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WELKOM
BIJ POSTMUS.NL
De GeoSelect® tegels zijn geselecteerde en unieke tegels in het 

Postmus.nl assortiment. In samenwerking met onze fabrikant 

MBI de Steenmeesters hebben wij deze tegelkleuren samengesteld, 

zodat wij ons assortiment exclusief hebben kunnen aanpassen naar 

de trends van nu! En waarbij de prijs-kwaliteit verhoudingen goed zijn!

Postmus.nl brengt al uw tuinwensen samen. Van sierbestrating en tuinhuizen tot tuinmeubelen 

en vloertegels, met de producten uit onze uitgebreide collectie bieden we een inspirerend 

antwoord op elke droomtuin. De basis van een goede tuin en vlekkeloze tuinaanleg is een 

doordacht ontwerp. Onze ervaren tuinontwerpers helpen u bij het creëren van de tuin die bij 

u past. Of u uw tuin nu opnieuw wilt inrichten of een geheel nieuwe tuin wilt laten ontwerpen, 

samen brengen we buiten tot leven.

Scan de QR code
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GEOCERAMICA® SELECT
HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN
De combinatie van een keramische tegel op een sterke betonnen drager is uniek en revolutionair. 

Genieten van stijlvol Italiaans keramiek met hoogwaardige eigenschappen, profiteren van de relatief 

eenvoudige en betaalbare verwerkingskosten van een betontegel. Het keramiek is onlosmakelijk 

verbonden met een waterdoorvoerende betonnen drager met geïntegreerde afstandshouders. 

Hierdoor is plaatsing van deze sierbestrating makkelijk, snel en tegen relatief lage kosten in 

vergelijking tot normale keramische tegels. Bovendien is het product geschikt voor elk type 

ondergrond. GeoCeramica® heeft alle testen met verve doorstaan en gaat een nieuwe dimensie 

aan sierbestrating toevoegen.

Voordelen keramische tegels

Slijtvast Onderhouds-
vriendelijk

Duurzaam Slijtvast en 
Krasvast

Kleurvast Vorstbestendig Beste keramiek
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GeoCeramica® Select Savino

GeoCeramica® Select Campania

Steel
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Nero
60 x 60 x 4 cm

Black
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Tobacco
60 x 60 x 4 cm

Sand
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Dust
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm
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GeoCeramica®
Select Savino Steel



GeoCeramica®
     Select Armeno Mercury



GeoCeramica® Select Morales

GeoCeramica® Select Armeno

Dunes
80 x 80 x 4 cm

Silver
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Beach
80 x 80 x 4 cm

Mercury
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Mountain
80 x 80 x 4 cm

Mud
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm
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GeoCeramica® Select Alvito

GeoCeramica® Select Woodz

Greige
60 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm

Rovere
120 x 30 x 4 cm

Antraciet
60 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm

Honey
120 x 30 x 4 cm

Grey
60 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm

Maple
120 x 30 x 4 cm



GeoCeramica®
     Select Campania Nero



GeoCeramica® Select Slabs

GeoCeramica® Select Lotto

Antra
60 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm

Grey
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Grey
60 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm

Smoke
60 x 60 x 4 cm

80 x 80 x 4 cm

Greige
60 x 60 x 4 cm

90 x 90 x 4 cm
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GeoCeramica® Select

Ballate
100 x 100 x 4 cm

Bandano 
100 x 100 x 4 cm
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GeoCeramica® Select Median

Carbon
60 x 60 x 4 cm

Grey
60 x 60 x 4 cm

Mud
60 x 60 x 4 cm





POSTMUS.NL
TOTALE TUINREALISATIE
Uw tuin van A tot Z geregeld

 Oriënteren

U bekijkt ons aanbod in de webshop, doet inspiratie op in onze 

showroom en krijgt advies van onze adviseurs waar nodig.

 Tuin bekijken en opmeten

Om een goed beeld te krijgen van uw tuin komen we langs om uw 

tuin te bekijken en op te meten.

 3D-tuinontwerp

We maken met de foto’s en afmetingen van uw tuin een uniek 3D-ontwerp. 

Daar zit ook een passende offerte bij.

 Aanleg en realisatie

Wanneer u helemaal blij bent met ons voorstel plannen we de aanleg van uw tuin in en gaan we 

aan de slag! Heeft u al iemand om uw tuin aan te leggen? Dan leveren we graag de materialen 

die u nodig heeft en doet uw hovenier de rest.
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GeoSelect®
     Maletta



GEOSELECT®

De GeoSelect® tegels zijn geselecteerde en unieke tegels in het Postmus.nl assortiment. 

In samenwerking met onze fabrikant MBI de Steenmeesters hebben wij deze tegelkleuren 

samengesteld, zodat wij ons assortiment exclusief hebben kunnen aanpassen naar de trends 

van nu. Waardoor u voor een scherpe prijs een kleurechte betontegel kunt hebben!

