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met de beste

machines



Om je tuin te voorzien van goed onderhoud, 
heb je verschillende tuinmachines nodig. 
In onze winkel verkopen wij professioneel 
tuingereedschap van topmerken! Laat je 
helpen door de lokale professional. 

Kom naar onze winkel in Elshout voor o.a.: 

1. Beregening (handmatige besproeiing of geautomatiseerd);

2. Robotmaaiers met tips voor goede aanleg;

3. Accugereedschap;

4. Onderhoud en reparatie van alle soorten tuingereedschap 

 en tuinmachines die in je schuur liggen.

Dus...gewoon even bellen: 0416 376 708



Elshoutseweg 25

5154 AS Elshout

0416 376 708

info@delangstraattuinmachines.nl

LAAT JE INSPIREREN OP

WWW.DELANGSTRAAT.NL

Zoek jij een grasmaaier, bladblazer of ander 

tuingereedschap? In onze winkel vind je 

alles wat je nodig hebt bij het onderhoud 

van jouw tuin! Wij hebben diverse A-merken 

in de showroom voor een betrouwbare prijs 

waarmee jij nog jaren vooruit kunt. 

Ben je op zoek naar professionele 

beregeningsapparatuur of kunnen we je helpen 

bij de aanleg? 

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment 

(druppelslang, tyleenslang, pvc, sproeiers, pompen 

en besturingscomputers) voor zowel professonieel 

als particulier gebruik.

Plan op tijd je onderhoud en voorkom problemen

Naast een winkel beschikken we over onze eigen 

werkplaats. Onze monteurs zijn gespecialiseerd in het 

repareren van motorische problemen van verschillende 

merken en voeren ook standaard onderhoud uit aan 

machines. Hierbij kun je denken aan het slijpen en 

vervangen van messen, het schoonmaken van filters, het 
smeren van wiellagers en aandrijvingsassen en complete 

machinereiniging. Wij hebben veel materialen op voorraad 

dus jouw tuinmachine is snel weer klaar voor gebruik.

Gun jezelf professioneel tuingereedschap. In onze 

winkel helpen we je graag bij het maken van de juiste 

keuze.

ruim 30 jaar passie & 
deskundigheid

verkoop van A-merken
tuingereedschap 

professionele reparatie 
van tuinmachines

periodiek onderhoud 
verlengt de levensduur
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