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3 B&J
Assortiment 2010 uitgebreid met
WOLF-Garten en Hozelock

B&J is dé groothandel voor potgrond, (biologische)
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, vijverartikelen
en tuinproducten. B&J is dealer van diverse bekende
A-merken zoals Asef, Bayer, Culterra, Ecostyle,
Van Hemert graszaden, Luxan, Nortene, Oase, Osmo,
Pokon, Round-up, Scotts, Ubbink en Elho. Bioflor is de
succesvolle eigen lijn potgrond, veenproducten en meststoffen. Deze lijn bestaat uit o.a. potgrond, cocospotgrond,
bemeste tuinaarde en koemestkorrel. Bioflor is
uitsluitend te verkrijgen bij de vakhandel.

De uitbreiding met Hozelock en WOLF-Garten in combinatie
met de groeiende vraag, maakt uitbreiding van opslagruimte
noodzakelijk. Inmiddels is dan ook begonnen met de bouw van
een nieuwe loods naast de bestaande loods in Burgum. De nieuwbouw biedt ruimte aan ongeveer 2000 pallets.

HoZelock
HoZelock Benelux is een 100% dochter van HoZelock Engeland,
A-merk en producent/ leverancier van o.a. slangkoppelingen,
spuitpistolen, slangopbergsystemen, tuinslang, drukspuiten en
vijverartikelen. Ondersteund door een aantal grote innovaties,

In 2010 wordt het assortiment uitgebreid met Hozelock en

zoals bijvoorbeeld de introductie van de eerste zelfoprollende

WOLF-Garten. Beide merken staan voor kwalitatief hoogwaardige

slanghaspel (Auto Reel) en de eerste UVC reiniger, hebben

producten en zijn dan ook de juiste uitbreiding van het assortiment

veel consumenten de producten van Hozelock weten te vinden.

van B&J. Het bedrijf heeft hierdoor het breedste assortiment van

Op het gebied van innovatie, service & kwaliteit, leveringstermijn,

Nederland gekregen. Deze breedte van het assortiment betekent

maar zeker op het gebied van scherpe consumentverkoopprijzen

voordeel voor de klant. Doordat men producten bij één en dezelfde

wordt HoZelock alom gewaardeerd.

leverancier koopt, wordt er bespaard op vrachtkosten en kan
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de voorraad in het magazijn tot een minimum worden beperkt.

Voor 2010 worden er weer prachtige innovaties gelanceerd

Dit ordergemak bespaart tijd en geld, wat uiteindelijke resulteert

zoals de Ultra Metal Slangenwagen en Ultra metal koppelingen.

in een hoger rendement.

De producten zijn duurzaam, stevig, stijlvol, vorstbestendig en

Handelsonderneming B&J
Hannelswei 6 • 9251 MR Burgum
T: 0511-481339 • F 0511-482143
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COLLECTIONZ

75

hebben een garantie van drie jaar. HoZelock introduceert ook twee

succesverhaal dat WOLF-Garten maakte tot één van de grootste

nieuwe voorgemonteerde slangenwagens compleet met 20 meter

compleetaanbieders, met het breedste assortiment aan tuin-

tuinslang en startset koppelingen en tuinspuit.

producten voor de hobbytuinierder in Europa.

Op vijvergebied worden de nieuwe Aquaforce filterpompen

Het rood-gele design van de producten zorgt voor een duidelijke

gelanceerd. Belangrijke kenmerken van deze pompen met maar

herkenning op de winkelvloer. WOLF-Garten is inmiddels

liefst vijf jaar garantie; laag stroomverbruik, krachtige opvoerhoogte

sterk verbonden met diverse kwaliteitslabels en bekroningen uit

en wereldwijde TUV keuring. Ook nieuw in 2010 is de visvoeder-

gebruikerstesten, en staat garant voor een hoge betrouwbaarheid.

automaat geschikt voor alle soorten voer voor maar liefst zes

Met de producten van WOLF-Garten bespaart de consument

voederbeurten per dag. Bezoek voor meer informatie

zich tijd, moeite en geld. Men tuiniert ergonomisch verantwoord

www.hozelock.nl.

en comfortabel. Kortom, men geniet meer van de tuin.

WOLF-Garten

Het assortiment wordt in 2010 o.a. uitgebreid met twee nieuwe

Al meer dan 80 jaar staat WOLF-Garten voor vooruitstrevende

accumaaiers LI-ION POWER® met CCM-Systeem, drie nieuwe

tuintechnieken. Het allereerste tuingereedschap: de traditionele

modellen kooimaaiers, tuincaddy Portax 150, accusnoeischaar

veldhak werd opnieuw uitgevonden. De nieuwe, trekkende werk-

LI-ION POWER® RR 2000 en de vloeibare gazonmeststof

wijze zorgde direct voor minder krachtinspanning bij de traditionele

Turbo Green Gazon: dé oplossing voor een groen gazon.

boerengebruikers. Later werd dit uitgebreid tot het succesvolle
multi-star® gereedschap met klik-systeem. Hiermee begon een
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HoZelock Benelux
Cartografenweg 34 • 5141 MT Waalwijk
T 0416-569290 • F 0416-569299
info@hozelock.nl • www.hozelock.nl

Meer informatie is te vinden op de website www.WOLF-Garten.nl.

WOLF-Garten Nederland BV
Postbus 32 • 5240 AA Rosmalen
T 073-5235850 • F 073-5217614
info@nl.WOLF-Garten.com • www.WOLF-Garten.nl

