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“Alle registers open voor een ode aan het buitenleven” 
Gervi Outdoor opent dit voorjaar nog de deuren

Momenteel zijn de bouwwerken nog volop aan de gang, maar laat er geen twijfel 

over bestaan: nog voor de start van het barbecueseizoen opent Gervi zijn 

zevende (!) vestiging in Vlaanderen. Straks verrijst net naast het huidige filiaal 

in Maasmechelen een gloednieuwe concept store met volledige focus op outdoor 

living. “Mét een professioneel ingerichte testtuin, waar inspiratie en beleving 

centraal staan.”

Vandaag telt Gervi, gespecialiseerd in well-
ness en buitenleven, nog zes filialen. Straks 
komt daar dus nog eentje bij. “In tegen-
stelling tot onze huidige filialen, waar je als 
klant terecht kan voor een totaalaanbod 
aan wellnessartikelen zoals jacuzzi’s, sau-
na’s, infraroodcabines en zwemspa’s, richt 
deze nieuwe concept store zich uitsluitend 
op mensen die hun buitencomfort een ste-
vige boost willen geven.”

“Dat is logisch voortgegroeid uit onze 
manier van werken. De meerderheid van 
onze klanten installeren namelijk een 
jacuzzi of zwemspa in hun tuin. Maar daar-
na willen ze ook graag hun tuin of terras 
verder inrichten en aankleden met bijvoor-
beeld tuinmeubilair of een buitenkeuken, 
om het nog gezelliger te maken.”

Zwemspa als publiekstrekker
“Hoogwaardig tuinmeubilair wordt ons pa-
radepaardje in de nieuwe concept store, 
maar klanten kunnen er evenzeer terecht 
voor barbecueartikelen, buitenhaarden, 
terrasoverkappingen, buitenkeukens en 
-douches en zelfs -verlichting. En natuurlijk 
ook voor echte wellness.”

“Ook pakken we bij Gervi Outdoor straks 
uit met een groot aanbod aan zwemspa’s. 
Vergelijk het met een grote jacuzzi met 
tegenstroomfunctie. Je kan met andere 
woorden baantjes trekken zonder dat je 
een volledig zwembad hoeft uit te graven 
en te onderhouden. Een hijskraan volstaat 
om deze kant-en-klare unit op de juiste 
plaats te krijgen in je tuin.”

Ssshhtt, outdoor stylist aan het werk
Net als in een aantal van onze andere ves-
tigingen, kan je bij Gervi Outdoor straks 
gewoon met je zwemkledij binnenwande- 
len. “Klanten kunnen volop inspiratie komen 
opdoen in onze volledig professioneel in-
gerichte binnentuin. Daar kunnen ze naar 
hartenlust de zwemspa’s uittesten, in  
volledige privacy. Zo voorzien we screens 
rondom de binnentuin, zodat klanten in alle 
rust van een “proefritje” kunnen genieten.”

Om de binnentuin zo levensecht mogelijk 
neer te zetten, doen ze bij Gervi beroep op 
de diensten van tuinarchitect en outdoor 
stylist Jeroen Martens. Goed voor jaren-
lange ervaring binnen de wereld van het 
tuinmeubilair, maar vandaag volwaardig 
lid van het Gervi-team. “Het is zijn taak 
om een sfeer te creëren waar onze klanten 
tonnen inspiratie en goede ideeën uithalen. 
Kortom, dat ze met een ontspannen gevoel 
de winkel verkennen en vol enthousiasme 
weer buitenstappen. Jeroen wordt trou-
wens ook het gezicht van de nieuwe ves-
tiging en zal er dagelijks aanwezig zijn om 
de klanten met zijn expertise en advies bij 
te staan. Op deze manier garanderen we 
dezelfde sterke service die we in onze an-
dere vestigingen bieden.”
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