


Minder onderhoud en meer 
genieten. Daar hebben we ons door 
laten leiden bij het samenstellen 
van het assortiment voor dit 
seizoen. Ontwikkelingen op 
bestratingsgebied gaan steeds 
verder en dat ziet u terug in onze 
producten. Van onderhoudsarme 
keramische tegels tot rustieke 
klinkers van duurzame klei. Veel 
tegelseries zijn uitgebreid of 
verbeterd. 

Wat nu te kiezen? Dat is afhankelijk 
van verschillende factoren. Smaak, 
sfeer, omgeving, ondergrond en 
budget spelen een belangrijke rol. 
Zelf de materialen zien, voelen 
en ervaren is belangrijk om tot de 
juiste aankoop te komen. In onze 
vestigingen staan de materialen 
overzichtelijk en sfeervol opgesteld. 
En onze medewerkers geven u 
graag deskundig advies. 

Bent u zover dat de keuze is 
gemaakt en de aankoop is gedaan? 
Dan kunt u verzekerd zijn van een 
correcte levering van kwalitatief 
en duurzame materialen. Als 
alle producten zijn geplaatst en 
de gereedschappen netjes zijn 
opgeruimd is het puur genieten. 
‘Buitenbeleving op z’n best ’. 
Fantastisch om daar ons ‘steentje’ 
aan bij te dragen. 

Tot ziens,
Spaansen Tuin en Bestrating.

Beste lezer,



 Deze materialen zijn geschikt 
voor uw oprit (max. 3,5 ton).

 Gefabriceerd met kleurechte 
materialen.

 Plaatsing met tegeldragers 
mogelijk.

 Antislip oppervlak.

 Footcomfort, zacht afgewerkt.

 Easy to clean, 
onderhoudsvriendelijk.

 Zeer onderhoudsvriendelijk. 
Reinigen met zuiver water en 
terrasreiniger.

 Onderhoudsvriendelijk. 
Regelmatig reinigen met zuiver 
water en terrasreiniger.

 Protection Plus factor 15, 
duurzaam impregnaat op 
waterbasis.

 Protection Plus factor 25, 
dubbele laag coating.

 Protection Plus factor 30, 
3 lagen coating.

 Protection Plus factor 90, 
3 lagen coating en een 
hoogwaardige beschermlaag.

 Unieke bescherming tegen 
kalkuitslag, vergroening en 
vorst.

 Relatief lage wateropname, 
sneller droog, beschermt 
tegen vuil, groene aanslag en 
kalkuitslag.

 Belgisch keurmerk garandeert 
hoge kwaliteit beton, maatvast 
en minder gevoelig voor 
vervuiling.

 Producten met dit label 
hebben 10 jaar garantie op 
kalkuitslag, vergroening en 
vorstbestendigheid.

 De mooiste prijs-kwaliteit 
verhouding. 

Verklaring 
iconen
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Inspiratie
Zijn er plannen voor een nieuwe tuin? Kijk goed om u 

heen, wat voor materialen vindt u mooi. Op internet 

is volop inspiratie te vinden en natuurlijk bent u van 

harte welkom op ons showterras.

Sfeer
Welke sfeer wilt u creëren? Elke bestrating heeft zijn eigen 

sfeer. Klinkers geven een meer klassieke sfeer, grote tegels een 

moderne sfeer. Denk ook aan hoe bestrating er uit zal zien in 

de felle zon of tijdens donkere regenachtige dagen. 

De tuin is tegenwoordig een verlenging van de woning, houdt 

daarom rekening met de stijl en inrichting van de woning.

Klein of groot
Grote tegels geven een rustig beeld en een ruimtelijk effect; de tuin lijkt 

groter. Hoe kleiner de bestrating, hoe meer naden en hoe drukker het 

beeld wordt. Een kleine tuin met klinkers of kleine tegels lijkt nóg kleiner, 

maar wel knus en gezellig.

1

2

3

Kies Wijzer
Het kiezen van bestrating kan een hele uitdaging zijn. Met ons brede assortiment hebben 
we voor ieder budget een passend product. Waar moet u zoal op letten? Om u op weg te 
helpen, vindt u hier een aantal tips die van invloed kunnen zijn bij het maken van uw keuze.
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Advies
Wij staan voor u klaar om u te 

informeren over ons uitgebreide 

assortiment.

Mix en Match
Hout, grind of composiet doen warmer aan dan klinkers of tegels. ‘Koude’ 

materialen zijn heel mooi te combineren met ‘warme’ materialen; een 

groot terras oogt bijvoorbeeld minder kil als u de tegels combineert met 

hout of split. Een grote oppervlakte aan bestrating kunt u ‘breken’ door 

deze af te wisselen met stroken of vlakken van een ander materiaal. Wissel 

grote tegels bijvoorbeeld af met klinkers in een andere kleur.

Onderhoud
Vuil, algen en onkruid komen jaarlijks terug, voor vele een 

herkenbaar probleem. Diverse materialen zijn voorzien 

van een coating of bewerkt met een impregneermiddel 

waardoor vuil en algen minder snel hechten aan het 

oppervlak. Met speciale voegzanden zorgt u ervoor dat 

onkruid vrijwel geen kans krijgt tussen de bestrating.

Draagkracht
Houdt er rekening mee, in 

verband met de draagkracht, 

dat er voor een oprit een 

dikkere steen of tegel nodig is 

dan voor een terras.

Verwerking
De diverse producten vragen om 

verschillende verwerkingsmethodes. De 

ondergrond is hierbij van groot belang. 

Laat u goed adviseren door een van onze 

medewerkers. 
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Materiaal Keramiek Natuursteen Gebakken 
Stenen Beton Plus Gecoate 

Tegels Beton Basic

Pagina 10 34 42 52 76 96

Kenmerken

Gebakken, zeer 
sterke tegel. 
Duurzaam, makkelijk 
te reinigen en 
krasbestendig. 
Hoge kwalitatieve 
eigenschappen. 

Uit natuurlijk 
gesteente 
gewonnen tegels.
Het uiterlijk is  
afhankelijk van het 
soort steen. 

Stenen van 
gebakken klei. 
Duurzaam, sterk 
en kleurvast.

Betontegel met 
hoogwaardige 
natuursteen 
granulaat 
deklaag,  en/of 
geimpregneerde 
toplaag.

Betontegel 
met een 
sterke gecoate 
toplaag. 
Verkrijgbaar in 
verschillende 
dessins. 

Betontegels of 
stenen zonder 
deklaag of met een 
minimale deklaag.

Kleurvast Uitmuntend Zeer goed Uitmuntend Goed Zeer goed Matig

Kalkuitbloei 
(zie pag.7)

Niet Minimaal Minimaal Gemiddeld Minimaal ja

Vuil/algen
vorming *

Minimale hechting Per soort verschillend
Per soort 
verschillend

Minimale hechting
Minimale 
hechting

Vuil en algen 
hechten makkelijk 
aan het oppervlak.

Gladheid* Niet Afhankelijk van soort Niet Niet Niet Niet

Soort 
ondergrond 
voor 
verwerking 

Verschillend per 
soort  

Verschillend per soort
Zand voor 
zandbed

Zand voor zandbed
Zand voor 
zandbed

Zand voor zandbed

Prijs v.a. € 39,50 v.a. € 40,50 v.a. € 34,50 v.a 22,50 v.a. € 39,95 v.a. € 11,95

* Wanneer bestrating niet goed wordt onderhouden kunnen alle tegels glad worden en zullen vuil en algen makkelijker hechten. 
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Kalkuitbloei, witte vlekken op de tegels
U ziet het wel eens op bestrating of muren: witte vlekken. We leggen u graag uit hoe deze witte vlekken ontstaan, maar ook 

hoe het weer vanzelf verdwijnt.

Natuurlijk proces
Beton wordt gemaakt door 

vermenging van zand, grind, cement 

en water. Het is dus een natuurlijk 

product. Bij natuurlijke processen kunt 

u niet alle factoren in de hand houden. 

De natuur gaat zijn eigen gang. Bij 

beton is het cement de boosdoener. 

Dit kan een chemische reactie gaan 

vormen met water, waardoor vrije 

kalk wordt gevormd. En wordt door 

vochttransport via de poriën naar het 

oppervlak gebracht. De kalkafzetting 

gaat daarna een reactie aan met 

kooldioxide uit de lucht, waardoor 

een calciumcarbonaat ontstaat. Zo 

ontstaan de witte vlekken op de 

bestrating.

Geduld
Het calciumcarbonaat dat ontstaat, 

is te verwijderen met WS kalkuitbloei 

verwijderaar (zie pagina 193). Zonder 

behandeling verdwijnt de witte uitslag 

op den duur vanzelf. In dit geval is 

geduld letterlijk een schone zaak. 

Witte kalkuitslag heeft geen negatieve 

invloed op sterkte of duurzaamheid 

van het product.

Innovatie
Er zijn betonproducten die voorzien 

zijn van een ‘hydrofobe’. Deze vloeistof 

wordt over het algemeen al tijdens het 

productieproces aan het betonmengsel 

toegevoegd. Nadien wordt er vaak 

nog een extra laag op de producten 

aangebracht, op de toplaag van de 

steen. De hydrofobe vermindert de 

intreding van vocht en dus de kans 

op kalkuitbloei. Tevens beschermt het 

tegen inwerking van vuil. Dit is dan ook 

een van de redenen dat betonproducten 

niet met een hogedrukreiniger mogen 

worden gereinigd. Dit brengt schade 

toe aan de toplaag waardoor vervuiling 

eerder hecht aan het oppervlak.

Betonproducten met het label,

zijn allen voorzien van een hydrofobe. 

Op de toplaag van deze stenen is een 

hydrofobe of een soortgelijk product 

toegevoegd met nagenoeg dezelfde 

werking.
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Wildverband 2
Afmeting stenen in pakket: 20x40, 40x40 en 60x40 cm.

Legpatronen
Op deze pagina’s vindt u diverse legpatronen voor tegels die in wild- of banenverband gelegd worden. Staat het 

patroon welke u zoekt er niet tussen? Vraag er naar bij onze medewerkers.

LINEAIR WILDVERBANDPAKKET
8.64 m² per pakket

68x17x7 24 stuks/pak 2,78 stuks/m²
52x17x7       24 stuks/pak 2,78 stuks/m²
52x13x7       24 stuks/pak 2,78 stuks/m²
38x13x7       24 stuks/pak 2,78 stuks/m²
30x13x7 24 stuks/pak 2,78 stuks/m²

              = terugkerend patroon

WILDVERBANDPAKKET 2 
 
10,08 m² per pakket 
 
 
40x20x6      28 stuks/pak 2,8 stuks/m² 
40x40x6      28 stuks/pak   2,8 stuks/m² 
60x40x6      14 stuks/pak   1,4 stuks/m² 
              = terugkerend patroon 
 

 
 

WILDVERBANDPAKKET 6 
 
10,08 m² per pakket 
 
30x30x6   14 stuks/pak   1,4/m² 
60x30x6   14 stuks/pak   1,4/m²  
60x60x6     7 stuks/pak   0,7/m² 
90x60x6     7 stuks/pak   0,7/m² 
              = terugkerend patroon 

 
 wildverband met 80x40

optie 1A

80x40 45%
60x40 33%

40x20 22%

GEOALIVO NATUURLIJK VERBAND 

14 lagen á 3 stuks per laag

MBI Wildverbanden

Lineair Wildverband
Afmeting stenen in pakket: 30x13, 38x13, 52x13, 52x17 en 

68x17 cm.

Wildverband 6
Afmeting stenen in pakket: 30x30, 30x60, 60x60 en 

90x60 cm.

Wildverband 7
Afmeting stenen in pakket: 20x40, 40x60 en 40x80 cm.

