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Alsjeblieft, onze brochure. We hebben een selectie 

gemaakt uit onze favoriete korven door de jaren 

heen gecombineerd met handige aanpakpunten 

en schetspapier. Alle ingrediënten om jouw 

buiten nog beter te maken. Veel plezier!
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Al tien jaar maken wij mooie 

en bijzondere steenkorven, 

een mijlpaal om te vieren.

We vonden het daarom tijd voor 

een nieuwe krachtige en frisse 

uitstraling. We hebben daarom 

een embleem ontworpen dat 

nog jaren meekan.

Ons embleem staat voor 

persoonlijk ,  onderscheidend 

en kwaliteit.

mijlpaal

momenten
samen
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Toen ik tien jaar geleden startte met Gard & Care, was dit vooral omdat ik dingen anders wilde doen, 

anders wilde aanpakken, een mooi product afleveren. Sinds die start brengen we ervaring, passie en 

vertrouwen aan tafel , samen met klanten, samen met ons team, samen ontdekken, samen bouwen, 

samen leuke projecten doen, kortom al tien jaar ‘buitengewoon samen’.

We hebben in die ti jd leren luisteren naar de behoefte van jou als klant en leren vertalen wat er in 

jull ie ‘eigen groene domein’ van grote waarde is . Zoals je om je heen kunt zien is er steeds meer 

behoefte om van de tuin een plek te maken waar je gezell ig samen kunt zijn. Met je gezin, familie en 

vrienden, een speciale plek waar je mensen samen kunt brengen. Sommige mensen noemen de tuin 

het verlengde van je woonkamer. Samen rondom huis .

 

We zijn er trots op dat onze producten daar onderdeel van uit mogen maken, dat we producten maken 

die jull ie gebruiken om van de tuin een f ijne plek te maken.

 

We hebben in deze brochure mooie en leuke toepassingen van onze producten samengebracht, 

wij denken dat het een inspiratiebron is om jouw project vorm te geven. Daag ons uit en laat ons weten 

wat je ideeën of wensen zijn. We laten je graag weten hoe wij denken ze te realiseren, samen met jou.

Wij wensen je een buitengewone dag toe!

Toon van de Wiel

welkom
als we elkaar 
uitdagen met 

creatieve ideeën 
en toepassingen 

ontstaan de 
mooiste 

producten
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aluminium
zink

ijzer

Een product van Gard & Care is waar vorm en functie samenkomen. 

We maken bij de constructie van onze grind- en steenkorven gebruik van 

robuuste methoden die zich het afgelopen decennium hebben bewezen, 

waarbij de praktische en decoratieve waarden hand in hand gaan. 

Kwaliteit

We gebruiken uitsluitend de beste draadkwaliteit die door de zink– 

aluminiumcoating wel 3 tot 5 keer langer meegaat dan normale 

gegalvaniseerde draad. Deze zink – aluminiumdraad is zelfhelend 

en met jarenlange garantie op doorroesten.

Door het gebruik van grote panelen ontstaan er korven of schuttingen 

die uit één geheel bestaan. Geen tussenruimtes en geen materiaalverspilling. 

Onze constructies met tussenschotten gecombineerd met stevige krammen 

vormen de betrouwbare (blijvende) basis voor een mooie en strakke 

toepassing van jouw keuze. 

vorm ontmoet functie
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Exclusief en uniek

Verschillende toepassingen bieden praktische 

functionaliteiten en geven jouw tuin een uniek 

karakter. 

Standaard worden de korven gevuld met steen of 

grind. Maar je kunt ook materialen hergebruiken. 

Het gebruik van vulmaterialen is nagenoeg einde-

loos. Kies voor een materiaal dat zorgt voor een 

even krachtige als fraaie uitstraling.

