COLLECTIONZ

83

Welles tuinhout + tuinhuizen
Hout in zijn mooiste vorm

Welles is onder de naam Welles Hout leverancier en
fabrikant van duurzame tuinhoutproducten voor gebruik in
tuinen en openbare terreinen en verwerkt daarvoor hoofdzakelijk – onder KOMO-keur – geïmpregneerd Europees
larikshout en onbehandeld Siberisch larikshout.

Speeltoestellen
Welles heeft een groot assortiment houten speeltoestellen voor de
tuin en voor toepassing in openbare gelegenheden, zoals scholen,
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, speeltuinen, horecazaken
en recreatiebedrijven. Hiervoor is een partnernetwerk opgericht,
zodat klanten in hun eigen regio gericht advies kunnen krijgen over
de aanschaf van speelvoorzieningen en het al dan niet verzorgen

Productie

van de plaatsing van de speeltoestellen en aanbrengen van de

Welles gebruikt voornamelijk FSC-gecertificeerd Europees en

valdempende ondergronden.

Siberisch larikshout. Lariks is één van de meest duurzame naaldhoutsoorten van Europa en heeft een mooie kleur en structuur.

Trends 2010

Daarnaast is hout een hernieuwbare grondstof, wat zorgt voor

Als trend in hout komend jaar ziet Welles het gebruik van zwaardere

een verantwoord bosbeheer op langere termijn.

en langere materialen voor de bouw van houtconstructies zoals
pergola’s en overkappingen. Ook wil de particulier meer privacy in de

In de eigen productiehal in Appelscha worden schuttingen,

eigen tuin. Nieuw in het assortiment zijn daarom palen in een zwaar-

hekwerken, bloembakken, tuinbergingen, pergolaconstructies

dere uitvoering, hogere schuttingen, meer schuttingvarianten en ter-

en vlonderelementen gemaakt die hun weg vinden naar allerlei

rasoverkappingen alsook buitenkeukens, tuinmeubilair en -verlichting.

tuinen en openbare terreinen. Levering geschiedt veelal aan
hoveniers-, aannemings- en groenvoorzieningsbedrijven in

Welles levert naast het eigen assortiment ook allerlei tuinhuizen,

Nederland en België. Welles Hout is sterk aan het invulling

blokhutten en carports van gerenommeerde merken als Lugarde,

geven van maatwerk richting de klant.

Gardival, Tack en Bear County. Opbouw van deze tuinhuizen is
mogelijk door geheel Nederland en België.

De Groene Sector
Op vakbeurs De Groene Sector in Hardenberg showt Welles op
haar bekende plek een terrasoverkapping met buitenkeuken, de
pergola Romantiek, enkele nieuwe schuttingen en buitenverlichting.
Het nieuwe Welles Hout-magazine 2010 is in de loop van januari
2010 beschikbaar. Voor meer informatie of een afspraak neemt u
dan vrijblijvend contact op met Welles.
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