Hoogwaardige betontegel

Deze betonstenen met kleurechte toplaag zijn uitgegroeid tot een aparte categorie met eigen 

unieke voordelen. Bijvoorbeeld grotere formaten dan baksteen, betere kleurechtheid dan 

traditionele betonsteen en betere functionele eigenschappen dan natuursteen.

Betontegel Stroefheid Matheid

Kleurvast Vorstbestendig Duurzaam
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GeoSelect®
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Maletta
60 x 60 x 6 cm

Wildverband 6

80 x 80 x 4 cm

Ovola
60 x 60 x 6 cm

Wildverband 6

80 x 80 x 4 cm

Arezzo
60 x 60 x 6 cm

Wildverband 6

80 x 80 x 4 cm

Venoza
60 x 60 x 6 cm

80 x 80 x 4 cm

Livorno
60 x 60 x 6 cm

Wildverband 6

80 x 80 x 4 cm

Novaro
60 x 60 x 6 cm

Wildverband 6

80 x 80 x 4 cm

Bovino
60 x 60 x 6 cm



Stapelblok Maletta
60 x 15 x 15 cm

Stapelblok Ovola
60 x 15 x 15 cm

Alivo Ovola
Natuurlijk verband

Nieuw! Nieuw!

GeoSelect®
     Alivo Ovola



GeoSelect®
     Pro Arte



GEOSELECT® PRO ARTE
De nieuwe sierbestratingscategorie maakt levensechte design mogelijk dankzij een innovatieve, 

digitale toplaag. Daarbij is de hele serie aan tegels veelzijdig toepasbaar dankzij de oersterke 

betonnen drager. De GeoSelect® Pro Arte is een speciaal geselecteerde serie voor het Postmus Select 

assortiment. Waarbij we extra oog hebben gehouden voor de juiste combinaties en stijlen met andere 

tuinmaterialen.

Een nieuwe uitvinding voor de tuintegels

Het duurzaam beschermen van de designs middels Protection Plus Factor 90. Deze 4-voudige 

beschermlaag vereeuwigt elk ontwerp en maakt de tegels bestendiger. Zo zijn ze beschermd tegen 

alle weersomstandigheden en maken vloeistoffen, vetten en zuren nagenoeg geen kans een blijvende 

indruk achter te laten. De hele range van GeoProArte® is hierdoor ook nog eens eenvoudig te reinigen 

terwijl deze welhaast ongevoelig is voor verkleuringen. Deze verzegeling loopt onzichtbaar mee met 

de kwaliteit van de designs.
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Betontegel Stroefheid Matheid 90+ Toplaag

Kleurvast Vorstbestendig Design+ Duurzaam
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GeoSelect® Pro Arte Concrete

GeoSelect® Pro Arte Borra

Dark
60 x 60 x 4 cm

Grey
60 x 60 x 4 cm

Grey
60 x 60 x 4 cm

Taupe
60 x 60 x 4 cm

Nieuwe
      Collectie



GeoSelect®
     Pro Arte Borra



Gebakken bestrating
Latiano



GEBAKKEN BESTRATING
SELECT
Bij Postmus.nl vind u diverse geselecteerde gebakken bestrating in ons assortiment. 

Gebakken bestrating zijn in tegenstelling tot betonklinkers een volledig natuurproduct. 

Dit is dus een slijtvaste steen die na verloop van tijd een steeds mooiere kleur krijgt. 

Een gebakken klinker is kleurecht en geeft een nostalgische charme. Vaak worden deze 

klinkers dan ook gebruikt in relatie met oudere woningen, woonwijken, dorpscentra en 

bedrijfsgebouwen. Maar ook bij nieuwe woningen met een landelijke tuin worden deze 

getrommelde klinkers vaak toegepast. Bij de moderne tuin met strakke lijnen worden de 

klinkers vaak on-getrommeld en dus strak gebruikt.

Op zoek naar tuininspiratie, waar de gebakken 

bestrating naar voren komt? 