Duurzaam & Milieuvriendelijk

De producten worden uiterst duurzaam geprodu-

ceerd en zijn eenvoudig te recyclen. Door de lange 

en onderhoudsvrije levensduur zijn de producten 

gericht op de toekomst.
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voor de M100 maas 
(100 bij 100 mm met binnengaas van 10 bij 10 mm)
afhankelijk van de dikte wordt de korf strooiend gevuld met 8 - 16 mm of 16 - 32 mm steen

De vele toepassingsmogelijkheden zorgen ervoor dat twee belangrijke elementen in de tuin gecombineerd 

kunnen worden. Zowel decoratief als constructief kun je bij ons terecht.

Afhankelijk van de maaswijdte kunnen de korven gevuld worden met verschillende vulmaterialen. 

Denk bijvoorbeeld aan glas ,  oude dakpannen ,  flessen ,  hout en uiteraard natuursteen . 

De toepassingen komen in verschillende maten en vormen. 

Neem voor meer informatie contact op 

met je lokale vakman. 

sterk staaltje
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voor de M100 maas 
(100 bij 100 mm met binnengaas van 10 bij 10 mm)
afhankelijk van de dikte wordt de korf strooiend gevuld met 8 - 16 mm of 16 - 32 mm steen

De M100 steenkorf of schutting heeft een maas van 100 bij 100 mm met een binnengaas van 10 bij 10 mm en 

wordt strooiend gevuld met 8 tot 16 mm of 16 tot 32 mm stenen, afhankelijk van de dikte. 

    De M75 steenkorf heeft een maas van 75 bij 75 mm en wordt, voor het mooiste restultaat, 

met de hand gestapeld gevuld met stenen van 80 tot 120 mm . 

        De M50 steenkorf heeft een maas van 50 bij 50 mm en 

wordt strooiend gevuld met stenen van 40 tot 80 mm .
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1. Maatwerk

Je kiest een element uit deze brochure, online of showtuin. 

Indien nodig passen we dit aan zodat het exact bij jouw wensen 

past. We laten ons graag uitdagen, geen vorm of functie is te gek. 

Onze vakmensen helpen  je graag.

2. Jarenlange ervaring

Achter het authentieke karakter van onze producten gaat 

jarenlange ervaring schuil. Ervaring in het realiseren van 

woonbeleving voor zowel binnen als buiten.

3. Garantie en kwaliteit

Op al onze producten geven we jarenlange garantie. 

Dankzij de materialen en solide constructies ben je zeker van 

een lange levensduur. Net zoals we kwaliteit en betrouwbaar-

heid belangrijk vinden in productie, verpakken en versturen, 

afspraken, prijzen en levertijd.

Als het over grind- en steenkorven gaat ben je bij ons aan het juiste adres. Van een Gard & Care product heb je 

jarenlang plezier. Deze fraaie bouwstenen van je tuin worden gemaakt door een team van specialisten die nét die 

stap extra zetten.

de kracht van gard & care
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wij zijn aanpakkers
en houden van uitdagingen



Met dit stappenplan willen we een combinatie bieden van inspiratie, materiaalbeleving en inzicht in de technische mogelijkheden 

van steenkorven als basis waarmee we samen jouw tuin kunnen realiseren.

Jij bepaalt of je een klus wel of niet zelf doet. Het werken met onze producten is niet moeilijk. Zelf doen geeft natuurlijk veel 

voldoening en levert een kostenbesparing op. Realisatie door een vakman is gegarandeerd comfortabel en vakkundig. 

Maak keuzes die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie en budget. Twijfel je ergens over? Neem dan contact op.

Kijk op gard-care.com/vakmensen voor jouw lokale vakman!

1. Inspireren

Loop naar buiten. Wat zie je? Wat mis je? Breng door middel 

van steekwoorden en afbeeldingen in kaart wat je wensen 

zijn. Bekijk verschillende inspiratie middelen of loop even 

binnen bij je lokale vakman.

2. Kiezen

Stijlen, functionaliteiten of afmetingen. Alles kan van invloed 

zijn op je keuzes. Kies een maaswijdte, vulmateriaal of 

toepassing die aansluit op jouw wensen. 

3. Ontwerpen

Haal het maximale uit de ruimte die je beschikbaar hebt. 

