
TERRAS

Siergrind Zebra
4+1 GRATIS!*

Getrommelde 
Bouwpuntklinker
€  11,99 incl. BTW

Betonmortel 
€  3,95 incl. BTW

Bouwpunt terrasdagen van 15/03 t.e.m. 17/04



GR
IN

D

Voor alle tuinstijlen is er een variant. Gebruik 
het siergrind als afwerking, ter decoratie of in  
combinatie met eccogravel. Deze grind- 
soorten zijn verkrijgbaar in zakken van 20kg. 
Bij grotere projecten ook mogelijkheid tot big 
bag verpakkingen. 

 Siergrind

Yellow sun
Carrara 
grind Icy blue

Basalt Ardennen Zebra

INCL. BTW 

€ 13,50
Per m2

4+1
GRATIS!*

*BIJ AANKOOP VAN
ZAKKEN VAN 20KG

BOUWPUNT SELECTIE

Met ECCOgravel grindstabilisatie is jouw 
oprit of tuinpad perfect beloop- en berijd-
baar. Het is waterdoorlatend en oogt strak.
Formaat: hoogte 40mm

 < Eccogravel 
 Grindstabilisatie

WitZwart

Design en efficiënte waterinloopcapaciteit 
staan voorop. Dit is een traditioneel, 
verzinkt rooster in een antraciet uitvoering. 
Daarnaast kan het ook dienst doen als  
een stijlvolle overgang tussen diverse 
verhardingen in je tuin of terras.

Slimline is én discreet én zichtbaar 
mooi tegelijkertijd. Deze goot is slechts 
6 centimeter breed en heeft een strak 
aluminium rooster. Je hebt de keuze 
uit 2 kleuren: zwart of grijs. Naast zijn 
uitstraling is hij snel en gemakkelijk 
te plaatsen. Bovendien kan hij worden 
aangesloten op infiltratievoorzieningen 
of op de riolering.
 

Bij deze goot is er slechts een fijne sleuf 
zichtbaar. Zonder breekwerk kan je ze overal 
inbouwen rondom de woning. Dankzij het toe-
gangsluik heb je een groot onderhoudsgemak.

ACO Euroline 
Antraciet goot

Slimline, de slanke > 
designafwatering

ACO Euroline 
Discreet Inox 
goot: 60 en 100

GO
TE

N Zwart Grijs

PRIJZEN 
vanaf 

€ 18,99
INCL. BTW



Met de zomer in zicht mogen we al stilaan dromen van gezellige 
terrasmomenten. Hoog tijd om jouw terras op punt te zetten dus. 
Bouwpunt wil je inspireren met een Bouwpuntselectie terrastegels: 
een mooi terras aan een interessant prijsje!
 
Op zoek naar strakke, zuiderse of warme tinten? Bij Bouwpunt  
vind je het allemaal! De keuze van de keramische 2cm-tegels  
voor het terras kunnen gelijk doorgetrokken worden naar binnen 
met de 1cm-tegels in dezelfde uitvoeringen. Keramische tegels 
vereisen weinig onderhoud, dus het enige wat je te doen staat, 
is genieten van jouw terras!
 
Hieronder alvast wat inspiratie om bij weg te dromen. Op ons  
toonpark hebben we natuurlijk nog veel meer! Kom gerust langs  
om ons uitgebreid assortiment aan terrastegels te ontdekken.
 
Summer, here we come!
 

Terrasjesweer!Terrasjesweer!



TE
GE

LS

Ruwe cementlook met huiselijke 
kleuren. Een ideale buitentegel  
voor moderne terrassen, opritten  
en paden. Ook aanbevolen als 
stapstenen in het gazon. 
Nom.formaat: 60x60x2cm

 < BP Pias

Light Grey

INCL. BTW 

€ 29,99
Per m2

INCL. BTW 

€ 29,99
Per m2

Trendy betonlook, licht van kleur 
met verzacht ontwerp dat bij  
elke terras past. De diversiteit  
in ‘tegelgezichten’ geeft een  
natuurlijke uitstraling  
aan het terras.
Nom. formaat: 60x60x2cm

BP Pavi >      

Silver Grey Antraciet Mud



TE
GE

LS

Een licht genuanceerde blauwsteenimitatie. Deze full body 
keramische tegel is geschikt voor zowel rustieke als  
moderne toepassingen. 
Nom. formaat: 60x60x2cm

 < Blue Stone Grey en Black

Blue Stone 
Black

Blue Stone 
Grey

INCL. BTW 

€ 44,95
Per m2

Anthracite Grey

Een keramische terrastegel met 
zachte betonlook. Geschikt voor alle 
buitentoepassingen.
Nom. formaat: 60x60x2cm

 < BP Sorrento 
INCL. BTW 

€ 29,99
Per m2



Een ongetrommelde Bouwpuntklinker  
met strakke uitstraling. Geschikt voor   
opritten, terassen,… Enkele formaten  
ook beschikbaar in het grijs.
Formaat: 15x15x6cm I 20x20x6cm I 
20x30cmx6cm

Ongetrommelde > 
klinker

vanaf 

€ 10,59
INCL. BTW

Dé oplossing voor een natuurlijke 
en efficiënte infiltratie van 
regenwater. Via de brede voegen 
wordt het water geleid naar  
de ondergrond. Beschikbaar  
in zwart en grijs.
Afmetingen: 20x20x6cm

 < Waterpasserende 
 klinkers

KL
IN

KE
RS

vanaf 

€ 17,16
INCL. BTW



KL
IN

KE
RS

Een duurzame, cilindergetrommelde 
Bouwpuntklinker met een natuurlijk 
verweerde uitstraling. Beschikbaar 
in verschillende kleuren.
Formaat: 15x15x6cm

 < Getrommelde 
 Bouwpuntklinker

Zwart Muisgrijs

Grijs Grijs-zwart Herfst

INCL. BTW 

€ 14,79
Per m2

INCL. BTW 

€ 11,99
Per m2

De getrommelde klinker in arduinkleur 
heeft een kleurschakering waardoor 
jouw oprit of terras een natuurlijk en 
rustiek effect uitstraalt.
Formaat: 20x20x6cm I 20x30x6cm

Brugse >       
getrommelde
klinker

Zwart-grijs Zwart

 < Waterpasserende 
 klinkers

Maak je terras Maak je terras 
klaar voor de lente!klaar voor de lente!



TERRAS

Alle prijzen zijn incl. btw, afgehaald en zelfgeplaatst. Toonpark bezoek na afspraak.

Ontdek onze handige tools!Ontdek onze handige tools!

Brug-Zuid 21, 9880 Aalter - T 09 325 90 90
info@botha.be - www.botha.be

Openingsuren:
Maandag - vrijdag: 8u00-12u00 & 13u00-18u00  
Zaterdag: 9u00-12u00

Botha

Stabilisé
€ 4,51 incl. BTW

Tegelwasset 
€ 59,99 incl. BTW

Betonmortel
€ 3,95 incl. BTW

Handschoenen 
€ 3,75 incl. BTW

Turbobeton 
€ 5,85 incl. BTW

Zandschop
€ 12,- incl. BTW

NIEUW! BOTHA BOUWSHOP