GeoArdesia Alivo
Natuurlijk verband
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REDSUN Wildverbanden
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LEGVOORBEELDEN SIERBESTRATING

Stück pro Lage
4 Stück 20 x 20 x 6 cm
3 Stück 20 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 60 x 6 cm

Tumbelton / Kaiserstone Wildverband 6cm

Tumbelton / Kaiserstone Wildverband 8cm

30 x 60 x 6 cm 60 x 60 x 6 cm
2,8 St. / qm 1,4 St. / qm

Ageton / Smartton / Strahlton / Eliton

10 x 30 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm 30 x 60 x 6 cm
2,8 St. / qm 2,8 St. / qm 4,2 St. / qm

Smartton / Ageton

20 x 20 x 6 cm 20 x 40 x 6 cm
1 St. / qm 12 St. / qm

Tumbelton / Kaiserstone Verband
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20 x 8 x 8cm 20 x 10 x 8cm 20 x 12 x 8cm 30 x 8 x 8cm 30 x 10 x 8cm
3 St. / Lage 4 St. / Lage 3 St. / Lage 6 St. / Lage 8 St. / Lage 

30 x 12 x 8cm 40 x 8 x 8cm 40 x 10 x 8cm 40 x 12 x 8cm
6 St. / Lage 3 St. / Lage 4 St. / Lage 3 St. / Lage 

Kaiserstone / Camelot / Luxaton Streckton Bahnenverband

20 x 5 x 7,3 cm
100 St. / qm

Tumbelton Verband Tumbelton/Kaiserstone 6cm verband

20x20 20x40 

1,5 St./m2 12 St./m2

Kaiserstone/Camelot/Luxaton Streckton 
8cm banenverband

20x8 20x10 20x12 30x8 30x10 

3 St./laag 4 St./laag 3 St./laag 6 St./laag 8 St./laag

30x12 40x8 40x10 40x12

6 St./laag 3 St./laag 4 St./laag 3 St./laag

Tumbelton 6cm verband

20x5

100 St./m2

Kaiserstone 8cm wildverband

4 St. 10x10 6 St. 20x20 4 St. 20x40

2 St. 10x20 4 St. 20x30 2 St. 40x40 = 1,2 m2

Ageton/Smartton/Strahlton/Eliton 6cm 
verband

30x60 60x60

2,8 St./m2 1,4 St./m2

Everton/Tumbelton/Kaiserstone 6cm wildverband

4 St. 20x20  3 St. 20x40 2 St. 40x40 2 St. 40x60

Smartton/Ageton 6cm verband

10x30 20x30 30x60

2,8 St./m2 2,8 St./m2 4,2 St./m2

Stück pro Lage
4 Stück 20 x 20 x 6 cm
3 Stück 20 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 60 x 6 cm

Everton / Tumbelton / Kaiserstone Wildverband 6cm

10 x 30 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm 30 x 60 x 6 cm
3,7 St. / qm 3,7 St. / qm 3,7 St. / qm

Smartton / AgetonEverton/Tumbelton/Kaiserstone 6cm wild-
verband

4 St. 20x20 3 St. 20x40  2 St. 40x40 2 St. 40x60

Smartton/Ageton 6cm verband

10x30 20x30 30x60

3,7 St./m2 3,7 St./m2 3,7 St./m2
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LEGVOORBEELDEN SIERBESTRATING

Stück pro Lage
4 Stück 20 x 20 x 6 cm
3 Stück 20 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 60 x 6 cm

Tumbelton / Kaiserstone Wildverband 6cm

Tumbelton / Kaiserstone Wildverband 8cm

30 x 60 x 6 cm 60 x 60 x 6 cm
2,8 St. / qm 1,4 St. / qm

Ageton / Smartton / Strahlton / Eliton

10 x 30 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm 30 x 60 x 6 cm
2,8 St. / qm 2,8 St. / qm 4,2 St. / qm

Smartton / Ageton

20 x 20 x 6 cm 20 x 40 x 6 cm
1 St. / qm 12 St. / qm

Tumbelton / Kaiserstone Verband
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20 x 8 x 8cm 20 x 10 x 8cm 20 x 12 x 8cm 30 x 8 x 8cm 30 x 10 x 8cm
3 St. / Lage 4 St. / Lage 3 St. / Lage 6 St. / Lage 8 St. / Lage 

30 x 12 x 8cm 40 x 8 x 8cm 40 x 10 x 8cm 40 x 12 x 8cm
6 St. / Lage 3 St. / Lage 4 St. / Lage 3 St. / Lage 

Kaiserstone / Camelot / Luxaton Streckton Bahnenverband

20 x 5 x 7,3 cm
100 St. / qm

Tumbelton Verband Tumbelton/Kaiserstone 6cm verband

20x20 20x40 

1,5 St./m2 12 St./m2

Kaiserstone/Camelot/Luxaton Streckton 
8cm banenverband

20x8 20x10 20x12 30x8 30x10 

3 St./laag 4 St./laag 3 St./laag 6 St./laag 8 St./laag

30x12 40x8 40x10 40x12

6 St./laag 3 St./laag 4 St./laag 3 St./laag

Tumbelton 6cm verband

20x5

100 St./m2

Kaiserstone 8cm wildverband

4 St. 10x10 6 St. 20x20 4 St. 20x40

2 St. 10x20 4 St. 20x30 2 St. 40x40 = 1,2 m2

Ageton/Smartton/Strahlton/Eliton 6cm 
verband

30x60 60x60

2,8 St./m2 1,4 St./m2

Everton/Tumbelton/Kaiserstone 6cm wildverband

4 St. 20x20  3 St. 20x40 2 St. 40x40 2 St. 40x60

Smartton/Ageton 6cm verband

10x30 20x30 30x60

2,8 St./m2 2,8 St./m2 4,2 St./m2

Stück pro Lage
4 Stück 20 x 20 x 6 cm
3 Stück 20 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 40 x 6 cm
2 Stück 40 x 60 x 6 cm

Everton / Tumbelton / Kaiserstone Wildverband 6cm

10 x 30 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm 30 x 60 x 6 cm
3,7 St. / qm 3,7 St. / qm 3,7 St. / qm

Smartton / AgetonEverton/Tumbelton/Kaiserstone 6cm wild-
verband

4 St. 20x20 3 St. 20x40  2 St. 40x40 2 St. 40x60

Smartton/Ageton 6cm verband

10x30 20x30 30x60

3,7 St./m2 3,7 St./m2 3,7 St./m2

Wildverband   30x30 – 30x60 – 60x60     -     40x40 – 40x80 – 80x80  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Afmeting: 2.00x2.00 / 3.00x3.00 / 4.00x4.00 mtr. 
 
30x30 – 40x40  13 stuks 
30x60 – 40x80 18 stuks 
60x60 – 80x80 12 stuks 

Wildverband 6 cm.
Afmeting stenen in pakket: 30x15, 30x30, 30x45 en 30x60 cm.

Klein wildverband 6 cm of 8 cm
Afmeting stenen in pakket: 15x15, 15x22,5, 15x30 en 30x30 cm.

Wildverband 6 cm. 
Afmeting stenen in pakket: 20x20, 20x40, 40x40, 40x60 cm.

Groot wildverband 
Afmeting stenen in pakket: 30x30, 30x60 en 60x60 cm.

Banenverband 8 cm
Afmeting stenen in pakket 25x12, 30x12, 30x16, 40x16, 50x16
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Keramische
Tegels
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Keramische Tegels
Genieten en weinig onderhoud prijken bovenaan wensenlijstjes. Keramische tegels 

zijn kleurvast, wat inhoudt dat het terras jarenlang mooi blijft. Daarnaast zijn de 

tegels vanwege hun hardheid slijtvast en is het vrijwel onmogelijk dat er krassen 

op komen. Tevens zijn ze maatvast en niet zwaar.

Laat u goed adviseren over de ondergrond van keramische tegels. De tegels zijn er 

in diverse diktes en mét en zonder beton onderlaag. Ieder soort heeft zo zijn eigen 

onderbaan nodig. Veen, zand, en klei zijn allerlei verschillende ondergronden die 

ook van belang zijn voor de keuze van de onderbaan. Bijvoorbeeld gestabiliseerd 

zand, split met splitbinder of OXXOBASE panelen (zie pag 21).

NaMe
De serie naam NaMe staat 

voor NAtural tiME en luxueuze, 

natuurlijke materialen. De 

natuur besloten in een 

range van producten die 

allemaal technische perfectie 

genieten. Dat betekent dat 

onvolkomenheden zoals 

steenaders en grillige texturen, 

de ruimte krijgen om een 

verhaal te vertellen. 

Mirage NaMe Prijs per m2

 

  

Afm. (cm) 60x60x2 90x45x2 120x120x2 120x60x2 240x120x2

Nightfall NE23 €63,95 – – – –

Overcast NE22 €63,95 – – – –

Struttura Lumnezia €61,95 €68,95 – €82,95 –

Struttura Swiss Grey €61,95 €68,95 – €82,95 –

Strutturata Bourgogne €61,95 €68,95 – €82,95 –

Strutturata Gris Belge €61,95 €68,95 €99,95 €82,95 €174,65

Strutturata Jura Beige €61,95 €68,95 – €82,95 –

Strutturata Noir Beige €61,95 €68,95 €99,95 €82,95 €174,65

Strutturata Noisette Belge €61,95 – – – –

Strutturata Ocean Grey €61,95 €68,95 – €82,95 –

Struttura 
Swiss GreyNightfall

Strutturata 
Jura Beige 

Strutturata 
Bourgogne

Overcast

Strutturata 
Noir Beige 

Strutturata 
Gris Belge

Struttura Lumnezia 

Strutturata 
Ocean Grey

Voordelen keramiek
• Vorstbestendig

• Duurzaam

• Makkelijk te reinigen

• Antislip oppervlak

• Kleurvast

• Slijtvast, stoot-en krasbestendig

• Laag eigen gewicht
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Italia
De keramische tegels uit deze Italiaanse serie laten niets te wensen over. Een grote 

diversiteit aan kleuren en nagenoeg niet te onderscheiden van echt natuursteen of hout. 

De eenvoudige elegantie die overtuigt. 

Italia Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 60x60x2 80x40x2 80x80x2 120x30x2 120x40x2

Belgium Blue €53,50 – €64,50 – –

Cemento Antracite – – €64,50 – –

Cemento Grigio – – €64,50 – –

Massetto Antracite €53,50 – – – –

Massetto Grigio €53,50 – – – –

Massetto Macchiato €53,50 – – – –

Moderno Nero €53,50 €59,50 – – –

Rustic Wood Dark Grey – – – €67,50 –

Rustic Wood Oak – – – €67,50 –

Rustic Wood Oak Grey – – – €67,50 –

Rustic Wood White Oak – – – €67,50 –

Trentino Azzuro €52,50 €59,50 – – –

Trentino Giallo €52,50 €59,50 – – –

Trentino Nero €52,50 €59,50 – – –

Trentino Quartz Grigio €53,50 €59,50 – – –

Trentino Rio Sunrise €52,50 €59,50 – – –

Tropea Grigio – – €64,50 – –

View Black €52,50 €59,50 – – –

Woodlook Dark Oak – – – €62,50 –

Woodlook Grey Wash – – – €62,50 –

Woodlook Light Oak – – – – €59,50

Woodlook Mahony – – – – €59,50

Woodlook Oak – – – €62,50 –

Woodlook Timber Grey – – – €62,50 –

Trentino Azzuro 

View Black

Woodlook Timber 
Grey

Massetto 
Macchiato

Massetto Grigio

Massetto Antracite

Rustic Wood Oak

Trentino Nero

Woodlook Grey

Moderno Nero 

Trentino Giallo 

Woodlook Dark 
Oak

Cemento Grigio

Cemento Antracite

Belgium Blue

Rustic Wood White 
Oak

Tropea Grigio

Woodlook Oak

Rustic Wood Oak 
Grey

Trentino Quartz 
Grigio

Woodlook Light 
Oak

Rustic Wood Dark 
Grey

Trentino Rio 
Sunrise

Woodlook Mahony
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Concrete Dark 
Grey 

Cemento Nero

Absolute Black 

Azzuro

Black Slate 

Concrete Grey 

Quartz Grigio

Ardesia Grigio 

Cemento Marrone

Concrete Black 

Olivian Black

Ardesia Nero 

Summie Stone 

Roma Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 60x60x2 80x40x2

Azzuro €34,95 –

Cemento Marrone €34,95 €39,95

Cemento Nero €34,95 –

Quartz Grigio €34,95 €39,95

tip
to

p

Heeft u een dakterras of balkon?

Keramische tegels kunnen ook op 

tegeldragers worden gelegd. 

