis begonnen.
Eerst hebben we de vloer gekozen, en vanuit daar
zijn we verder gaan werken naar het eindresultaat.
Ik was direct verliefd op de waaltjes. Door deze als
een soort loper te leggen wordt de ingang van de
salon benadrukt. Daarnaast passen deze waaltjes
helemaal bij het idee van de schuur waarin de
salon is gevestigd.
Mijn hoofd loopt af en toe over van de ideeën, en
dat was in het ontwerpen van de nieuwe salon niet
anders. Dankzij de goede begeleiding van Kusters
2.0 hebben we alle ideeën en inspiratie om kunnen
zetten in een hele fijne sfeer. Samen hebben we
alle puntje op de i gezet.
Clen heb ik gebeld en verteld over ons project. Hij
en Marc Clephas waren gelijk enthousiast, maar
hadden het ook super druk. Dit begreep ik volledig,
aangezien zij hun vak perfect verstaan.
Op een professionele en vakkundige manier
hebben Clen en Marc ons project mogelijk weten
te maken. De communicatie met Clen was top.

Hij was duidelijk en overleggen ging erg makkelijk.
Ik wilde graag een dubbele visgraat. Een echte
uitdaging, maar deze gingen ze niet uit de weg. Ze
hebben echt vakwerk geleverd!

'Stiekem willen ze allemaal
een kijkje nemen op het
toilet'

Hoe ben je tot de combinaties gekomen?
De kleuren die ik graag in de salon wilde waren
rosé en goud. Goud voor de chique uitstraling,
maar in combinatie met de waaltjes ook anders en
stoer. Rosé heb ik bij nader inzien toch maar alleen
op het toilet gedaan. Er komen ook mannen in de
salon en niet iedereen houdt van rosé.
Wat vind je van het eindresultaat?
Het eindresultaat is top en het is zeker geen
standaard salon geworden. Iedereen voelt zicht
hier thuis en dat komt zeker ook door alle warme
kleuren.
Jullie mogen weer klanten ontvangen, hoe
reageren zij?
We verrassen de mensen enorm. Als de klanten
binnenkomen dan zijn de waaltjes een blikvanger
samen met het goud tegen de balie. De klanten
vinden het hier fantastisch en stiekem willen ze
toch ook allemaal even een kijkje nemen op het
toilet.
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BINNENKIJKEN BY
Voor deze lente editie van Byzonder BY Kusters 2.0
namen we een kijkje bij een van de spraakmakende
projecten. Pleuntje ontving ons in haar huis en gaf ons
een kijkje in haar badkamer en toilet.
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Iedereen heeft andere ideeën en wensen wanneer
het gaat om de toepassing van tegels in huis. De
een kiest voor Stoer & Landelijk, de ander voor
Modern & Minimalistisch, maar er zijn ook klanten
die 'all out' gaan en voor byzondere en kleurrijke
combinaties gaan.
Wat vind je van het eindresultaat en ben je
tevreden?
Zeker! We hadden een duidelijk idee in ons hoofd
over de uitstraling van alle ruimtes die verbouwd
zouden worden. Het was even spannend voor ons
of het in de praktijk ook zo zou uitpakken na de
verbouwing. Die zorg is voor niets geweest. De
roze en groene tegels zijn echte eyecatchers
geworden en de half gezaagde waaltjes in de
keuken zorgen voor een unieke sfeer.
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Hoe zie je je eigen stijl terugkomen in jullie
project?
Wij hebben gekozen voor een rustige, moderne en
neutrale basis in de woongedeelten. Vanuit deze
basis geven we de inrichting verder vorm met
(voor ons) byzondere items. Om te voorkomen dat
het interieur saai zou worden, kozen we voor
groene tegels in de schouw en roze tegels en
zwarte tegels voor de badkamer en het toilet.
Deze mochten eruit springen. In de keuken wilden
we tegels die voor een warme, byzondere
uitstraling zouden zorgen.
Hoe ben je tot deze combinaties gekomen?
We wisten vooraf al welke kranen we wilden in de
sanitaire ruimtes. De tegels moesten hierbij
passen. Op Pinterest hebben we toen enkele
combinaties gezien met roze tegels. Hier werden
we erg enthousiast van.
De waaltjes hebben we eerder gezien bij bekenden
én bij Kusters 2.0 zelf. In ons vorige huis wilden
we graag een aanbouw maken waarbij we 'buiten
naar binnen' zouden halen. Die aanbouw is er nooit
gekomen, maar dat die sfeer nu toch in onze
huidige keuken terugkomt is geweldig.
Over de groene tegels in de schouw waren we het
snel eens. De kleur is helemaal naar onze smaak
en zorgt voor een link met de groene omgeving
waarin we wonen.
Hoe vond je de samenwerking met Kusters 2.0?
De samenwerking verliep vanaf het begin heel fijn.
Tijdens onze eerste afspraak werd echt de tijd
genomen voor onze wensen. Samantha heeft
verschillende combinaties van tegels laten zien
die pasten bij wat wij voor ogen hadden.
Ze begreep welke visie we voor ons huis hadden
en we konden elkaar vooral vinden in de keuze
voor de gekleurde tegels. We zijn daarna nog een
keer teruggegaan om enkele opties nog eens te
bekijken en ook toen werden we enthousiast
begroet en geholpen. Kusters 2.0 heeft ons
positief verrast: zo'n mooi tegelbedrijf en zo dicht
bij huis. Top!
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Wat zijn de leukste reacties die jullie gekregen
hebben?
Iedereen is enthousiast over hoe het geworden is.
De roze tegels in combinatie met het behang
zorgen voor erg leukste reacties: ze vinden het bij
ons passen.
Een teken dat onze stijl er dus duidelijk in terug te
zien is. Het is misschien niet ieders kleur, maar
voor het feit dat we gekozen hebben voor een
duidelijke sfeer die bij ons past krijgen we altijd
waardering.

