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Herkent u dit? Het voorjaar begint, je wilt lekker 
buiten aan de slag, maar eerst is er die ergernis 
van groene tegels en glibberige vlonders. Aan 
de slag dus met de hogedrukspuit of bezem en 
(groen) schoonmaakmiddel. Het knapt er wel van 
op, maar perfect wordt het nooit. Het kost veel 
tijd en water en als je een hogedrukspuit gebruikt, 
ook nog eens veel schoonmaakwerk achteraf door 
opspattend vuil op muren en ramen.   

Tenge Hoveniersbedrijf heeft nu een oplossing die 
écht werkt: een reinigingsmachine voor terras, 

oprit, tuinpaden, vlonders en steigers. Kortom, 
alle soorten verharding, inclusief kwetsbaar 
natuursteen.Na een demonstratie van het apparaat 
waren de medewerkers van Tenge meteen 
overtuigd. De resultaten zijn indrukwekkend. Tenge 
kocht de reinigingsmachine en maakte al tal van 
klanten blij met prachtige schone terrassen. Keer 
op keer klinken de woorden ‘wow, geweldig!‘ 

Duurzaam en innovatief
De machine verwijdert al het vuil en aanslag 
met een speciale borsteltechniek. Een roterende 

Lang wilde Tenge Hoveniersbedrijf er niet aan: 
kunstgras. Tenslotte zijn de medewerkers altijd 
bezig met levend materiaal. Maar de tijden zijn 
veranderd en kunstgras voor de particuliere tuin 
is sterk in opkomst. Het gemak, het natuurlijke 
uiterlijk en de duurzaamheid spreken steeds 
meer mensen aan. Wij verdiepten ons daarom 
stevig in het product en het resultaat is dat u nu 
ook bij ons terecht kunt voor de aanleg van uw 
kunstgrasgazon.
 
Kwaliteit voorop  
In Vario ‘Masters in Green’ in Lichtenvoorde 
vonden wij een betrouwbare en deskundige 
partner met dezelfde hoge kwaliteitseisen als wij. 

Beide bedrijven vullen én voelen elkaar uitstekend 
aan. Diverse projecten zijn inmiddels gerealiseerd 
en onze klanten zijn bijzonder tevreden. De 
gazons liggen er prachtig bij en de ervaringen zijn 
positief: het ziet er natuurlijk uit, het onderhoud 
is eenvoudig en het vraagt veel minder tijd en 
inspanning dan dat van echt gras.
 
Showtuin kunstgras 
Wij kunnen ons voorstellen dat u een kunst-
grasgazon eens in het echt wilt zien. Daarom 
hebben we bij ons bedrijf een showtuin aangelegd 
met verschillende soorten kunstgras. Kom gerust 
langs. Kijk hoe het eruit ziet, voel eraan en loop er 
een stukje op. En .. stel uw vragen!

borstelkop met lange en korte haren reinigt 
intensief en laat voegen en verharding intact (in 
tegenstelling tot de hogedrukspuit). De borstel 
heeft zelfs een polijstend effect. De originele kleur 
komt weer naar boven en nieuw vuil hecht zich 
minder snel. Paden, terrassen en vlonders blijven 
dus langer schoon. Nog een voordeel is dat het 
apparaat weinig water gebruikt en helemaal geen 
reinigingsmiddelen. 

Neem contact op voor een offerte, dan komt een 
van onze medewerkers vrijblijvend bij u langs. 

Tenge speelt in op 
groeiende vraag 

Melle Zwerver   

Kunstgras is mooi, sterk én praktisch

Weg met groene tuinpaden, 
glibberige vlonders en 
verkleurde tegels
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Het wow-effect!

Feitze Leemburg