Oriënt Prijs per m²   

 

Afm.(cm) 60x60x2 80x40x2 80x80x2

Absolute Black €43,50 – €51,50

Ardesia Grigio €43,50 – –

Ardesia Nero €43,50 – –

Black Slate €43,50 – €51,50

Concrete Black €46,95 – –

Concrete Dark Grey €46,95 – –

Concrete Grey €46,95 – –

Olivian Black  G684 €43,50 €51,50 €51,50

Summie Stone €45,95 – –
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Marroncino

Cenere

Sasso Nero 

Grey

Nero

Celeste

Multicolore 

Yellow

Travertino

Marmo

Grigio 

Dark Grey

Modena Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 60x60x2 80x40x2

Grigio €39,95 –

Multicolore €39,95 €43,50

Sasso Nero €39,95 €43,50

Quartz Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 60x60x2 80x40x2

Dark Grey €45,95 €51,50

Grey €45,95 –

Yellow €45,95 €51,50

Vicenza Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 80x40x2

Celeste €59,95

Cenere €59,95

Marmo €59,95

Marroncino €59,95

Nero €59,95

Travertino €59,95
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Lime Stone Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 60x60x2

Cappuccino €45,95

Dark Grey €45,95

Grey €45,95

Yellow €45,95

Cappuccino

Yellow

Dark Grey

Grey

Reef stone Prijs per m²   

  

Afm.(cm) 60x60x2

Grey €45,95

Dark Grey €45,95

Cream/Yellow €45,95

Brown €45,95

Black €45,95

Brown

Grey

Black

Dark Grey Cream/Yellow

16
K

er
am

is
ch

e 
Te

g
el

s



Alcalagres Prijs per m2 

 

Afm. (cm)  60x60x2 

Belgium Bluestone Black €59,95

Belgium Bluestone Light grey €59,95

Belgium Bluestone Dark grey €59,95

Light GreyBlack Dark Grey Peppery Tan Licorice

nieuw

Mirage Haiku Prijs per m2 

  

Afm. (cm) 90x90x2

Peppery €79,95

Tan €79,95

Licorice €79,95

Absolute TypeClassic Ideal

Bien
Een mooi Europees design, degelijke Italiaanse kwaliteit. De budgetvriendelijke oplossing.

Night matt

Cool grey matt

Sand matt

Mid grey matt

Copper matt

Ash matt

Bien Emirates Prijs per m2

 

  

Afm. (cm) 60x60x1,8

Cool grey matt €44,95

Mid grey matt €44,95

Ash matt €44,95

Night matt €44,95

Sand matt €44,95

Copper matt €44,95

Mirage Glocal Prijs per m2 

  

Afm.(cm) 60x60x2 90x90x2 120x120x2

Absolute €61,95 €79,95 €99,95

Classic €61,95 €79,95 –

Ideal €61,95 €79,95 €99,95

Type €61,95 €79,95 –
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Ceramic Mirage Prijs per m2 

  

Afm. (cm) 60x60x2 90x45x2 90x90x1,7 90x90x2 120x30x2

Ardesie Arcobaleno €61,95 – – – –

Ardesie Neve €61,95 – – – –

Ardesie Nuvolo €61,95 – – – –

Ardesie Tempesta €61,95 – – – –

Calestra Carbone (CR30) €51,95 – – – –

Calestra Crema (CR20) €51,95 – – – –

Calestra Grigio (CR10) €51,95 – – – –

Calestra Nero (CR40) €51,95 – – – –

Cemento Basalto OF04 – – – €69,95 –

Monte Brenta €48,95 – €66,95 – –

Monte Cortina €48,95 – €66,95 – –

Monte Ferro €48,95 – – – –

Monte Prado €48,95 – – – –

Nau Fado €63,95 – – – €71,95

Nau Indie €63,95 – – – €71,95

Noon Daylight NN01 €63,95 – – – €79,95

Noon Ember NN02 €63,95 – – – €79,95

Noon Honey NN03 €63,95 – – – €79,95

Nor Gra RR 02 – – – €82,95 –

Norr Svart RR 03 – – – €82,95 –

Norr Vit RR 01 – – – €82,95 –

Officine Cemento Basalto €58,95 – – – –

Officine Cemento Cemento €58,95 – – €69,95 –

Officine Cemento Perla €58,95 – – – –

Quarziti Mantle QR 05 €58,95 – – – €79,95

Quarziti Mountains QR 02 €58,95 – – – –

Quarziti River QR04 €58,95 – – – –

Quarziti Waterfall QR 03 €58,95 – – – –

Signature Artico SI 01 – – – – €71,95

Signature Dakota SI 05 – – – – €71,95

Signature Havana SI 04 – – – – €71,95

Stones Pierre Bleue Sablée SO 11 €64,95 – – €82,95 –

Stones Pierre Bleue SO 10 €63,95 – – €82,95 –

TriBeCa Broadway TB 05 €67,95 €67,95 – – –

TriBeCa Greenwich TB 04 – €67,95 – – –

TriBeCa Harrison TB 02 – €67,95 – – –

TriBeCa Hudson TB 03 €67,95 €67,95 – – –

Twenty Cloud TW 02 €55,95 – – – –

Twenty Crust TW 01 €55,95 – – – –

Twenty Darkness TW 03 €55,95 – – – –

Twenty Wood Mist TW 04 €56,95 – – – –

Twenty Wood Thunder TW 05 €56,95 – – – –
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Twenty Cloud

Stones Pierre Bleue 
Sablée

Quarziti Mountains

Norr Svart

Nau Fado

Grigio

Ardesie 
Acrobaleno

Twenty Wood Mist

TriBeCa Greenwich

Signature Artic

Officine Cemento 
Cemento

Noon Ember

Monte Ferro

Ardesie Tempesta

Twenty Crust

Stones Pierre Bleue

Quarziti River

Norr Vit

Nau Indie

Mirage Nero

Ardesie Neve

Twenty Wood 
Thunder

TriBeCa Harrison

Signature Dakota

Officine Cemento 
Perla

Noon Honey

Monte Ferro

Carbone

Twenty Darkness

TriBeCa Broadway

Quarziti Waterfall

Officine Cemento 
Basalto

Noon Daylight

Monte Cortina

Ardesie Nuvolo

TriBeCa Hudson

Signature Havana

Quarziti Mantle

Norr Gra

Monte Prado

Crema
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Core Ego

Porfido

Crema luna

Vesper

Elba Pietra Lulia

Nieuw

Mirage Esprit 2.0  
Prijs per m2

 

  

Afm. (cm) 60x60x2 120x60x2

Crema Luna €61,95 €82,95

Elba €61,95 €82,95

Pietra Lulia €61,95 €82,95

Porfido €61,95 €82,95

Vesper €61,95 €82,95

inspiratie
Keramische tegels zijn heel 

praktisch in onderhoud. 

Dankzij de hard gebakken 

toplaag zal vuil zich niet of 

nauwelijks settelen. Ook zijn ze 

bestand tegen strooizout. Zo 

geniet u ook in hartje winter 

van een veilig en toegankelijk 

terras. 

Nieuw

Mirage Blues Prijs per m2

 

  

Afm. (cm) 60x60x2 90x90x2 120x120x2

Blues Ego €61,95 €81,95 €99,95

Blues Core €61,95 €81,95 €99,95
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Traditioneel wordt onder het zandbed een dikke laag gebroken puin toegepast die 

zeer arbeidsintensief is om te leggen. OXXOBASE is daarentegen ergonomisch en 

makkelijk te verwerken. Deze opbouw bespaart veel tijd in het totale proces.

Montage voordelen
• Licht gewicht, makkelijke 

verwerking

• Eenvoudig op maat te bestellen

• Flinke besparing op tijd en arbeid

• Kostenbesparing op materiaal en 

machines

Productvoordelen 
• Optimale drukverdeling naar de 

bodem

• Slimme afwatering voor een goede 

drainage

• Vermindert aantal vorst en dooi 

cyclussen 

• Geen vervuiling van de grond en 

100% recyclebaar

Toepassingen 
Oxxobase is zeer geschikt voor het (zelf) 

installeren van uw buitentegels.

Zowel voor keramisch, natuursteen of 

betonnen tegelwerk zijn deze panelen 

een zeer geschikte oplossing. Het is 

echter minder geschikt voor heavy load 

toepassingen zoals opritten.

Classic Origin Spirit

Sundeck
Het innemende uiterlijk van houten panelen met de 

voordelen van keiharde gerectificeerde keramiek. Ga 

compromisloos voor schoonheid. Geniet van alle details 

die hout zo levendig maken. Speciaal ontworpen voor 

buitenomgevingen met een minutieus gevoel voor stijl. 

Omring u met deze natuurlijke uitstraling en geniet van luxe: 

kleurvast, krasvast en ongevoelig voor vlekken. 

Mirage Sundeck Prijs per m2

 

  

Afm.(cm) 60x60x2

Classic SD 02 €63,95

Origin SD 01 €63,95

Spirit SD 03 €63,95

Bespaar tijd, arbeid en geld 
met OXXOBASE

Oxxobase Prijs per m2 

Afm. (cm) 100x60x2,2

Grijs  € 12,95 

2
1

K
eram

isch
e Teg

els



Nieuw

Tré Prijs per m²   

 

Afm. (cm) 60x60x3 80x40x3

Antracite €59,95 €69,85

Azzuro – €69,85

Basaltino €59,95 –

Copper €59,95 –

Greige €59,95 €69,85

Grigio €59,95 €69,85

Irish Blue €59,95 –

Moderno Nero – €87,90

Multicolore €59,95 –

Nero €59,95 –

Piacentina – €87,90

Rio Sunrise €59,95 €69,85

Slate €59,95 –

Tropea Grigio – €87,90

Piancentina

Moderno Nero

 COPPER 

FACE 1 

REDSUN 

Copper Cemento Grigio

Basaltino

Nero

Azurro

Tropea Grigio

Rio Sunrise

Slate

 MULTICOLOR 

FACE 1 

REDSUN 

MulticoloreIrish Blue

Cemento Greige

CEMENTO ANTRACITE 

FACE 1 

REDSUN 

Antracite

Tré
Nieuw: keramische tegels in 3cm dikte. Voordeel hiervan is 

dat deze tegels makkelijker te verwerken zijn doordat ze op 

een goed afgetrild zandbed gelegd kunnen worden.

2
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Cerasun
Nieuw in het REDSUN assortiment: Cerasun tegels. Deze tegel heeft een keramiek 

toplaag van 1 cm. Door de  beton onderlaag van 3 cm heeft u het leggemak van 

een betontegel, met de voordelen van keramiek. Een perfecte combinatie!

Belgium Blue Dark

Liguria Nero

Pietra Vals Grigio Quartz Grey Quartzite Grigio

Piastra Decor Piastra Sabia

Ardesia Nero

Cemento Grigio

Moderno Grigio

Cemento Anthra-
cite

Limestone Dark 
Grey

Reefstone Dark 
Grey Tropea Anthracite

Black Slate

Limestone 
Cappucino

Quartz Dark Grey Quartz Yellow Reefstone Black

Piastra Nero
Pietra Vals 
Anthracite

Basaltino

Liguria Grigio

Moderno Nero

Cemento Greige

Matera Giallo

Trentino Rio 
Sunrise Tropea Grigio

Nieuw

Cerasun    Prijs per m²   

keramiek, betonnen onderlaag, met afstandhouders  

Afm.(cm) 60x60x4 80x40x4

Ardesia Nero €55,00 –

Basaltino GP017 €55,00 –

Belgium Blue Dark €59,95 –

Black Slate €55,00 –

Cemento Anthracite €59,95 –

Cemento Greige €59,95 €78,85

Cemento Grigio €59,95 €78,85

Liguria Grigio €59,95 –

Liguria Nero €59,95 –

Limestone Cappucino €55,00 –

Limestone Dark Grey €55,00 –

Matera Giallo €59,95 –

Moderno Grigio – €78,85

Moderno Nero – €78,85

Piastra Decor €59,95 –

Piastra Nero €59,95 –

Piastra Sabia €59,95 –

Pietra Vals Anthracite €59,95 –

Pietra Vals Grigio €59,95 –

Quartz Dark Grey €55,00 –

Quartz Grey €55,00 –

Quartz Yellow €55,00 –

Quartzite Grigio €59,95 –

Reefstone Black €55,00 –

Reefstone Dark Grey €55,00 –

Trentino Rio Sunrise – €78,85

Tropea Anthracite €65,55 –

Tropea Grigio €65,55 €78,85
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GeoCeramica®
GeoCeramica®, het beste van twee werelden. 