"We wilden dit fantastische
huis eer aandoen."
Wat maakt jullie project zo byzonder?
Het huis waarin we sinds een paar jaar wonen is
het ouderlijk huis van mijn partner Luc. Zijn vader
heeft dit huis met zijn eigen handen opgemetseld
begin jaren '80 en we wilden dit fantastische huis
eer aandoen. Vanuit deze insteek zijn we plannen
gaan maken om het te moderniseren. Zijn vader is
ook blij met het eindresultaat.

Wat voor advies zou je klanten geven die bij
Kusters 2.0 komen?
Er is zoveel keus en er zijn zoveel verschillende
stijlen te vinden bij Kusters 2.0 dat we iedereen
adviseren om vooraf al wat vooronderzoek te
doen, zodat je gerichter de afspraak in kunt
stappen: Welke stijl vind je mooi? Welk kleuren?
Waar worden de tegels geplaatst en welke sfeer
wil je in de ruimte creëren? Denk ook aan de
gebruiksfunctie van de ruimte en doe bijvoorbeeld
inspiratie op bij vrienden, Pinterest, magazines of
Funda.
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ONTMOET,
NYNKE
Onze mensen zijn de drijvende kracht achter ons
merk en zorgen dag in, dag uit voor de mooiste
combinaties. We stellen je in dit magazine graag
voor aan deze toppers. In deze editie maak je
kennis met Nynke.

Kan je vertellen wat je werkzaamheden bij
Kusters 2.0 zijn?
Eigenlijk doe ik een beetje van alles wat. Ik help in
de verkoop, van het moment dat de klant
binnenkomt tot aan de bestelling. Ik verzorg
gedeeltelijk de social media, waarbij ook het
magazine van pas komt, en ik doe gedeeltelijk de
administratie.

Ha Nynke, je bent de nieuwste aanwinst van
Kusters 2.0. Hoe ben je hier terecht gekomen?
Ik ben bij Kusters 2.0 terecht gekomen via mijn
vriend Jeroen. Hij werkt hier inmiddels al een
Waar haal je de inspiratie vandaan?
tijdje. Ze kwamen op sommige fronten wat handen
te kort en vandaar dat de vraag gekomen is of ik Eigenlijk wordt de inspiratie grotendeels gehaald
ze hierbij wilde helpen.
uit onze showroom. We hebben hier zoveel moois
staan dat het leuk is om hierin mooie combinaties
te maken. Andere inspiratie om mensen zo goed
mogelijk advies te kunnen geven is toch wel social
media, het bekijken van verschillende websites en
verschillende mooie tegelprojecten bekijken.
Wat is jouw favoriete stijl? En waarom?
Dat vind ik lastig omdat ik echt meerdere stijlen
mooi vind. Ik denk dat ik een beetje tussen de
combi Stoer & Landelijk en Minimalistisch &
Modern zit. Dit lijkt in eerste instantie misschien
een gekke combinatie, maar ik hou van een mix
tussen deze 2 stijlen.
Wat kies jij bij het koffiezetapparaat?
Dan ga ik voor een latte macchiato. Deze mag
alleen ik van mezelf niet te veel drinken, dus ik
drink ook graag thee.
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Sierbestrating is het hart van jouw tuin. Mooi
en functioneel leidt het de weg door de tuin
of vormt het een plaats om even tot rust te
komen. Bij Kusters 2.0 nemen wij jou graag
mee door onze showtuin in meerdere stijlen.
Hierbij kom je bijvoorbeeld door een
mediterraan tafereel, gevolgd door een
landelijke tuin. Je ziet de materialen zoals ze
gebruikt kunnen worden, waardoor je beter
kunt kiezen wat bij jou past.
Qua accessoires in mijn tuin houd ik van:
A : Speels en Bohemien
B : Een toffe buitenkeuken met een fijne
tuinset
C : Natuurlijke producten, zoals veel hout en
groen
D : Een paar rustige plantenbakken en een
strakke loungset
In mijn tuin zie ik graag de volgende
vormen:
A : Alles lekker speels door elkaar
B : Ronde vormen
C : Verschillende vormen door elkaar
D : Strakke lijnen en vormen