Natuur product Klassiek Her te gebruiken

Kleurvast Vorstbestendig Duurzaam
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   Vind hier aluw tuininspiratie
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Gebakken Bestrating Select

Ugento
Waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm

Zelus
Waalformaat
20 x 5 x 8,5 cm

Sardo
Waalformaat
20 x 5 x 8,5 cm

Colos
Waalformaat
20 x 5 x 8 cm

Cellino
Waalformaat
20 x 5 x 6 cm

Latiano
Waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm

Copper
Waalformaat
20 x 5 x 8 cm

Nestor
Waalformaat
20 x 5 x 8 cm
(Basis beton)



Crispiano
Waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm

Notte
Waalformaat
20 x 5 x 6 cm

Lizzano
Waalformaat
20 x 5 x 6 cm

Matta
Waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm

20 x 5 x 8,5 cm

Hagen
Waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm

Calci
Waalformaat
20 x 5 x 8 cm

Norcia
Waalformaat
20 x 5 x 6,5 cm

20 x 5 x 8,5 cm
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SELECT GRAS
De gebruikte materialen van het kunstgras zijn tegenwoordig een samenstelling van 

huidvriendelijke flexibele kunststof met garens. Dit zorgt ervoor dat het kunstgras zowel 

stevig als zacht is en geen warmte vasthoudt. Hierbij is het uiterlijk van het kunstgras bijna 

niet meer te onderscheiden van het echte gras. De natuurlijke combinatie van groentinten en 

verschillende lengtes van grassprieten. Geven uw tuin het uiterlijk van echt groen en het gemak 

van onderhoudsvrij.

Wilt u het kunstgras in het echt zien, kom dan snel langs bij één van onze showrooms.
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   Vind hier aluw tuininspiratie
Diverse kleuren Echte vorm Kindvriendelijk

Diervriendelijk Sterk Duurzaam
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SELECT KUNSTGRAS

Santa Cruz
De hoogte van dit kunstgras is 
verkrijgbaar in 30 & 40 mm. 
Hierbij is elke 10 cm, voorzien 
van 13 steken met sprieten.

Guatemala
De hoogte van dit kunstgras is 
30 mm. Hierbij is elke 10 cm, 
voorzien van 16 steken met 
sprieten.

Buenos Aires
De hoogte van dit kunstgras is 30 
mm. Hierbij is elke 10 cm, voorzien 
van 19 steken met sprieten.

Santiago
De hoogte van dit kunstgras is 
35 mm. Hierbij is elke 10 cm, 
voorzien van 14 steken met 
sprieten.

Zand
25 kg

Cordoba
De hoogte van dit kunstgras is 
30 mm. Hierbij is elke 10 cm, 
voorzien van 15 steken met 
sprieten.

São Paulo
De hoogte van dit kunstgras is 
42 mm. Hierbij is elke 10 cm, 
voorzien van 13 steken met 
sprieten.

Pennen



Onderdoek





TUINVERLICHTING
Als officiële experience shop dealer van In-Lite, bieden wij 

energiezuinige en duurzame verlichting aan. Deze verlichting van 

Nederlands design is toepasbaar in iedere tuin en toont uw tuin 

extra mooi bij duisternis. In-Lite verlichting werkt op basis van 

laagspanning en is eenvoudig te installeren, aan te passen en uit 

te breiden. Daarbij zijn de armaturen voorzien van hoogwaardige 

LED lichtbronnen met een extreem laag energieverbruik en een 

zeer lange levensduur.

Bezoek ook onze avondtuin om het licht te beleven.

U kunt uw tuinverlichting 
ook online bestellen!
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  Check hier ons
hele a�ortiment 





OP ZOEK NAAR
ALLEEN MATERIALEN?
Wij helpen u de juiste producten te kiezen voor ieder budget.

 Oriënteren

U bekijkt ons prachtige aanbod aan sierbestrating, tuinhuizen en tuinmeubelen

in onze showroom of online. Onze adviseurs helpen u waar nodig.

 Foto’s maken en opmeten

Graag ontvangen wij van u op de mail; foto’s van de huidige situatie van de tuin, juiste 

afmetingen en natuurlijk uw wensen voor de nieuwe tuin. Wij ontvangen dit graag op het 

e-mail adres; info@postmus.nl

 3D-tuinontwerp

We maken met de foto’s en afmetingen van uw tuin een uniek 3D-ontwerp. Daar zit ook een 

passende offerte bij. De kosten van een tuinontwerp zijn 150,- euro. Deze kosten komen te 

vervallen bij afname van de producten.

 Levering

We leveren de producten die nodig zijn om uw tuin te realiseren bij u thuis.

Zo kunt u er meteen mee aan de slag!
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Meer inspiratie?
    scan de QR code

en maak je eigen moodboard





H E T  B U I T E N L E V E N

S I E R B E S T R AT I N G V LO E RT E G E L S T U I N H U I Z E N T U I N M E U B E L E N T U I N O NT W E R P

Showroom Valkenburg zh
Voorschoterweg 6a
2235 SH Valkenburg zh
valkenburg@postmus.nl

Showroom Zwaanshoek
Hillegommerdijk 554
2136 KX Zwaanshoek
zwaanshoek@postmus.nl

Showroom Lisse
Rooversbroekdijk 109
2161 LP Lisse
lisse@postmus.nl

Opslag Katwijk
Valkenburgseweg 105
2223 KC Katwijk zh
info@postmus.nl