De combinatie van een keramische tegel op een strakke 

Stabikorn®-drager is uniek en revolutionair. Genieten 

van stijlvol Italiaans keramiek met hoogwaardige 

eigenschappen en profiteren van de relatief eenvoudige 

en betaalbare verwerkingskosten van een betontegel.
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GeoCeramica® Prijs per m2
 

 

Afm.(cm) 60x30x4 60x60x4 60x60x6 80x40x4 80x80x4 120x30x4 120x60x4

Ambient  –  € 61,75  –  –  –  –  – 

Antique  –  € 67,75  –  –  € 81,75  –  – 

Belgium Black  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Blue Steel  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Cathedrale Antra  € 74,50  € 67,75  –  € 81,75  –  –  – 

Cathedrale Grey 
Blue

 –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Cendre  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Chateaux  –  –  –  –  –  –  € 81,75 

Concreet  –  € 67,75  –  –  € 81,75  –  – 

Copper Steel  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Corten Steel  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Cozy  –  –  –  –  –  € 83,95  – 

Entrée BB Stone  –  € 61,75  –  –  –  –  – 

Evoque  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Fiordi Fumo  –  € 67,75  € 73,95  € 81,75  –  –  – 

Fiordi Grigio/Sand  –  € 67,75  –  € 81,75  –  –  – 

Flow  –  € 61,75  –  –  –  –  – 

Flamed Granite  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Fumato Mezzo  –  € 67,75  –  –  € 81,75  –  – 

Gris  –  –  € 73,95  –  –  –  – 

Impasto  € 74,50  € 67,75  € 73,95  € 81,75  € 81,75  € 83,95  € 81,75 

Irish Highstone  € 74,50  € 67,75  –  –  –  € 83,95  – 

Irony  –  € 67,75  –  –  € 81,75  –  – 

Lava Slate  –  € 67,75  € 73,95  –  € 81,75  –  – 

Marmostone  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Metallica  –  € 69,75  –  –  –  –  – 

Montpellier  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Mosaik  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Negro Puro  –  –  € 73,95  –  –  –  – 

Oak  –  –  –  –  –  € 83,95  – 

Patina  –  € 67,75  –  –  € 81,75  –  – 

Porto  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

ReUsed  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Real Earth  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Roccia  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Symbol  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Timber  € 74,50  € 67,75  –  € 81,75  –  € 83,95  – 

Tracks  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Vecchia  –  € 67,75  –  –  –  –  – 

Vetro Concerto  –  –  –  –  € 81,75  –  – 

Vintage  –  € 67,75  –  –  –  –  – 
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Irish Highstone 
Dark

Belgium Black 
Stone Black

Concreet Brown

Flow Black

Belgium Black 
Stone Light Grey

Concreet Silver

Flow Taupe

Blue Steel 

Corten Steel

Irish Highstone
Grey

Marmostone 
Grey

Ambient Tabacco

Chateaux Antracite

Fiordi Fumo

Antique Cloud

Chateaux Taupe

Fiordi Sand

Lava Slate

Ambient Antrecite

Cendre Terra

Evoque Greige

Cozy Havanna

Gris Oscuro

Cathedrale Antra

Entrée Belgium 
Black Stone 
Dark Grey

Impasto Negro

Cendre Feu

Evoque Fumo

Irony Industrial 
Dark

Belgium Black 
Stone Dark Grey

Concreet Flower 
Decorate

Flow Smoke

Copper Steel

Concreet Smoke

Fumato Mezzo

Cozy Brown

Gris Claro

Antique Clay

Chateaux Cotto

Fiordi Grigio

Antique Night

Concreet Black

Flamed Granite 
Dark

Marmostone 
Black

Ambient Greige

Cendre Voyage

Evoque Perla

Entrée Belgium 
Black Stone 
Black

Impasto Grigio

Cathedrale Grey 
Blue

Entrée Belgium 
Black Stone 
Light Grey

Cendre Rock

Evoque Beige

Irony Natural Grey

meest verkocht
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Metallica 
Petrold

Real Earth Taupe

Vintage Antra

Montpellier Gris

Roccia Grey

Oak
CaledoniaMosaik Grey

Oak
Danzig

Vecchia AntraGrey

Metallica 
Cortenato

Re-Used Cotto

Vetro Concerto 
Calce

Tracks Mustang 
Dark

Patina Clay

Symbol Block 
Smoke

Patina Jersey

Symbol Circle 
Smoke

Porto Mix

Timber Noce

Montpellier Black

Roccia Carbon

Vintage Dark Grey

Mosaik Beige
Oak
CharnwoodNegro Puro

Symbol Block Black

Oak
Leighfield

Marmostone 
Taupe

Re-Used Antra

Vecchia Beige

Metallica 
Iron

Re-Used Grigio

Vetro Concerto 
Piombo

Tracks Mustang 
Grey

Patina Grey

Symbol Circle 
Black

Porto Azzurro

Timber Griggio

Porto Verde

Timber Tortera

tip
to

p

Perfecte uitsparingen maken 

in keramiek is niet zo makkelijk 

als het lijkt. Geoceramica® 

tegels zijn verkrijgbaar met een 

voorgeboorde in-lite uitsparing 

( Ø22mm en Ø60mm)
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duostone is de ultieme oplossing om de mooiste keramische vloertegels nu ook heel 

eenvoudig op je terras, veranda of patio te verwerken. Mix en match er op los met deze 

stoere buitentegels en verrassende dessins.

duostone: vloertegels supersterk verlijmd op een speciale onderlaag van SERAFOAM®, 

een volledig gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo sterk als steen. 

Met duostone buitentegels als basis creëer je de mooiste plekken buiten. Ga je voor 

kleine zitplekjes of liever voor een groot terras met een XL tafel voor je zomerse maaltijden 

met goed gezelschap? Kies je voor het nieuwe klassiek of juist voor strak & modern?

Collectie duostone 60x60 cm.

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Black 
60x60 cm. 

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Grey 
60x60 cm. 

duostone 
Mold Grit
60x60 cm.

duostone Uni
Cemento Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Dark Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower Black on Grey
60x60 cm. 

duostone 
Beton Antracite
60x60 cm. 

duostone 
Beton Grey
60x60 cm. 

duostone
Beton Olive
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Butterfly Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Floret Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Citrus Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Leaf Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni 
Hormigon Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower White on Black
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Hearts Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni 
Hormigon Antracite
60x60 cm. 

duostone 
Mold Basalt
60x60 cm. 

BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

Unieke eigenschappen
•  lichtgewicht 60 x 60 cm  

buitentegels van 4 cm dik

•  7 dessins, 3 kleurcombinaties
•  11 uni kleuren
•  eenvoudig te verwerken

•  altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak  

dus vlekbestendig

•  easy to clean

•  kras- en slijtvast

•  vorstbestendig 

•  duurzaam

Het combineren van duostone. 

 Uni en duostone Dessin. 

in dezelfde basiskleur kan.  

kleurverschil opleveren. 

Laat je goed adviseren.

Duostone Prijs per m²

Afm. (cm) 60x60x4

Uni  € 69,95 

Dessin  € 89,95 
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duostone is de ultieme oplossing om de mooiste keramische vloertegels nu ook heel 

eenvoudig op je terras, veranda of patio te verwerken. Mix en match er op los met deze 

stoere buitentegels en verrassende dessins.

duostone: vloertegels supersterk verlijmd op een speciale onderlaag van SERAFOAM®, 

een volledig gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo sterk als steen. 

Met duostone buitentegels als basis creëer je de mooiste plekken buiten. Ga je voor 

kleine zitplekjes of liever voor een groot terras met een XL tafel voor je zomerse maaltijden 

met goed gezelschap? Kies je voor het nieuwe klassiek of juist voor strak & modern?

Collectie duostone 60x60 cm.

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Black 
60x60 cm. 

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Grey 
60x60 cm. 

duostone 
Mold Grit
60x60 cm.

duostone Uni
Cemento Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Dark Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower Black on Grey
60x60 cm. 

duostone 
Beton Antracite
60x60 cm. 

duostone 
Beton Grey
60x60 cm. 

duostone
Beton Olive
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Butterfly Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Floret Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Citrus Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Leaf Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni 
Hormigon Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower White on Black
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Hormigon Hearts Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni 
Hormigon Antracite
60x60 cm. 

duostone 
Mold Basalt
60x60 cm. 

BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

Unieke eigenschappen
•  lichtgewicht 60 x 60 cm  

buitentegels van 4 cm dik

•  7 dessins, 3 kleurcombinaties
•  11 uni kleuren
•  eenvoudig te verwerken

•  altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak  

dus vlekbestendig

•  easy to clean

•  kras- en slijtvast

•  vorstbestendig 

•  duurzaam

Het combineren van duostone. 

 Uni en duostone Dessin. 

in dezelfde basiskleur kan.  

kleurverschil opleveren. 

Laat je goed adviseren.
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SOLOSTONE biedt je de mogelijkheid om grote keramische vloertegels in het indrukwekkende 

formaat van 90x90 cm. en een volkeramische dikte van maar liefst 3 cm. gemakkelijk te plaatsen 

op je (dak)terras of balkon. Heel fraai om naar te blijven kijken en heel easy in gebruik. Zo zijn 

de buitentegels van vtwonen.

Collectie SOLOSTONE 3.0  90x90 cm.

Deze prachtige keramische 

buitentegels van vtwonen zijn 

een sieraad voor elk terras. 

Ze zijn ook te verwerken op 

een uniek draagsysteem en dat 

biedt een veelvoud aan extra 

voordelen. Op die manier kun 

je ze ook toepassen op je 

dakterras of balkon. 

Laat je uitgebreid adviseren 

over de vele mogelijkheden!

SOLOSTONE 3.0
MOLD Grit 
90x90 cm.

SOLOSTONE 3.0
MOLD Basalt
90x90 cm.

Unieke eigenschappen
•  grootformaat 90x90 cm. 

buitentegels van 3 cm dik

•   minder voegen, 

dus minder kwetsbaar

•  toepassing op 

draagsysteem mogelijk

•  draagsysteem ideaal voor 

dakterras en balkon

•  draagsysteem ideaal voor 

leidingen en stroomkabels

•  altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak dus 

vlekbestendig

•  easy to clean

•  kras- en slijtvast

•  vorstbestendig & duurzaam

SOLOSTONE 3.0
MINERALS Black 
90x90 cm.

SOLOSTONE 3.0
MINERALS Grey 
90x90 cm. 
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SOLOSTONE biedt je de mogelijkheid om grote keramische vloertegels in het indrukwekkende 

formaat van 90x90 cm. en een volkeramische dikte van maar liefst 3 cm. gemakkelijk te plaatsen 

op je (dak)terras of balkon. Heel fraai om naar te blijven kijken en heel easy in gebruik. Zo zijn 

de buitentegels van vtwonen.

Collectie SOLOSTONE 3.0  90x90 cm.

Deze prachtige keramische 

buitentegels van vtwonen zijn 

een sieraad voor elk terras. 

Ze zijn ook te verwerken op 

een uniek draagsysteem en dat 

biedt een veelvoud aan extra 

voordelen. Op die manier kun 

je ze ook toepassen op je 

dakterras of balkon. 

Laat je uitgebreid adviseren 

over de vele mogelijkheden!

SOLOSTONE 3.0
MOLD Grit 
90x90 cm.

SOLOSTONE 3.0
MOLD Basalt
90x90 cm.

Unieke eigenschappen
•  grootformaat 90x90 cm. 

buitentegels van 3 cm dik

•   minder voegen, 

dus minder kwetsbaar

•  toepassing op 

draagsysteem mogelijk

•  draagsysteem ideaal voor 

dakterras en balkon

•  draagsysteem ideaal voor 

leidingen en stroomkabels

•  altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak dus 

vlekbestendig

•  easy to clean

•  kras- en slijtvast

•  vorstbestendig & duurzaam

SOLOSTONE 3.0
MINERALS Black 
90x90 cm.

SOLOSTONE 3.0
MINERALS Grey 
90x90 cm. 

Solostone 3.0 prijs per m²

Afm. (cm) 90X90X3

Basalt €80,00

Black €80,00

Grey €80,00

Grit €80,00
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CONCRETE TILE

BLACK TILE

PIET BOON BY DOUGLAS & JONES OUTDOOR

De passie van Studio Piet Boon komt tot uiting in de CONCRETE 

TILE serie. Speciaal voor deze serie selecteerde de studio drie 

exclusieve en keramische tegels die de natuurlijk eigenschappen 

van beton exact weerspiegelen. De tegels vertonen geen herhaling 

van patroon waardoor ze niet van echt te onderscheiden zijn 

Met de BLACK TILE selecteerde Studio Piet Boon een tegel die  

de kenmerkende eigenschappen en het typische karakter van  

hardsteen perfect weet te vangen. De intens donkere kleur en  

vele schakeringen brengen rijke eenvoud tot leven op elk terras 

De Outdoor Collectie van Piet Boon by Douglas & Jones betreft  

een assortiment van hoogwaardige keramische producten in een  

indrukwekkende afmeting van 90 x 90 centimeter. De extra dikke en 

volkeramische body van 3 centimeter zorgt voor extra veel stabiliteit 

.

