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Beste lezer,
2018 was een goed jaar voor de tuinaanleggers en hoveniers. Bestaande
trends zetten door: de particulier wil zijn huis en tuin perfect op orde
hebben en heeft daar iets voor over. De inrichting van de tuin is sober,
maar van hoge kwaliteit. Daarin past de Schellevis Tegel perfect. Een
bescheiden, zorgeloos product dat steeds voor de juiste sfeer zorgt.
Geen wonder dat tuin- en landschapsarchitecten deze “klassieker”
graag blijven toepassen in hun ontwerp.
Wij wensen u een voorspoedig 2019!

Het verkoopteam van Schellevis

Schellevis bouwt
aan de toekomst
Na jaren van voorbereiding en een ingewikkelde procedure
heeft Schellevis vergunning gekregen om haar hallencomplex
uit te breiden. In de zomer van 2018 is gestart met de bouw van
een nieuwe productiehal en een doseer- en menginstallatie.
Deze uitbreiding geeft Schellevis de mogelijkheid om flexibel
in te spelen op de groeiende vraag naar gekleurde Schellevis
producten.
Er is bijzondere zorg besteed aan de landschappelijke inpassing
van deze fabriek in het mooie Land van Heusden en Altena. Zo
komen er vijvers met rietkragen, wilgen, fruitbomen en zelfs een
wandelpad voor onze medewerkers.

Het nieuwe
Inspiratieboek 2019
is klaar!
Het boek staat, net als in voorgaande jaren, weer vol
met inspirerende toepassingen van de Schellevis Tegel
in de tuin, op het dak en in de stedelijke omgeving.
Het boek toont realisaties in particuliere tuinen en in
de openbare ruimte. Ook buiten Nederland hebben
ontwerpers de Schellevis Tegel ontdekt!
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Trends in tegelland
Grootformaat tegels zijn een onmiskenbare trend.
De moderne ontwerper kiest graag voor een grijze
kleur en gebruikt een royale voeg om een duidelijk
lijnenspel te creëren. Een andere ontwikkeling is
het gebruik van strokenbestrating tussen gras of
beplanting. Zo gaat de bestrating als het ware op
in het groen. Voor beide trends bent u bij Schellevis
aan het juiste adres. Op www.schellevis.nl vindt u
talloze inspirerende voorbeelden van deze trends.

Green label
Duurzaamheid staat bij Schellevis hoog in het
vaandel. Hoe kan het ook anders: we halen
onze inspiratie uit de natuur. Om het milieu
en onze leefomgeving te steunen maken wij
gebruik van binnenvaartschepen om

grondstoffen aan te voeren, energiezuinige
productiemethodes en selecteren wij onze
leveranciers niet alleen op kwaliteit maar ook
op milieuvriendelijkheid.
Daarvoor zijn wij beloond met het NL
Groenlabel.

Project Piet
Klerkx
Ook bij dit project wordt het
lijnenspel van de architect
versterkt door de strakke
Schellevis Tegel.
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