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MARTINIPLAZA
GRONINGEN
www.tuin-sfeerbeurs.nl
A

C

Agema Vlaggenmasten (33)
Vlaggenmasten
www.agemavlaggenmasten.nl

Covotee Burgum (J)
Gezonde groene thee en bijbehorende accessoires
www.covotee.nl

AGK (58)
Ramen en deuren
www.agk-gerdes.de

Crafond Nederland (Z)
Handgegoten keramische pannen
www.crafond.nl

Ago André Goldapp (27)
Algen-, mos- en schimmelverwijderaars en druksproeiers
www.agoshop.nl

D

Alkema Hoveniers (41)
Tuinontwerp, tuinaanleg, oude (fruit)bomen
www.oude-fruitbomen.nl
AlterWood (59)
Kunststof vlonderplanken voor in de tuin of (dak)terras
www.alterwood.nl
B
Van der Beek Antiekrestauratie (U)
Restauratie van antieke meubelen
www.beekantiekrestauratie.nl
Van Bergen Tuin- en parkmachines (34)
Tuin- en parkmachines en gereedschappen
www.vanbergen.nl
Dhr. J.G. Bisschop
Nestkastjes en voederhuisjes
Hoveniersbedrijf/Groencentrum Harrie Boerhof (6)
Tuinontwerp en aanleg en robuuste tuinmeubelen en accessoires
www.harrieboerhof.nl
Brink Meubels (44)
Houten meubels
www.brinkmeubels.nl
Buist Solar Technologie (21)
Zonnepanelen
www.buistsolar.nl

Design Kleden (Q)
Kleurrijke design kleden, kussens en plaids
www.design-kleden.nl
Diadeco (T)
Woondecoratie
www.diadeco.nl
Cateringbedrijf/Taarterie De Dis (D)
Zoete en hartige taart
E
Erje Sierhekwerk (37)
Sierhekwerk, elektrische bedieningen, tuinverlichting en
aanverwante artikelen
www.erjesierhekwerk.nl
G
Gardenrobots.nl (11)
Robotmaaiers
www.gardenrobots.nl
GGB Tuincompleet (13)
Tuinaanleg, onderhoud en ontwerp
www.ggbtuincompleet.nl
Gio’s Corner (H)
Kruiden, specerijen en kruidenmixen
www.gioscorner.nl
Golfclub Duurswold (51)
Kennismaken met golf
www.golfclubduurswold.nl

Grindimport Noord (12)
Specialist op het gebied van zand, grond, grind en split
www.grindimportnoord.nl
Groei & Bloei afdeling Groningen (43)
Promotie Groei & Bloei, tijdschrift en vereniging
www.groei.nl
GroenGoed Menken (17)
Kassen, terrasoverkapping en tuinaccessoires
www.groengoedmenken.nl
Groninger Kaasboetiek (B)
Hollandse boerenkaas, noten en delicatessen
www.groningerkaasboetiek.nl
H
Hamam doekengeluk (W)
Strand - en saunadoeken gecombineerd met badjassen
www.hamamdoekengeluk.nl
Harrie’s Handelshuis
Handgeblazen vaasjes
www.drijfkaarsje.nl
Den Hartogh Bouw (44)
Overkapping, vlonder en schutting
brinkmeubels.nl
André ten Have (46)
Bloembollen en snoeischaren
www.bloemenscharen.nl

Jokazon (30)
Zonwering en rolluiken
www.jokazon.nl
K
Kaggels Outdoor Cooking (5)
Buitenkachels en buitenmeubelen
www.kaggels.nl
Karwei Groningen (2)
Tuinassortiment
www.karwei.nl
De Kebof (19/24)
Tuinmeubelen in verschillende sferen
www.kebof.nl
Keetjes Diervoeding (V)
Natuurlijke hondenvoeding en benodigdheden
www.keetjes.nl
Kikstra Zonwering (12)
Lameldaken, terrasoverkappingen, buitenzonwering, raamdecoratie en
insectenhorren
www.kikstrazonwering.nl
Kleine Kadoshop (Y)
Woodart woon - en tuindecoraties
Martin Knol Tuinontwerp (47)
Tuinontwerpbureau
www.martinknol.nl

HBB Handelsonderneming (58)
Advies in bouwen

Kopersporen (52)
bronzen tuingereedschap, tuinhandschoenen en Felco snoeischaren
www.kopersporen.nl

HDF Torsysteme (58)
Sektional garagedeuren
www.hdftorsysteme.de

Kreta Feinkost (G)
Griekse specialiteiten
kretafeinkost.jouwweb.nl

Van Hees Tuinen (23)
Tuinen en ontwerp
www.mariettevanhees.nl

Lifestyle De Kroon (S)
Oozoo - horloge’s en handgemaakte sieraden
www.lifestyle-dekroon.nl

Heideroosje BV (M)
Schapenvachten, koeienhuiden, geweien, poefen en kussens
www.nopdesign.nl

Kroonkas BV (68)
Kassen
www.kroonkas.nl

Hey Bisco (54)
Australische hoeden, Engelse waxjassen, outdoorboots
www.heybisco.nl

Kruize Bloembollen (1)
Tulpen en andere voorjaarsbloeiers

Hiddema Hoveniers (20)
Hoveniersbedrijf, tuinaanleg en –onderhoud
www.hiddema-hoveniers.nl
Slagerij Hofman (A)
Droge worst en boerenleverworst
www.slagerijhofman.nl
Hotnetworkz
Promotie Dagblad van het Noorden/Persgroep
www.hotnetworkz.com

