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Verkoop
T +31 (0)413 395 262

Info@furns.nl
www.furns.nl 

Sales 
T +31 (0)413 395 262

Info@furns.uk
www.furns.uk

Verkauf 
T +31 (0)413 395 262

Info@furns.de
www.furns.de

Ventes 
T +31 (0)413 395 262

Info@furns.fr
www.furns.fr 

OFFICE
Liessentstraat 4
5405 AG Uden

The Netherlands

WAREHOUSE
Frontstraat 5A
5405 AK Uden

The Netherlands

Co. No. 66334055
VAT  NL8564.99.390.B01

IBAN NL11 INGB 0007 6124 79

BENCHES LITTER BINS TREE GRATES TREE GUARDS BICYCLE RACKS

PLANTERS TREE EDGES EDGING RETAINING WALLS ROAD STUDS

FENCES BOLLARDS SPECIALS

Meedenkkracht:
advies op locatie nodig?
Wij staan altijd paraat. 

Al onze producten
worden geproduceerd in

onze eigen fabriek.

Samenwerken in de keten
 is voor ons

vanzelfsprekend.

Maatwerk is mogelijk
door eigen ontwikkeling

en productie.

Meer informatie is beschikbaar op onze website:

• De complete collectie
• Catalogus in de talen: Nederlands, English, Deutsch & Français

• De meest recente project- en productbeelden
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Mission: ‘‘Landscaping our future’’

Ieder project verdient een volledige inrichting. 
Budgetten staan onder druk en FURNS helpt haar 
klanten graag om het maximale uit het minimale 
budget te halen zonder concessies te doen aan 
kwaliteit. Hiervoor zijn we constant in ontwikkeling, 
streven we naar de hoogste kwaliteit en houden we 
onze organisatie plat.

Het toepassen van duurzame materialen, die weer-
sinvloeden en vandalisme kunnen weerstaan, is van 
essentieel belang in de buitenruimte. FURNS heeft 

meer dan 10 jaar ervaring met het toepassen van 
uiteenlopende materialen en constructiemethodes 
in diverse klimaten. De productie en ontwikkeling 
vinden plaats in eigen fabrieken. Door een prachti-
ge, tijdloze vormgeving zijn alle producten onderling 
te combineren. Toch hebben wij enkele collecties 
samengesteld die op detail in elk product gelijkenis-
sen hebben.

Achtergrond

FURNS is een onderdeel van ADEZZ 
B.V.   In de afgelopen 10 jaar is ADEZZ 
een van de europese marktleiders 
op het gebied van producten voor de 
buitenruimte. De focus bij ADEZZ ligt 
op particuliere tuinen en bedrijfstui-
nen in het hoog segment. Doodat de 
projecten qua omvang bleven groeien  

en steeds vaker in de openbare 
ruimtes terrecht kwamen is FURNS 
opgericht. 

Met FURNS zijn de ervaringen, kwali-
teiten en specialismes uit het verle-
den gebundeld om volledig te kunnen 
focussen op de openbare ruimte.

Medewerkers:
Kantoor: 10-20  
Magazijn: 10-20
Productie: 110-150

Ontstaan:
FURNS: 2016
ADEZZ: 2009

Specials

Naast de leverantie van ons stan-
daard meubilair, zijn we een gede-
gen partner voor de uitwerking en 
ontwikkeling van specials.

Bent u professional en heeft u een 
idee om onze leefruimte mooier 
te maken? Neem contact op met 
ons!

4 FURNS
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BAS Trucks 
Fase 1

Project: BAS Trucks Fase 1
Ontwerp: Knops Tuindesign

Uitvoering: Van de Beeten
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Producten
• Borderranden: 200 m1 stuks
• Plantenbakken: 
• Afvalbakken + Asbakken
• Zitelementen

Uitwerking:
• 2D werktekeningen
• 3D werktekeningen

Uitvoering
• Corten 5 mm blindkoppelbaar
• Corten 3 mm blindkoppelbaar
• Aluminium 3 mm + RAL + Padoek bekleding
• Aluminium 4 mm + RAL + Padoek bekleding

2018 hebben wij het meubilair, de plantenbak-
ken en keerwanden voor dit prachtige project in 
Veghel mogen leveren. Onze cortenstalen keer-
wanden en plantenbakken zijn inmiddels mooi 
geroest. De afvalbak, asbak en zitbanken worden 
inmiddels dagelijks gebruikt.

BAS Trucks 
Fase 1

Project

Materialen
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Molenweg 
nijmegen

Project: Molenweg
Foto’s: Sjoerd Fotografie

Uitvoering: De Enk Groen& Golf
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Materialen

Producten
• Plantenbakken: 70 m1 

Uitwerking:
• 2D werktekeningen
• 3D werktekeningen

Uitvoering
• Corten 3 mm blindkoppelbaar

Op de plek waar eerst een tuincentrum was 
gevestigd, staan nu 109 splinternieuwe apparte-
menten. Het complex heeft ook een ondergrondse 
parkeergarage. Op het dak van die parkeergarage 
is nu de binnentuin aangelegd.

FURNS Leverde hiervoor 70 meter aan Corten-
stalen plantenbakken. Elementen zijn allemaal 
blindkoppelbaar uitgevoerd. Het project is volledig 
in 3D en 2D uitgezet. Op deze manier sluiten de 
te produceren elementen altijd aan bij de vooraf 
gemaakte tekeningen en verwachtingen.

Molenweg 
nijmegen

Project





18 Court Garden Hotel

Project:Court Garden Hotel
Foto’s: Dakdokters B.V.

Uitvoering: Dakdokters B.V.
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Materialen

Producten
• Kantopsluiting
• Plantenbakken Rond
• Plantenbakken Recht

Uitwerking:
• 2D werktekeningen
• 3D werktekeningen

Uitvoering
• Corten 2 mm
• Corten 3 mm
• Corten 3 mm

Een prachtige daktuin op het achterdak van het 
Court Garden Hotel. Door het onderliggende Pol-
derdak® systeem wordt al het regenwater opge-
vangen en irrigeert de tuin zich voor het grootste 
deel met regenwater.

Onze cortenstalen plantenbakken, keerwanden en 
kantopsluitingen creëren hier de strakke contou-
ren van de plantvakken en de looppaden. Dankzij 
de volledige werktekeningen en 3D bestanden zijn 
alle verwachtingen en uitdagingen van te voren 
afgestemd

Court Garden Hotel

Project





24 Alphatoren

Project:Alphatoren
Foto’s: Metropolder

Uitvoering: Dakdokters B.V.



Bamboo Extreme
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Materialen

Producten
• Borderranden : 73,6 m1
• Plantenbakken meerkantig: 13 st
• Plantenbakken Rond: 4 st
• Zitelementen: 25 m1

Uitwerking:
• 2D werktekeningen
• 3D werktekeningen

Uitvoering
• Corten 3 mm
• Corten 3 mm
• Corten 3 mm
• Corten 4 mm + Moso Extreme Bamboo zitting

Dit nieuwbouw appartementencomplex heeft een 
prachtige gemeenschappelijke daktuin op de 10e 
verdieping met uitzicht over Leiden. Planten kun-
nen het opgeslagen regenwater in het Polderdak 
gebruiken om te groeien en bloeien. 

Alphatoren

Project