.

.

CONCRETE TILE SMOKE
90 x 90 x 3 cm.

CONCRETE TILE ASH
90 x 90 x 3 cm.

CONCRETE TILE ROCK
90 x 90 x 3 cm.

BLACK TILE
90 x 90 x 3 cm.
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CONCRETE TILE

BLACK TILE

PIET BOON BY DOUGLAS & JONES OUTDOOR

De passie van Studio Piet Boon komt tot uiting in de CONCRETE 

TILE serie. Speciaal voor deze serie selecteerde de studio drie 

exclusieve en keramische tegels die de natuurlijk eigenschappen 

van beton exact weerspiegelen. De tegels vertonen geen herhaling 

van patroon waardoor ze niet van echt te onderscheiden zijn 

Met de BLACK TILE selecteerde Studio Piet Boon een tegel die  

de kenmerkende eigenschappen en het typische karakter van  

hardsteen perfect weet te vangen. De intens donkere kleur en  

vele schakeringen brengen rijke eenvoud tot leven op elk terras 

De Outdoor Collectie van Piet Boon by Douglas & Jones betreft  

een assortiment van hoogwaardige keramische producten in een  

indrukwekkende afmeting van 90 x 90 centimeter. De extra dikke en 

volkeramische body van 3 centimeter zorgt voor extra veel stabiliteit 

.

.

.

CONCRETE TILE SMOKE
90 x 90 x 3 cm.

CONCRETE TILE ASH
90 x 90 x 3 cm.

CONCRETE TILE ROCK
90 x 90 x 3 cm.

BLACK TILE
90 x 90 x 3 cm.

Nieuw

Piet Boon by Douglas en Jones Prijs per m²

Afm. (cm) 90X90X3

Concrete  tile Smoke €88,00

Concrete Tile Ash €88,00

Concrete Tile Rock €88,00

Concrete Black Tile €88,00
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Natuursteen 
tegels
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Natuursteen
Sinds duizenden jaren wordt de creatieve en constructieve waarde van natuursteen hoog ingeschat.

Natuursteen is een levendig en tijdloos mooi materiaal, welke weet te overtuigen door zijn

diversiteit. Elke steen is individueel en vooral, een uniek stuk, met zijn eigen geschiedenis.

Bouwen met natuursteen is ecologisch nuttig. Het is de natuur die het materiaal produceert.

In vergelijking met andere bouwmaterialen kan natuursteen met weinig energie gedolven

en verwerkt worden en is 100% recyclebaar.

Natuursteen heeft de eigenschap om in de loop der jaren door het gebruik een fraaiere,

doorleefde structuur te krijgen waardoor de uitstraling, het karakter, nog beter

tot zijn recht komt. Liefhebbers van natuursteen weten deze eigenschap te waarderen.

Bewerkingen:

Anticato
Handmatig verouderde randen

Linea
Randen hebben een facet

Antique 
Machinaal verouderd

Naturel
Natuurlijk gespleten

Piazzo
Door vlammen opgeruwd

Honed
Mat gepolijst

Vintage
Door hameren opgeruwd

Leather
Diep geborsteld

Waterjet
Door waterstralen opgeruwd
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Granit Grey/White 
Piazzo Elegance 
Linea 

Juparana Piazzo 
Waterjet Linea 

Granit Grey 
Piazzo 

Granit Grey/White 
Piazzo Linea 

Tahiti Blue Linea 

Granit Grey 
Piazzo Elegance 
Linea 

Granit Tahiti Blue 
Piazzo Elegance 
Linea 

inspiratie
Natuursteentegels hebben 

elk een eigen uiterlijk, geen 

enkele tegel is hetzelfde, 

waardoor u altijd een uniek 

terras heeft. 

Tahiti Blue Piazzo 
Linea

meest verkocht

Graniet Prijs per m²  

Afm.(cm) 20x10x5 40x40x3 60x30x3 60x40x3 80x40x3 60x60x3 80x80x3 100x100x3

Granit Grey Piazzo  —  € 54,50  —  € 54,50  —  —  —  — 

Granit Grey Piazzo Elegance Linea  —  € 40,50  —  € 40,50  € 40,95  € 40,95  —  — 

Granit Grey/White Piazzo Elegance Linea  —  —  € 40,95  —  —  —  —  € 57,95 

Granit Grey/White Piazzo Linea  € 69,95  —  —  —  —  —  —  — 

Granit Tahiti Blue Piazzo Linea  —  € 69,50  —  € 69,95  —  —  —  — 

Granit Tahiti Blue Piazzo Elegance Linea  —  € 55,50  € 55,50  € 55,50  € 55,50  € 50,95  € 67,50  € 75,50 

Juparana Piazzo Waterjet Linea  —  —  —  € 89,95  € 87,50  € 89,50  —  — 

Tahiti Blue Linea  € 88,50  —  —  —  —  —  —  — 

Graniet 
Graniet en basalt zijn stollingsgesteenten. Dat wil zeggen dat het is gevormd door stollen van 

magma. Doordat graniet op diepte stolt, hebben de mineralen bij langzame afkoeling de tijd gehad 

om kristallen te vormen. De onderlinge verhouding van de mineralen verschilt, maar doorgaans is 

kwarts de dominante component.
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Basalt
De stolling van basalt vindt plaats aan het aardoppervlak. Door de snelle afkoeling 

zijn geen grote kristallen gevormd. Basalt is meestal zwart van kleur en bestaat 

uit kleine kristallen. Door het hoge soortelijk gewicht en de hardheid van het 

materiaal is het bij uitstek geschikt als stootvast bestratingsmateriaal. 

Basalt Prijs per m²  

Afm. (cm) 10x20x5 40x40x3 60x30x3 60x40x3 60x60x3 80x40x3 80x80x3

Nero Eleganto Piazzo  –  € 69,95  € 97,50  € 97,50  € 114,50  € 104,35  € 144,50 

Nero Eleganto Piazzo Linea  € 99,50  –  –  –  € 115,50  –  – 

Nero Eleganto 
Piazzo

Blue Moon 
Honed Anticato

Nero Eleganto 
Piazzo Linea

Blue Moon 
Honed Linea 

Blue Moon 
Piazzo Elegance 

Blue Moon is een blauw grijs gekleurde kalksteen welke, afhankelijk van de intensiviteit van gebruik, de neiging heeft licht 

te vergrijzen. De look van Blue Moon ontstaat door de verschillende manieren van oppervlakte bewerking, waardoor het 

specifieke uiterlijk van de steen wordt bepaald.

Chinees Hardsteen Prijs per m²  

Afm.(cm) 5x20x5 50x50x2,5 60x40x2,5 60x60x2,5 60x60x3 80x80x3 100x100x3

Blue Moon Honed Anticato  € 71,95  –  –  € 54,95  € 56,50  € 73,95  € 73,95 

Blue Moon Honed Linea  € 79,95  € 54,95  € 54,95  € 54,95  € 56,50  € 59,50  € 67,95 

Blue Moon Piazzo Elegance  –  –  –  € 56,95  –  –  – 

meest verkocht
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Black Beauty 
Naturel

Blue Stone Honed 
Antique (marmer) 

Travertino Autum 
Honed Antique

Toscana Naturel 

Travertin en Marmer
Kalksteen is een zogenaamd afzettingsgesteente of 

sedimentgesteente en ontstaat door erosie en afzetting 

van kalk over een zeer lange periode. Tijdens deze periode 

verdicht het pakket zich tot een compacte massa waardoor 

het als bouwproduct geschikt wordt. 

Kalksteen kenmerkt zich door prachtige kleuren, structuren 

en aders en is relatief makkelijk bewerkbaar. Hardsteen en 

travertin behoren ook tot de familie van de kalkstenen.

Marmer is een metamorfe variant van kalksteen en heeft 

daardoor vergelijkbare eigenschappen. Kenmerkend voor 

marmers is echter de kristallijne structuur, de translucentie 

en het ontbreken van fossielen en stylolieten.

Kalksteen , Marmer en Travertin Prijs per m² 

Afm.(cm) 40x40x3 60x40x3 60x60x3 100x100x3

Black Beauty Naturel  –  –  € 36,95  € 41,95 

Blue Stone Honed Antique (marmer)  –  € 75,50  –  – 

Travertino Autum Honed Antique  € 69,50  € 69,50  –  – 

Zandsteen Prijs per m²  

Afm.(cm) 60x30x2,8 60x40x2,8 60x60x2,8

Toscana Naturel  € 59,95  € 59,95  € 59,95 
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Leisteen
Leisteen komt voor in tal van kleuren 

zoals roestbruin, donkergrijs en zwart. 

Per leisteensoort kan het uiterlijk 

verschillen van regelmatig tot zeer 

onregelmatig. 

Leisteen is gevormd uit kleilagen die 

zijn versteend. In de groeven worden 

schollen steen van de rots gespleten. 

Het natuurlijk splijtoppervlak verschilt 

van ruw tot vrijwel glad. De gewonnen 

schollen worden tot tegels gezaagd of 

geknipt.

Leisteen Prijs per m²  

Afm.(cm) 60x60x2,5 60x60x2-3 80x80x2,5 100x100x2,5

Black Premium Slate Naturel  –  –  € 63,50  € 68,50 

Brasil Nature gecalibreerd  € 43,95  –  –  – 

Multicolor Slate Naturel  –  € 78,50  –  – 

Black Beauty 
Naturel

Travertino Autum 
Honed Antique

Travertino Autum 
Honed Antique

€
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Alta Kwartsiet

Black beauty

Porfier

Gres grijs

Karistos

Blue moon

Rio Sunrise

Gres Rood

Kavala

Gres Beige

Rosso Bologna

Modak

Flagstone
Flagstone is een gekloofde natuursteen in de vorm van een plaat of tegel. Een partij gedolven flagstones kenmerkt 

zich door verschillen in vorm, dikte, structuur en grootte. Flagstones worden veel gebruikt voor het terrassen of als 

stapstenen in de tuin.

Stapstenen Prijs per stuk
  

Natuursteen, handgekapt

Flagstone Black beauty €9,40

Flagstone Blue moon €19,95

Flagstone Gres Beige €10,50

Flagstone Gres grijs €10,90

Flagstone Gres Rood €10,25

Flagstone Modak €10,15

Flagstones Prijs per Kg
  

Soort Dikte(mm) Kleur

Alta Kwartsiet 20-30 donkergrijs  € 0,99 

Karistos 15-25 grijs-zwart  € 1,05 

Kavala 20-30 grijs groen  € 0,82 

Modak 25-40 geel-oranje  € 0,78 

Porfier 20-50 bruin-rood  € 0,50 

30-60 bruin-rood  € 0,58 

Rio Sunrise 13-25 geel  € 0,93 

25-40 geel  € 1,05 

Rosso Bologna 13-25 roze-rood  € 0,95 

25-40 roze-rood  € 1,05 4
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Gebakken
Stenen

4
3

G
ebakken

 Sten
en



Gebakken klinkers zijn een verantwoorde keuze in een 

natuurlijke tuin. Ze worden gemaakt van klei. Puur natuur 

en lekker duurzaam dus. De stenen zijn leverbaar in diverse 

formaten.

Verklarende woordenlijst:
WF = Waalformaat (ca. 20 x 5 x diverse hoogtes)

DF = Dikformaat (ca. 20 x 6,5 x diverse hoogtes)

UDF = Universeel Dikformaat (ca. 20 x 6,5 x 6,5 cm.)

UWF = Universeel Waalformaat (ca. 20 x 5 x 6,5 cm.)

KK = Keiformaat (ca. 20 x 10 x diverse hoogtes)         

KTF = Klein tegel formaat (15 x 15 x 6 cm.)

Ongetrommeld = de stenen hebben een strak uiterlijk

Getrommeld = De stenen krijgen na het bak- en 

droogproces een behandeling (trommelen) waardoor de stenen 

een authentieke verweerde look krijgen. 

Vormbak  = Klei wordt in vormbakken geperst. Stenen 

gemaakt in vormbakken zijn zeer maatvast en standaard 

ongetrommeld. 