Schets simpel maar overzichtelijk jouw project op de ontwerp 

pagina van deze brochure. Bespreek ze met je vakman!

4. Realiseren

We houden ons aan onze afspraken en samen zorgen we dat 

er op tijd geleverd wordt. Dan begint het echte werk. Kijk voor 

de plaatsingsadviezen op gard-care.com/plaatsingsadvies

5. Genieten

Geniet van jouw tuin, waar je voortaan volop kunt genieten 

van mooie dagen en lange avonden. Je hebt het verdiend.

zo werkt aanpakken
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simpelweg 
genieten 
van elkaar





Als je thuiskomt, wil je voor de rest van de dag of 

de week heerlijk in je eigen omgeving kunnen 

ontspannen. Stel je voor dat je je na een hectische 

dag omkleed en je vrijetijdskleding aantrekt om 

vervolgens buiten op jouw plek te ploffen. Dat alle 

ingrediënten aanwezig zijn om de vrije tijd op jouw 

manier in te vullen. Even opladen en tijd doorbrengen 

met de mensen die het dichtst bij je staan.

Gard & Care realiseert de basis elementen van jouw 

tuin waarbij samen het uitganspunt is. Zoals voor de 

bewoners van een huis in Mierlo, aan de rand van 

Eindhoven, die een prachtig eigen gemaakte plek 

hebben. Het was hun wens om meer te kunnen 

genieten in de tuin. Veeleisende carrières gecombi-

neerd met een intensief sociaal leven vroeg om een 

plek waar zij zich op hun eigen manier konden 

ontspannen. 

Zij stelden zich voor tijdens de weekenden met fami-

lie of vrienden uitgebreid te kunnen samenkomen aan 

een buitentafel. En op zwoele zomeravonden na een 

actieve dag op knusse wijze te kunnen genieten van 

een goede fles wijn of een biertje. Voor de rustigere 

avonden wilden ze een hoekje voor elkaar om onder 

een overkapping te genieten van een goed boek of 

gesprek. Aan al die wensen heeft Gard & Care met veel 

plezier kunnen voldoen. Een reeks steenkorven met 

ingebouwde haard biedt een oase van rust in hun 

drukke leven en zorgt voor deze familie nog jaren voor 

het ultieme samenkomen. 

Samenkomen om goede tijden te delen - om te ontspannen en tot rust te komen, bestaande vriendschappen 

te versterken, of nieuwe te maken - is altijd een belangrijk onderdeel van de universele aantrekkingskracht 

van de tuin geweest. 

even buitenkijken

Ruim opgezette barbecueplek en 

eetgedeelte met voldoende zitplaatsen
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daglicht en 
buitenlucht 
helpen je
ontstressen
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Maatwerk vraagt nauwkeurigheid. 

aandacht 
maakt

samenwerken

Aandacht voor producten, aandacht voor mensen. Persoonlijke aandacht maakt 

van gewoon werken, samenwerken. Daarom werkt Gard & Care met vakmensen 

die de beste binnen hun expertise willen zijn. Ze weten dat aandacht en zorg 

het verschil maken voor langdurige relaties. Door een cultuur van gunnen 

komen alle partijen verder.

Ook al werken wij met grote partijen, wij vergeten de gewone man niet. 

Iedereen verdient aandacht. Bij ons bedrijf krijgt iedereen de tijd om het beste 

te halen uit de producten en zichzelf. Want alleen het beste is goed genoeg 

voor de producten van Gard & Care.
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karakter 
op maat
Met de juiste steenkorven wordt de 

tuin een plek waar je kunt genieten. 

Je tuin wordt je woonkamer en je 

terras je keuken. Het is jouw thuis, 

buitens- huis. Een plek met karakter 

waar iedereen graag komt. 

Het verschil tussen een tuin en 

jouw tuin ligt in de functionaliteiten 

die ji j  toevoegt. Breng ji j graag tijd

in je tuin door? 
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gerealiseerde 
steenkorven
Er zijn inmiddels duizenden projecten gerealiseerd in 

Nederland en Europa. Elke steenkorf ontworpen met 

betrokkenheid van jou. Laat onze unieke korven opgaan in 

de bestaande onderdelen van je tuin of laat de korf juist in 

contrast met de omgeving. Varieer met vormen, vulmaterialen 

en toepassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos.
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Verzamelpunt

Denk aan momenten die je samen doorbrengt. 