Ik wil de volgende stijl uitstralen met mijn
tuin:
A : Een tuin waarop je nooit uitgekeken raakt
B : Gezelligheid waar ik graag mijn familie en
vrienden uitnodig
C : Knusse, warme tuin met een rustgevende
uitstraling
D : Strak met niet al te veel gerommel in de
tuin
In mijn tuin... :
A : Ontbijt ik graag in het zonnetje
B : Borrel ik graag met vrienden
C : Organiseer ik gezellige diners
D : Kom ik graag tot rust met een goed boek
In mijn ideale tuin vind je qua beplanting
vooral:
A : Bamboe en grassoorten
B : Goed gevulde plantenbakken en geurende
bloemen
C : Mooie bloemenperken en fruitbomen
D : Strak gemaaid gras en plantenbakken met
planten in verschillende hoogtes
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Welke antwoorden koos jij het meeste? Ging
jij voor A, B, C of D? Je vindt hier terug welke
stijl het beste bij jou past op basis van jouw
antwoorden.

de sfeer van Italië naar je eigen tuin. B Hoe fijn zou het zijn als je na een lange
A Haal
Zonnig getinte muren, grindpaden en een
dag thuis komt en even kunt ontspannen
verhoogde vijver zorgen ervoor dat jij je
snel in een Zuid-Europese omgeving
waant. Hierin vormt de bestrating de
basis. Warme aardetinten, natuurlijke
materialen, natuursteen en fijn grind
leggen de fundering waar de beplanting
het tot een geheel maakt.
Ga voor een tuin in de stijl Mediterraan &
Eco . Deze stijl past vanwege de speelse
stijl en diverse sfeervolle materialen
goed bij jouw wensen en stijl.

C De balans tussen natuur en omgeving.

Een harmonie tussen de inrichting van de
tuin, beplanting en de gebruiker. Je
maakt niet alleen een tuin, je probeert
een stukje natuur te realiseren.
Een echte familie tuin. Mix materialen
zoals tegels en kiezels. Of ga voor een
houtlook tegel die je door de hele tuin
doorvoert. Breng de woonkamer naar
buiten.
Heb je het meeste C gekozen? Dan past
een tuin in de stijl Natuurlijk & Landelijk
perfect bij jou!

in de loungehoek buiten. Een ontspannen
sfeer, eenvoudig te onderhouden planten
en een mooi terras met een lounge set.
Een tuin in de stijl Stads & Lounge past
helemaal bij jouw voorkeuren.

D Een mooie, heldere indeling met

rechthoekige vormen en een duidelijke
vlakverdeling. Rechtlijnige borders
gevuld met verschillende planten,
omlijnd met strakke blokken en gevolgd
door een grote tegel. Een terras
opgebouwd met dezelfde grote tegels,
voorzien van een houten overkapping.
Alles uitgelicht met moderne
tuinverlichting om de tuin ook ’s avonds
tot zijn recht te laten komen.
Houd jij van al het bovenstaande? Dan is
een tuin in de stijl Minimalistisch &
Modern een schot in de roos!
Wil je meer ontdekken over sierbestrating?
Neem dan een kijkje op onze website of
neem vrijblijvend contact met ons op voor
een rondleiding door de recent verbouwde
showtuin.
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WELKOM BIJ
KUSTERS2.0
Ons team van gepassioneerde experts staat van
maandag tot en met zaterdag voor je klaar. We leiden je
rond door onze steenshowroom, de inspiratie lounge, de
keramiek boutique, de showtuin en de tegelshowroom.
Wil je ons advies bij het maken van de keuzes voor
tegels, sierbestrating of stenen? Maak dan een afspraak
via de website.
Tijdens de zomertijd zijn wij van maandag tot en met
vrijdag van 08:00 tot 17:30 en op zaterdag van 09:00 tot
15:00 geopend.
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