Strengpers = Strengpers klinkers worden gevormd door 

een vacuümpers. Uit een doorlopende kleibalk (de streng) 

met zuiver rechthoekige afmetingen worden de stenen 

geëxtrudeerd. De kleibalk wordt volautomatisch versneden 

in klinkers conform de gewenste maat. Eenmaal uit de oven 

worden de strengpers producten machinaal getrommeld. 

Hierdoor ontstaat het nostalgische en verweerde uiterlijk. 

Bezand of onbezand
Straatklinkers hebben een bezand of onbezand oppervlak. 

Van oudsher was zand nodig om de klei probleemloos uit de 

vormbak te krijgen. Anders bleef de net geperste steen in de 

bak kleven na het omdraaien ervan. Tegenwoordig zijn er ook 

technieken met water om de ‘vormelingen’ netjes uit de bak te 

krijgen. Voor u betekent dit nog meer mogelijkheden want het 

geeft een verschillend straatbeeld.

Omdat het zand ontbreekt, hebben onbezande straatklinkers 

een meer nostalgisch uiterlijk dan bezande klinkers. De stenen 

zijn qua vorm wat minder recht, omdat ze door het ontbreken 

van het zand net wat minder makkelijk en daardoor iets 

‘getrokken’ uit de vormbak komen. Daarentegen krijgt u een 

rustiek en nog natuurlijker straatbeeld.
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Vida
Gezellig met karakter. De tuin is een 

gezellige buitenkamer, waar alles kan 

en mag. Een spontane en nonchalante 

ruimte voor het hele gezin. Wilde en 

bloeiende planten groeien door elkaar, 

als een natuurlijk, kleurrijk geheel. Elk 

seizoen ziet de tuin er anders uit, met 

een verzameling van verschillende 

materialen en accessoires. De nadruk 

ligt op ‘buiten genieten’! 

Vida Prijs per m² 

gebakken klinker, getrommeld    

Afm.(cm) UWF 20x5x6,5 WF 20x5x8,5 UDF 20x6,5x6,5 DF 20x6,5x8,5

Ares €44,95 – €44,95 –

Atlas €48,95 – €48,95 –

Doris €45,95 – €42,50 –

Eros €47,95 – €47,95 –

Kerry €39,95 – €39,95 –

Lotis €49,95 – €49,95 –

Megaton €42,95 – €42,95 –

Metis €49,95 – €49,95 –

Novoton €42,95 €48,95 €42,95 €48,95

Qualiton €42,95 – €42,95 –

Supraton €42,95 – €42,95 –

Megaton

Ares

Eros

Metis

Atlas

Lotis

Novoton

Doris

Qualiton Supaton

€
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Classica Wasserstrich Prijs per m² 

onbezand, getrommeld   

Afm.(cm) UWF 5x20x6,5 WF 5x20x8,5 UDF 20x6,5x6,5 DF 20x6,5x8,5

Gala Wasserstrich – €49,95 – €49,95

Gasol Wasserstrich – €49,95 – €49,95

Incana Wasserstrich – €49,95 – €49,95

Nostalgie Wasserstrich €47,95 – €47,95 –

Novoton Wasserstrich €47,95 – €47,95 –

Oliva Wasserstrich – €49,95 – €49,95

Varia Wasserstrich €47,95 – €47,95 –

Varoton Wasserstrich €47,95 – €47,95 –

Zenneton Wasserstrich €47,95 – €47,95 –

Nostalgie

Novoton

Gala

Eros

Varia

Novoton

Padova

Gasol

Nero

Varoton Zenneton

Olivia

Ravenna

Incana

Nostalgie 
Wasserstrich

Designa
In een designtuin is bestrating méér 

dan de basis. De klinkers zelf zijn 

eyecatchers. Wienerberger Designa 

tuinklinkers zijn gemaakt om gezien te 

worden. Strak, stijlvol en vol karakter. 

Dat zorgt voor een tuin met allure. Een 

plek om heerlijk te loungen na het 

werk. Ontspannen te barbecueën in 

het weekend. Of lekker lang te borrelen 

op een nazomeravond. 

Designa Prijs per m² 

vormbak, ongetrommeld   

Afm.(cm) UWF 20x5x6,5 UDF 20x6,5x6,5 KK 20x10x7

Eros * €46,95 €46,95 –

Nero – – €41,95

Nostalgie Wasserstrich €41,95 €41,95 –

Novoton €39,95 €39,95 –

Padova – – €38,95

Ravenna – – €38,95

Ruston €39,95 €39,95 –

*strengpers steen

Classica
Classica straatbakstenen voelen zich 

thuis op de achtergrond. Ze eisen de 

aandacht niet op, maar zorgen dat 

andere tuinelementen schitteren. 

Het ontwerp waar u trots op bent. 

De beplanting die u met liefde heeft 

aangebracht en onderhoudt. De 

zithoek waar u graag ontspant met uw 

gezin of vrienden.

Zo ontstaat een tuin met een perfecte 

balans tussen rust en sfeer. Groen, 

ordelijk en blijvend mooi. Maar wél 

een tuin waar geleefd mag worden. 

De Classica serie biedt keuze uit 

tuintegels in tal van kleurstellingen. 

Een uitstekende keuze voor tijdloze 

tuinen.

Classica stenen passen 

goed in tuinen met 

symmetrische vormen. 

De bescheiden 

uitstraling zorgt 

ervoor dat vakken met 

beplanting extra goed 

tot hun recht komen.  

tip
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Nero

Astra LotisAres Orion

Norton

Pastorale Preston

RustonVioletta

Violetta

Ruston

Natura Getrommeld Prijs per m² 

vormbak, getrommeld   

Afm.(cm) UWF 20x5x6,5 WF 20x5x8,5 UDF 20x6,5x6,5 DF 20x6,5x8,5

Nero – €52,50 – €52,50

Norton €42,95 €48,95 €42,95 €48,95

Pastorale €45,95 – €45,95 –

Preston €45,95 – €45,95 –

Qualiton €42,95 – €42,95 –

Ruston €42,95 €48,95 €42,95 €48,95

Violetta bezand – €48,95 – €48,95

Natura
Heerlijk naar buiten en de handen in de aarde. Er gaat niets boven tuinieren. En 

na afloop? Genieten van de rust en alles wat groeit en bloeit in uw eigen tuin. Een 

eigen stukje natuurgebied, waarin u heerlijk ontspant. Natuurlijk met de Natura 

serie. Deze collectie bevat bakstenen in verschillende kleurstellingen en texturen. 

Allemaal met de landelijke uitstraling die past bij een tuin waarin groen de 

hoofdrol speelt.

Natura KTF Prijs per m² 

vormbak, getrommeld   

Afm.(cm) KTF 15x15x6,5

Astra  € 48,95 

Ares  € 48,95 

Lotis  € 48,95 

Orion  € 48,95 

Als een kassei, maar dan veel beter
Het Klein Tegel Formaat is afgeleid van de traditionele kassei. Een vol keramisch 

product, dat zorgt voor zeer duurzame, gebakken bestrating met een robuust uiterlijk 

en geschikt voor vele toepassingen in tuin of straat. Leverbaar in vier prachtige 

kleuren.

tip
to

p

De Designa serie 

bestaat uit moderne 

straatbakstenen in tal 

van kleurstellingen 

én texturen. Een 

uitstekende keuze 

voor bijzondere, 

onderscheidende 

tuinontwerpen.

Straatbakstenen zijn een verantwoorde keuze in een natuurlijke tuin. Ze worden gemaakt 

van klei. Een volledig recyclebare grondstof. Puur natuur en lekker duurzaam dus!

meest verkocht
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Terra Keiformaat Prijs per m²  

strenpers, ongetrommeld   

Afm.(cm) 20x10x4,5 20x10x5,2

Terra Ferrara – €37,15

Terra Genova €40,35 –

Terra Milano – €44,95

Terra Prijs per m²  

vormbak, ongetrommeld   

Afm.(cm) WF 20x5x8,5 DF 20x6,5x8,5

Loreto €48,60 €45,70

Lumino €45,35 €39,40

Morado €42,60 €38,35

Peraldo €45,35 €39,40

Safino €56,15 €53,00

Violeto €46,55 €42,15

Loreto

Ferrara

Lumino

Genova

Morado

Milano

Peraldo Safino Violeto

De keuze van het 

voegmateriaal dient 

met het oog op de 

waterdichtheid of de 

waterdoorlatendheid 

van het straatwerk 

te zijn afgestemd 

op het materiaal 

van de straatlaag en 

funderingsconstructie. 

Voor meer informatie 

over voegmateriaal, kijk 

op pagina 184-186 of 

vraag ernaar bij onze 

medewerkers. 
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p
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Ancona

Lugano

Bergamo

Modena

Bolzano 

Novara

Carbona 

Roma

Iseo

Verona

Lucca

Vulcano 

meest verkocht

Terra Antica Prijs per m²  

strengpers, getrommeld   

Afm.(cm) UWF 20x5x6,6 UDF 20x6,5x6,6

Ancona €45,20 €45,25

Bergamo €40,65 €40,65

Bolzano €40,65 €40,65

Carbona €48,95 €48,95

Iseo €45,20 €45,25

Lucca €45,20 €45,25

Lugano €45,20 €45,25

Modena €45,20 €45,25

Novara €40,65 €40,65

Roma €40,65 €40,65

Verona €40,65 €40,65

Vulcano  € 42,45  € 42,45 

4
9

G
ebakken

 Sten
en



Ancienne Prijs per m²  

vormbak, onbezand, getrommeld   

Afm.(cm) RF 18,5x4,5x9

Bordeaux €92,95

Bronsgeel €97,95

Camel €94,95

Koperbruin €101,95

Lava €102,95

Kastanje Mahonie

Melange Noblesse

Terrestre

Bordeaux Bronsgeel Camel Koperbruin Lava

Vande Moortel Septimax Prijs per m²  

vormbak, onbezand, getrommeld   

Afm.(cm) WF 5,2x21,5x7

Septimax 412 Kastanje €47,95

Septimax 412 Mahonie €47,95

Septimax 412 Melange €47,95

Septimax 412 Noblesse €47,95

Septimax 412 Terrestre €47,95

Vande Moortel
Steenbakkerij Vande Moortel is 

opgericht in 1864 in de Scheldevallei 

te Oudenaarde. Vandaag is diezelfde 

locatie actiever dan ooit. Geleid door de 

familie Vande Moortel groeide de firma 

uit tot een belangrijke fabrikant in het 

topsegment van gevelstenen en de 

Belgische marktleider in kleiklinkers. 

€

€

€

€
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Spaansen Assortiment Prijs per m²  

strengpers, getrommeld, bezand   

Afm.(cm) WF 20x5x6 UWF 5x20x6,5 DF 20x6,5x6

Oud Kolhorn €34,50 – €34,50

Oud Schagen €34,50 – €34,50

Targa * –  € 37,50 –

* vormbak steen, bezand. 

Speciale Partijen Gebakken Stenen Prijs per m²  

op=op   

Melange DF 6,7x21x10 cm € 36,00

Brons Wasserstrich UWF getrommeld 20x5x6,5 cm € 42,50

Vraag naar meer tijdelijke partijen.

Melange DF

Oud Kolhorn Oud Schagen Targa

Brons Wassertrich

€
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Beton Plus
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Beton Plus
Tegenwoordig zijn veel beton tegels van een speciale bescherming voorzien. 

De bescherming vermindert de uitreding van kalk door de intreding van vocht te beperken. 

Hierdoor wordt ook de intreding van vuil tegengehouden. Groene aanslag kan door beschermlaag 

eenvoudiger worden verwijderd. 

REDSUN is een grote producent van Beton Plus bestrating en heeft een vele van haar producten van 

een optimale bescherming voorzien:

Hydrofobe
Hydrofobe wordt toegevoegd aan het cement-

zandgrindmengel, hydrofoob vermindert de 

opname van regenwater alsook van het vocht 

dat vanaf de bedding in de steen omhoogstijgt. 

Hierdoor worden mogelijk optredende kalk uit 

bloeiingen gereduceerd.

Impregneren
Na de productie wordt het oppervlak van de 

stenen met een impregnant behandeld. Deze 

behandeling vindt, afhankelijk van de serie, één 

of tweemaal plaats. Door het aanbrengen van 

de impregnant wordt de indringing van micro-

organismen, onder andere alg, gereduceerd 

en wordt het reinigen van de stenen 

vergemakkelijkt.

Natuurstenen Deklaag
Elke geproduceerde steen bestaat uit 

natuurlijke bestanddelen. Voor onderbeton 

worden hoofdzakelijk zand en grind gebruikt. 