Ze hebben waarschijnlijk allemaal een gemeenschappelijke 

verzamelpunt, zoals de eetkamertafel. Je tuin heeft een 

vergelijkbare locatie nodig, het zorgt voor ontspanning. 

Eten en drinken

Buiten kunnen koken, eten en drinken is onmisbaar in een 

tuin. Samen barbecueën of gewoon genieten van een heerlijk 

glas wijn of bier. Eten en drinken wordt weer een 

groepsactiviteit.

Ontspanning

De banken en stoelen in je woonkamer zijn fijne zitplaatsen. 

Je kunt dezelfde omgeving buitenshuis creëren met alles  

behalve doorsnee meubilair. Maak een zitgedeelte of 

creëer een unieke plek om te ontspannen.

Functionaliteiten

Combineer ideeën over de indeling van jouw tuin met 

functionaliteit en sfeer. Een aantal richtingen om je op weg 

te helpen: extra groen in plantenbakken, hoogteverschillen, 

windvrij, privacy, geluidsreducerend, beschutting, tafel, 

barbecue, bank, waterval, brievenbus, fietsenrek, verlichting 

in de schutting of een jacuzzi, niets is te gek. 

De duurzame materialen zullen hun uiterlijk en vorm onder 

alle omstandigheden behouden, onderhoudsvrij .  Pas onze 

producten toe en geniet van de mooiste dagen van het 

seizoen in je gloednieuwe tuin. Kijk voor meer inspiratie

 op gard-care.com/buitenkijken

Afhankelijk van jouw situatie en wensen is alles te realiseren. Om je handvaten te bieden hebben we een aantal 

punten opgesteld waarmee je aan de slag kunt. 

aanpakpunten
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moeiteloos combineren
met andere tuinelementen



schrijven en
schetsen
Ga aan de slag met ons praktische 

schetspapier en breng of mail deze 

naar ons of je vakman. Zo is er een 

mooi startpunt op weg naar realisatie.
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inspiratie
Kijk voor meer vormen, vulmaterialen en 

toepassingen van onze steenkorven op 

gard-care.com/buitenkijken
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wij zijn actieve 
meedenkers



Elke grind- of steenkorf is naar jouw smaak en wensen aan te 

passen, of het nu gaat om een schutting of haard. Heb je een 

specifieke vorm, vulling of toepassing in gedachten, dan 

realiseren we deze samen. Dat doen we al sinds 2007!

ALS HET OVER 
STEENKORVEN GAAT 
IS GARD & CARE 
DE SPECIALIST

hoe helpen we je verder?
Persoonlijk

Nieuwsgierig geworden? Uiteraard staan wij voor je 

klaar om je verder te helpen. Je kunt bellen, mailen 

of kom gerust een keer op de koffie. 

de Vest 4

5555 XL Valkenswaard

040 785 07 05

info@gard-care.com

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00.

Zaterdag en zondag gesloten.

Vakmensen

Wij hebben de beschikking over een 

uitgebreid netwerk van specialisten. 

Kijk op gard-care.com/vakmensen  waar jouw 

lokale vakman zit, hij helpt je graag verder.

Online

Met inspirerende voorbeelden van gerealiseerde 

projecten kunnen we je op ideeën brengen voor 

jouw eigen project. Bekijk alles op 

gard-care.com/buitenkijken
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robuuste en tijdloze steenkorven



Naast de steenkorven in 
dit blad kunnen wij je nog veel meer 
gerealiseerde projecten, adviezen en 
producten laten zien.

Kijk voor meer informatie op 
gard-care.com of maak een afspraak 
met jouw lokale vakman!
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T. 040 785 07 05

info@gard-care.com

de Vest 4

5555 XL Valkenswaard


