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Beamix
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Klusproducten
voor de tuin
foto: stichting tuinpromotie nederland

Beamix heeft een overzichtelijk en compleet assortiment
voor de tuin. Daarmee is een prachtig eindresultaat én een
snelle, gemakkelijke klus gegarandeerd. Iedereen kan met
het duidelijke stappenplan en de hoogwaardige materialen
succesvol aan de slag. Een terras aanleggen, een muurtje
metselen of decoreren of schuttingen en speeltoestellen
plaatsen – met Beamix lukt het in een handomdraai!

Het uitgekiende tuinassortiment van Beamix bestrijkt met niet meer

Terras Stabilisatie 855

dan vijf producten 92 procent van alle bouwklussen in de tuin. Dat

Beamix Terras Stabilisatie 855 maakt het voor eenieder mogelijk om

maakt de keuze overzichtelijk en makkelijk. Het ‘tuinteam’ van

zelf snel en gemakkelijk een mooi strak en vlak terras aan te leggen.

Beamix bestaat uit NoMix Beton, Terras Stabilisatie, Dansand, Deco

Door vocht verhardt de stabilisatielaag tot een harde ondergrond.

Tuinmortel en Steenfix.

Daardoor blijft de bestrating keurig strak en vlak liggen.

NoMix Beton 125

Dansand 850

Met Beamix NoMix Beton is het vastzetten van bijvoorbeeld tuinpa-

Beamix Dansand voegzand is een uniek voegzand dat onkruid voor-

len, pergola’s en speeltoestellen kinderlijk eenvoudig. Simpelweg

komt. Het product zorgt voor een dichte voeg en een speciaal

een gat graven, dit vullen met water, een paal stellen en Beamix

milieu, waardoor onkruid geen kans meer maakt om te ontkiemen.

NoMix Beton rondom de paal strooien. Binnen enkele minuten

In combinatie met Beamix Terras Stabilisatie is Beamix Dansand

blijft de paal zelfstandig staan en na vijftien minuten is NoMix

het milieuvriendelijke, duurzame wapen tegen onkruidgroei.

Beton uitgehard en staat de paal als een huis.

Deco Tuinmortel 860
Beamix Deco Tuinmortel is een speciale mortel ter verfraaiing van
foto: stichting tuinpromotie nederland

tuinmuren. Met deze decoratieve tuinmortel metselt, voegt, verfraait of decoreert iedereen gemakkelijk en eenvoudig tuinmuren,
plantenbakken en andere bouwwerken. Met het heldere stappenplan kan iedereen zijn eigen sfeer creëren. Strak metselwerk, een
gladde stuclaag, een Toscaanse sfeer of een gecementeerde muur,
dit alles behoort tot de mogelijkheden.

Steenfix 862
Met Beamix Steenfix is een perfecte, dunne voeg voor natuursteen
te maken. Natuursteen heeft een prachtige uitstraling, vooral als
het wordt verlijmd met een dunne voeg, die de natuurlijke uitstraling van dit duurzame materiaal accentueert. Met Beamix Steenfix
862 kan iedereen natuursteen makkelijk verwerken in de tuin. Ideaal
voor het maken van plantenbakken, sierputten, tuinmuren of een
vijverombouw.
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