Het oppervlak van een steen, ook wel deklaag 

genoemd, is bepalend voor de esthetische 

uitstraling. Voor de vervaardiging van kleurechte 

deklaagstenen wordt ongeveer 98% gebroken 

natuursteengranulaat gebruikt en ongeveer 

2% hoogwaardige kleurechte pigmentstoffen. 

Hierdoor krijgt de steen een natuurlijke en 

hoogwaardige uitstraling. Het kleurenpatroon 

van het steenoppervlak wordt door de 

natuursteengranulaten bepaald.

Redsun: meer dan 30 jaar ervaring
Het familiebedrijf werd in 1985 opgericht door Ger van Ommeren. Aanvankelijk lag de focus op de 

in- en verkoop van natuursteen op de Nederlandse en Belgische markt en sinds 1993 op de Duitse 

markt. Vandaag de dag telt het bedrijf ruim 300 medewerkers. Toch ademt het nog altijd de sfeer uit 

van dat kleine familiebedrijf, met een platte organisatie, korte lijnen en een persoonlijke aanpak

Met een oppervlakte van 38 hectare is dit een van de grootste productie- en opslagfaciliteiten van 

Europa. Dagelijks worden zo’n 15.000 m² betonproducten geproduceerd.

In de fabrieken gaat een hoge productiesnelheid hand in hand met een hoge kwaliteit. Proces- en 

productcontrole vormen een integraal onderdeel van het productieproces. Grondstoffen worden met 

de grootst mogelijke zorg ingekocht, waarbij alleen de hoogste kwaliteit goed genoeg is.
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Smartton
Hoogwaardige sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een 

strakke geborstelde soft touch deklaag zonder facet, met afstandhouders, 

gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met 

roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het 

oppervlak satijnzacht aanvoelt. 

Smartton SE en Smartton. Wat zijn de verschillen?
De hoeken van de stenen uit de serie SMARTTON zijn afgerond, bij 

SMARTTON SE zijn de hoeken scherp. Bij het verleggen van stenen 

uit de serie SMARTTON SE is het voegenbeeld optisch smaller. Met de 

inbedrijfstelling van een nieuwe fabriek is Redsun in staat om de stenen 

uit de SMARTTON SE-serie te produceren met nieuwe, zeer aantrekkelijke, 

wolkvormige kleurnuances. Ondanks het gebruik van dezelfde toeslagstoffen 

onderscheidt dit kleurenbeeld zich van de stenen uit de SMARTTON-serie, die 

indruk wordt gemaakt met een meer lineair kleurverloop.

Nieuw

Smartton SE 3XS Prijs per m² 

beton, deklaag , hydrofobe, 2x geïmpregneerd   

Afm. (cm) 60x60x3

Amiata  € 24,95 

Kilimanjaro  € 24,95 

Mount Everest  € 24,95 

Amiata Kilimanjaro Mount Everest
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Smartton SE XXS Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmgregneerd, strak   

Afm.(cm) 60x30x4 60x60x4 80x40x4 80x80x4 100x100x4

Adamello €23,50 €28,80 – – –

Amiata €21,50 €24,50 €29,50 €39,30 €42,30

Kilimanjaro €21,50 €24,50 €29,50 €39,30 –

Matterhorn €23,50 €28,90 €29,50 €39,30 €42,30

Monte Titano €23,50 €28,90 – – –

Mount Everest €21,50 €24,50 €29,50 €39,30 €42,30

Mount Victoria €23,50 €28,90 €29,50 – €42,30

Sierra Madre – €28,85 €29,50 – –

Monte Titano Mount Everest

Adamello Amiata

MatterhornKilimanjaro

Mount Victoria Sierra Madre

Piastrella Plus Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmpregneerd,  strak   

Afm. (cm) 50x50x5 60x60x5 SE

Black grey €26,95 €26,95

Black €26,95 €26,95

Black-grey Black

tip
to

p

Reinig het terras met schoon en heet water. 

Voor lastige vlekken kunt u gebruik maken 

van onze onderhoudsmiddelen ( blz. 193)

€

€

€

€

€

€
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Smartton Prijs per m²  

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geimpregneerd,strak     

Afm. (cm) 30x10x6 30x15x6 30x20x6 60x30x6 SE 60x60x6 SE 90x60x6 ** 120x30x6**
Klein Wildv 6 

cm**
Groot Wildv 

6 cm**

Adamello  –  –  –  € 28,95  € 34,30  –  –  –  – 

Amiata  € 27,60  € 27,60  € 27,60  € 28,95  € 34,30  –  € 39,70  –  € 34,30 

Kilimanjaro  € 27,60  € 27,60  € 27,60  € 28,95  € 34,30  –  € 39,70  € 34,30  € 34,30 

Matterhorn  € 27,60  –  € 27,60  € 28,95  € 34,30  € 39,70  € 34,30  € 34,30 

Mont Blanc  € 27,60  –  € 27,60  € 28,95*  € 34,30*  –  –  –  – 

Monte Titano  –  € 27,60  –  € 28,95  € 34,30  –  –  –  – 

Mount Everest  € 27,60  € 27,60  € 27,60  € 28,95  € 34,30  € 39,70  € 39,70  € 34,30  € 34,30 

Mount Victoria  –  –  € 27,60  € 28,95  € 34,30  –  –  –  € 34,30 

Sierra Madre  –  –  € 27,60  € 28,95  € 34,30  –  –  –  € 34,30 

SE: Dit fotmaat heeft strakke hoeken  * afgeronde hoeken

**Maten groter dan 60x60 en wildverband wordt geadviseerd niet voor zware belasting te gebruiken.

Klein wildverband afm. stenen in pakket 30x15x6, 30x30x6, 30x45x6, 30x60x6 cm.

Groot wildverband afm. stenen in pakket 30x30x6, 30x60x6, 60x60x6 cm.

Mount Everest

Adamello Matterhorn

Mount Victoria

Amiata Mont Blanc

Sierra Madre

Kilimanjaro

Monte Titano

Smartton XL Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmpregneerd,strak     

Afm.(cm) 30x15x8 30x20x8 60x30x8 Banenverb. 8 cm Wildverb. 8cm

Adamello €34,15 €34,15 €35,50 – –

Amiata €34,15 €34,15 €35,50 €37,40 €34,30

Kilimanjaro €34,15 €34,15 €35,50 €37,40 €34,30

Matterhorn €34,15 €34,15 €35,50 – –

Mount Everest €34,15 €34,15 €35,50 €37,40 €34,30

Sierra Madre €34,15 €34,15 €35,50 – –

Maten groter dan 60x60 en wildverband wordt geadviseerd niet voor zware belasting te gebruiken.

Banenverband: afm. Stenen in pakket 25x12, 30x12, 35x12, 30x16, 40x16, 50x16 cm

Wildverband: afm. tegels in pakket 15x15, 15x22,5, 30x15, 30x30 cm.

Adamello MatterhornAmiata Mount EvererstKilimajaro Sierra Madre
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Smartton Linea Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmgregneerd, met facet    

Afm.(cm) 40x40x5 60x30x4 60x60x4

Adamello €28,75 – –

Amiata €28,75 €23,50 €28,85

Kilimanjaro €28,75 €23,50 €28,85

Matterhorn €28,75 – –

Mount Everest €28,75 €23,50 €28,85

Mount Everest

Adamello Amiata

MatterhornKilimanjaro

Wave
Smartton (nature) Wave heeft dezelfde hoogwaardige 

eigenschappen als de rest van de Smartton serie, maar is ook 

voorzien van een gewelfd oppervlak voor een natuurlijk uiterlijk. 

Smartton Nature Wave Prijs per m² 

Beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmpregneerd, gewelfde randen   

Afm.(cm) Wildv 6 cm

Kilimanjaro €37,00

Matterhorn €37,00

Mont Blanc €37,00

Mount Everest €37,00

Wildverband: afm. tegels in pakket: 30x15x6, 30x30x6, 30x45x6, 30x60x6 cm.

Kilimanjaro Mount EverestMatterhorn Mont Blanc
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Smartton Wave SE Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmgregneerd , strak     

Afm.(cm) 30x20x6 60x30x6 60x30x8 60x60x6 Groot Wildv. 6 cm*

Adamello €27,60 €28,95 €35,50 €34,30 –

Amiata €27,60 €25,95 €35,50 €31,95 –

Kilimanjaro €27,60 €28,95 €35,50 €34,30 €34,30

Matterhorn €27,60 €28,95 €35,50 €34,30 €34,30

Mont Blanc €27,60 €28,95 – €34,30 €34,30

Monte Titano – €28,95 – €34,30 –

Mount Everest €27,60 €28,95 €35,50 €34,30 €34,30

Sierra Madre – €28,95 €35,50 €34,30 –

SE: dit fotmaat heeft strakke hoeken.  

* formaat niet geschikt voor zware belasting

Groot Wildverband: afm. stenen in pakket: 30x30x6, 30x60x6, 60x60x6 cm

Mont Blanc

Adamello

Matterhorn

Monte Titano

Amiata 

Mount Everest

Kilimanjaro

Sierra Madre

nieuw

Smartton Aqua Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, afstandhouders 
4mm, 2x geïmpregneerd     

Afm. (cm) 30x15x8

Amiata €36,20

Kilimanjaro €36,20

Mount Everest €36,20

Amiata Kilimanjaro Mount Everest 

Smartton Aqua
Smartton Aqua tegels hebben een afstandhouder van 

4 mm. Hierdoor wordt water sneller afgevoerd.

€ €
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Eliton XXS Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmpregneerd, strak    

Afm. (cm) 60x30x4 60x60x4

Adamello €29,20 €34,95

Amiata €29,20 €34,95

Kilimanjaro €29,20 €34,95

Mount Everest €29,20 €34,95

Mount Steele €29,20 €34,95

Kilimanjaro

Adamello

Mount Everest

Amiata

Mount EverestAdamello Mount SteeleAmiata Kilimanjaro

Eliton Linea Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmpregneerd, met facet    

Afm. (cm) 60x30x6 60x60x6

Adamello €33,20 €38,45

Amiata €33,20 €38,45

Kilimanjaro €33,20 €38,45

Mount Everest €33,20 €38,45

Eliton Linea
Hoogwaardige sierbestrating met een vintage look. Voorzien van een 

strakke kleurechte natuursteen granulaat geborstelde soft touch deklaag 

met facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het 

oppervlak van de steen is met roterende borstels bewerkt waardoor de 

kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt.
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Eliton Supreme Linea
Sierbestrating in 4, 6 of 8 cm dik in diverse formaten. Voorzien van 

een gestraalde kleurechte natuursteen granulaat geborstelde soft 

touch deklaag. Met mini facet, afstandhouders, gehydrofobeerd en 

geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met rvs kogeltjes 

bewerkt, hierdoor ontstaat een natuursteen uiterlijk.

Adamello KilimajaroAmiata

Mount EverestMont Ventoux Mount Steele

Eliton Supreme Linea Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, 2x geïmpregneerd, met facet    

Afm. (cm) 30x20x6 30x20x8 60x30x4 60x30x6 60x60x4 60x60x6 Banenverband 8

Adamello €34,40 – – €35,55 – €40,80 –

Amiata €34,40 €40,95 €30,60 €35,55 €35,90 €40,80 €44,15

Kilimanjaro €34,40 €40,95 €30,60 €35,55 €35,90 €40,80 €44,15

Mount Everest €34,40 €40,95 €30,60 €35,55 €35,90 €40,80 €44,15

Mount Steele €34,40 €40,95 – €35,55 – €40,80 €44,15

Mount Ventoux €36,25 – – €37,40 – €42,65 –
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Ageton Nature Wave
Sierbestrating van 6 cm dik, voorzien van een gewelfde deklaag en zijkanten, gehamerd oppervlak zonder facet, met 

afstandhouders, gehydrofobeerd. Door het hameren van het oppervlak krijgt de steen een authentiek uiterlijk.