Hoveniersbedrijf Kuiper (8)
Tuinaanleg en onderhoud
www.hoveniersbedrijfkuiper.nl
L
De Leukerie (X)
Woon - en tuindeco, roestige boom - en tuinstekers
M

HP Handelsonderneming (3)
Exclusieve huis - en tuindecoraties

Maras Garden Furniture (14)
Houten schommel, tuinsets en vuurschalen
www.marasgardenfurniture.nl

Hummel Tuintotaal (12)
Richt zich specifiek op uw tuin met producten en diensten
www.hummeltuintotaal.nl

Marty’s Trend (O)
Woon - en tuindecoratie, bloemstukken en dameskleding
www.martystrend.nl

J

MBO Terra Design & Styling (K)
Klemborden, lichtslingers, kussens en boeken
www.mboterra.nl

Jager en de With Bestrating (8)
(Sier) bestrating, tuinhout, tuinhuizen en tuinaanleg
www.bestratingentuinhout.nl
Jansen Klompen (31)
Buitenklompen, laarzen, overalls en werkkleding
www.jansenklompen.nl

Merkmedia (49)
Steigerbuis meubelen met steigerhout en tuinframes
www.merkmedia.nl
Minder en Meer door weten (18)
Comfy massagekussens

N
Nedaplast (64)
Tuinmeubilair en –inrichting van gerecycled kunststof
www.nedaplast.com
Hielke Nijp Hoveniers (11)
Tuinontwerp, - aanleg en –onderhoud
www.hielkenijp.nl
P
Weinhaus & Weinkellerei H.M. Palluber (28)
Wijn, sekt en sappen
www.pallhuber.de
Parocare (N)
Health & Beauty Dead Sea Products
www.hbdeadsea.eu
Van der Plancke (71)
Zaden en tuin-, planten- en kookboeken
www.vanderplancke.nl
Zagerij Houtbouw Popken (70)
Robuuste tuinmeubelen, houtbouw en decoratie
www.zagerijpopken.nl
Pruisman Bestrating/Blokhut Noord Nederland (48)
Bestrating, blokhutten en tuinhuizen
www.blokhutnoordnederland.nl

Steiger-Meubel.nl (29)
Meubels van gebruikt steigerhout
www.steiger-meubel.nl
T
Teaktuinhout.nl (7)
Teakhouten tuinmeubelen
www.teaktuinhout.nl
Terrasplus
Vuurtafels
www.terrasplus.nl
Het Tubhuis (40)
Alles voor het buitenleven
www.hettubhuis.nl
De Tuinerie (26)
Tuinontwerpen en beplantingsplannen
www.de-tuinerie.nl
Tuinkoken.nl (15)
Buitenkookartikelen en keukenemaille
www.tuinkoken.nl
Tuinen van Thomas (65)
Unieke tuinontwerpen, helder, speels en groen!
www.tuinenvanthomas.nl
Tuinydee (53)
Bureau voor tuinontwerp en tuinadvies
www.tuinydee.nl

R

U

Redutools (4)
Snoeischaren, bloemenscharen, sproei- en beregeningsprodukten
www.snoeischaarduran.nl

Hoveniersbedrijf Uuldriks (63)
Tuinaanleg met gebruik van duurzame materialen
www.uuldrikshoveniers.nl

Reinhart Orchideeën (9)
Orchideeën, planten en bijproducten
www.reinhartorchideeen.nl

V

Remon Waterbehandeling bv (67)
Waterontharders
www.remon-waterontharders.com
De Riemenspecialist (R)
Leren schorten voor o.a. bqq
www.deriemenspecialist.nl
Roadz BV (35/69)
Buitenkeukens, meubels, verlichting, woningdecoratie
www.roadz.nl
S
Sambalshop.nu (C)
Ruim 40 ambachtelijke bereide sambals, rijsttafelartikelen en
Oosterse kookboeken
www.sambalshop.nu - www.allesoversambal.nl
Scheerhoorn Houtbouw (38)
Houtbouw, eigen ontwerp
www.scheerhoornhoutbouw.nl

Vandebron Energie (62)
Duurzame energie
www.vandebron.nl
Chocozoenen Vaniza (F)
Chocozoenen
De Vries XL (25)
Tuinmeubelen Hartman, 4 Seasons Outdoor, Beach7
www.devriesxl.nl
W
Houtbouw G. van der Wal (22)
Tuinhuisjes, sierbestrating, garages en bergingen
www.houtbouwgvanderwal.nl
Zonwering Waterborg Noord - Nederland (42)
Zonweringproducten, terrasoverkappingen en rolluiken
www.waterborgzon.nl
Siersmederij Westerhof (P)
Siersmeedwerk, tuindecoratie en bronzen sculpturen

Schoppenshop.nl (L)
Ambachtelijk geproduceerd tuingereedschap, schoppen en spades
www.schoppenshop.nl

Weijer Ecozwemmen/Weijer Tuinen (50)
Tuinontwerp en aanleggen en onderhouden van zwemvijvers
en eco - zwembaden
www.weijertuinen.nl

Slimkoopje.nl (55)
Windschermen
www.koopjewindscherm.nl

Hoveniersbedrijf De Wilde Appel (40)
Tuinontwerp, aanleg en onderhoud
www.wildeappel.nl

Snoek Hoveniers (45)
Hovenier, gespecialiseerd in aanleg van duurzame tuinen
www.snoekgroep.nl

Z

Landelijk van Someren (39)
Hekwerk, poorten, verlichting etc.
www.landelijkvansomeren.nl

ZSW Thuisrecreatie (56)
Zwembaden, sauna’s en whirlpools
www.zsw-thuisrecreatie.nl