Mont Blanc

Kilimanjaro

Mount Everest

Matterhorn

Ageton Nature Wave Prijs per m² 

beton, deklaag, hydrofobe, geïmpregneerd, gewelfde randen     

Afm.(cm) Wildv. 6 cm

Kilimanjaro  € 36,65 

Matterhorn  € 36,65 

Mont Blanc  € 36,65 

Mount Everest  € 36,65 

Afm. tegels in pakket: 30x15x6, 30x30x6, 30x45x6, 30x60x6 cm.
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Retro Natura Prijs per m² 

beton, gehamerde deklaag met natuursteen, 
licht verouderd, strak    

Afm.(cm) 21x7x8 30x10x6 NIEUW

Old Berlin € 30,85 26,15

Old London € 30,85 26,15

Old Paris € 30,85 26,15

Natura Prijs per m² 

beton, deklaag met natuursteen, strak    

Afm.(cm) 21x7x6 30x10x6 NIEUW

Berlin €24,90 €24,90

London €24,90 €24,90

Paris €24,90 €24,90

(Old) Paris(Old) Berlin (Old) London

(Retro) Natura
Sierbestrating van 6 en 8 cm dikte, voorzien van een 

kleurechte natuursteen granulaat deklaag zonder facet 

en met afstandhouders.
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Benor Keur

Met de Benor-keur legt BIN 

(Belgisch Instituut voor Normalisatie) 

klinkerproducenten de allerhoogste 

kwaliteitsnormen op. Met Marlux-

producten met Benor-keur kies je zeker.

Sterker beton 

Hoogwaardige grondstoffen worden optimaal verwerkt om 

de beste kwaliteit te krijgen die zich uit in sterker beton, 

maatvastheid en minder vervuiling. Marlux controleert of de 

stenen voldoen aan de sterkte-eisen opgelegd door Benor. 

Een sterke klinker is robuust, slijtvast en bovendien zorgt de 

enorme hardheid voor een mooier snijvlak bij het snijden of 

knippen. Dit garandeert een mooi afgewerkt resultaat!

Maatvast 

Bestratingsproducten met Benor-keur worden vlak 

geproduceerd (zoals ze gelegd worden). Hierdoor zijn de 

stenen altijd even lang en even breed wat de plaatsing 

vergemakkelijkt en resulteert in rechte voegen. Extra 

esthetisch!

Minder gevoelig voor vervuiling 

Benor-gekeurde klinkers van Marlux hebben een hoge 

dichtheid. Hierdoor wordt er minimaal water opgenomen. 

De stenen drogen dus sneller waardoor ze minder gevoelig 

zijn voor vervuiling en groene aanslag.

Hydro-M: een minimale wateropname

Marlux heeft een innovatief recept 

ontwikkeld dat uniek is in de markt: 

Hydro-M. Dankzij deze formule nemen 

Hydro-M producten beduidend minder 

water op dan andere betonproducten. En dat leidt tot 

heel wat kwaliteitstroeven: ze zijn sneller droog, ze nemen 

minder vuil op, vertonen minder groenaanslag én zijn 

minder gevoelig voor kalkuitslag. Anders gezegd: op-en-top 

duurzame en onderhoudsvriendelijke producten!

In tegenstelling tot klinkers die behandeld worden met een 

impregnant, zijn deze producten tot in de massa bewerkt 

met Hydro-M. De formule zal daardoor niet afslijten en dus 

jaar na jaar zijn werking behouden. Dat vertaalt zich naar 

de mooiste én meest duurzame terrassen, tuinpaden en 

opritten.

Marlux. 
Your home, outside.
Marlux, de Belgische nummer 1 in 

bestratingsproducten in beton, koestert 

het buitenleven. Wat is er mooier dan het 

creëren van een fijne plek in de tuin waar 

al uw buitenwensen tot leven komen. Van 

strak stadsterras tot rustiek boerenerf, 

de Marlux-collecties bieden variatie voor 

iedere wens. Elk product is dan ook uniek 

en met grootste zorg ontwikkeld.

Alle tuinliefhebbers vinden in deze 

catalogus inspiratie en toffe ideeën voor 

hun buitenplek.  Het gamma tegels 

biedt aantrekkelijke alternatieven voor 

hout, keramische tegels en natuursteen. 

Vaak zijn ze niet te onderscheiden van 

het origineel, maar ze bieden wel de 

vele voordelen van een betontegel: 

duurzaam, makkelijk te plaatsen en 

onderhoudsvriendelijk. 

Wees gerust: je gaat er nog jaren van 

genieten. Dat geeft ons de grootste 

voldoening. 
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Atrium Prijs per m²  

beton, strak   

Afm. (cm) 40x40x4 80x40x4

Antraciet €44,95 €56,95

Grijs €44,95 €56,95

Antraciet Grijs

Sablé Prijs per m²  

Beton, gestraald, met facet    

Afm. (cm) 40x40x4 60x40x4 60x60x3

Diana €30,95 – €33,95

Doré €30,95 €32,95 €33,95

Hera €30,95 €32,95 €33,95

Klio €30,95 – €33,95

Omega €30,95 €32,95 €33,95

Sablé
Sablé is een gestraalde terrastegel die in natuurlijke 

kleuren en diverse formaten beschikbaar is. Deze 

tegel is extra beschermd tegen kalkaanslag. Het is 

een Marlux-klassieker die omwille van de combinatie 

budget- en onderhoudsvriendelijk vaak door jonge, 

actieve gezinnen gekozen wordt. 

Diana

Klio Omega

Doré Hera

Atrium
Met Atrium geeft u een heel moderne uitstraling aan het 

terras. Deze vlakke kleurvaste tegel behoudt jarenlang 

z’n mooie donkere kleur. De tegel is voorzien van een 

impregnant waardoor hij makkelijk schoon te maken is. 
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Infinito Moderno
De vlakke tegel Infinito Moderno met zijn strakke randen in een effen 

of genuanceerde kleur, is het geheim voor een rustige sfeer in de tuin. 

De nuances blenden mooi en geven u alle vrijheid van inrichten. Met 

de effen kleuren in grote formaten geeft u een krachtige uitstraling 

aan paden en terras. 

Infinito Moderno Prijs per m²  

beton, natuursteen deklaag, strak     

Afm. (cm) 20x20x6 30x20x6 60x30x6 60x60x4,4* 60x60x6 80x40x4,4* 80x80x6* 100x100x6* 100x50x6*
Lin. Wildverb. 

7 cm*

Krono €26,95 €26,95 €30,95 €26,95 €30,95 – – €43,95 €43,95 –

Nebia €26,95 €26,95 €30,95 €26,95 €29,95 €28,95 €43,95 €43,95 €43,95 –

Orso – €26,95 €30,95 €26,95 €30,95 – – – – –

Tavo – – – €26,95 – €28,95 – – – –

Terra – – – €26,95 – – – – – –

Urbano €26,95 €26,95 €30,95 €26,95 €29,95 €28,95 €43,95 €43,95 €43,95 –

Vesuvio €26,95 €26,95 €30,95 €26,95 €29,95 €28,95 €43,95 €43,95 €43,95 €34,95

* Niet geschikt voor zware belasting

Linear Wildverband: afm. tegels in pakket: 70x30, 62x30, 55x20, 44x20, 33x20, 50x16, 44x16, 38x16 cm

Krono

Tavo

Terra Urbano

Vesuvio

Nebia

Orso
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Atlantic

Shadow

Lupo

Basalt

Duna

Caviar

Etna

Infinito Naturo
Infinito Naturo heeft een mooie natuurlijke structuur die 

helemaal tot zijn recht komt in een levendige tuinomgeving. 

De kleuren zijn perfect afgestemd op een knappe interactie 

met groen. Infinito Naturo wordt geproduceerd met 

Hydro-M, dus makkelijk te onderhouden. 

Infinito Lavato
In de Infinito Lavato komen de 

natuursteengranulaten dankzij de 

uitgewassen deklaag extra tot hun 

recht. Er zijn effen en genuanceerde 

kleuren die perfect combineerbaar zijn, 

formaten van klein tot groot en een 

lineair wildverband. Met deze reeks zet 

u de toon van oprit tot terras zonder 

eentonig te zijn. 

Infinito Lavato Prijs per m²  

beton, natuursteen deklaag, facet    

Afm. (cm) 15x15x6 20x20x6 30x20x6 60x30x6 60x60x6 100x100x6* 100x50x6* Lin.Wildverb. 7 cm *

Atlantic €28,95 €28,95 €28,95 €31,95 €31,95 €44,95 €44,95 €38,95

Basalt – €28,95 €28,95 – €31,95 – – –

Caviar €28,95 €28,95 €28,95 €31,95 €31,95 €44,95 €44,95 €38,95

Shadow – €28,95 €28,95 – €31,95 – – –

Linear Wildverband: afm. stenen in pakket: 70x30, 62x30, 55x20, 44x20, 33x20, 50x16, 44x16, 38x16 cm

* Niet geschikt voor zware belasting.

Infinito Naturo Prijs per m²  

beton, natuursteen deklaag, gestructureerd oppervlak, met facet, 
afstandhouders     

Afm.(cm) 60x30x6 60x60x4,4* 60x60x6

Duna €32,50 €26,95 €32,50

Etna €32,50 €26,95 €32,50

Lupo €32,50 €26,95 €32,50

* Niet geschikt voor zware belasting.
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MBI: Hart voor uw tuin!

MBI is in 1945 opgericht door de heer Anton van der Meijden. Sindsdien is het een familiebedrijf in hart en nieren waarbij de 

waarden van het eerste uur hoog in het vaandel staan.

MBI heeft een duidelijke missie: een mooiere leefomgeving in kwaliteit, duurzaamheid, kleur en vorm. Dit uitgangspunt wordt 

al meer dan 70 jaar gedragen door de Steenmeesters van MBI, die het échte verschil maken. Die trots van de medewerkers 

vertaalt zich naar het mooie en onderscheidende assortiment: De Geocollectie van MBI, dé absolute top in sierbestrating. 

Welk product u ook kiest, u zult er tot in lengte van jaren van kunnen genieten! Wij adviseren u om deze producten live te 

bewonderen in de mooie showtuinen. Bij een juiste keuze hoort ook een gedegen advies. De GeoCollectie specialisten kunnen 

u op maat adviseren.

Protection Plus met de P van perfectie
Protection Plus van MBI 

De Steenmeesters is een echte 

innovatie. MBI stenen waren al goed 

beschermd met PP Factor 15, maar met 

de nieuwe Protection Plus factor 25 en 

vernieuwde factor 30 zijn de tegels nóg 

beter bestand tegen verontreiniging en 

vervuiling.

Wat te denken van een merkbaar 

makkelijker te reinigen tegel met vuil- 

en waterafstotende eigenschappen? 

Alle sierbestrating van 4, 5 of 6 cm, met 

uitzondering van de trommelstenen, is 

vuil - en waterafstotend of is voorzien 

van Factor 15.

Is dat nog niet genoeg?

MBI heeft ook nog producten in de 

collectie voorzien van Factor 25. Bij 

deze factor is over de toplaag een 

transparante dubbele beschermlaag 

aangebracht, zodat de poriën van 

de deklaag praktische gesloten 

worden. Deze dubbele beschermlaag 

wordt binnen 24 uur na productie 

aangebracht.

Factor 30 heeft ook de dubbele 

beschermlaag, maar de beschermlaag, 

welke over de toplaag wordt aan-

gebracht, wordt na 24 uur aan gebracht. 

Het gevolg hiervan is dat de tegel nog 

verdicht is, de kleur nog beter tot uiting 

komt en bovenal gaan de tegels er ook 

nog eens mooi van glimmen!

Een groot voordeel van deze Protection 

Plus beschermlaag, is dat er geen 

verontreiniging meer in de poriën 

kan komen en dat algen en mossen 

nagenoeg geen kans meer krijgen 

om zich aan het oppervlak van tegels 

met factor 25 en 30 te hechten. 

Al onze sierbestrating met deze 

beschermingsfactoren zijn makkelijker 

te reinigen.

Bijkomstig voordeel is dat de lichte 

glans een bijzonder fraai en chique 

uiterlijk geeft aan de producten. 

Proctection Plus met de P van 

Perfectie!

Deze nieuwste beschermlaag 

wordt toegepast op de nieuwe 

sierbestratingscategorie:  

GeoProArte®. Deze bescherming 

bestaat uit meerdere lagen. Zo ligt 

de digitale toplaag als het ware 

ingesloten binnen de verschillende 

beschermlagen. Hierdoor heeft deze 

serie unieke voordelen die de normale 

eigenschappen van beton ver achter 

zich laten. Zo is kalkuitbloeing geen 

factor meer en is de tegel beschermd 

tegen uv-licht en kras en slijtvast. Om 

te voorkomen dat de tegel te veel gaat 

glimmen heeft de beschermlaag een 

mat satijnen afwerking.

Protection Plus Factor 
15

Factor 
25

Factor 
30

Factor 
90

Kleurverdiepend met een licht glanzende toplaag ++

Kleurverdiepend met een matte toplaag ++ ++

Duurzaam kleurveredeld + ++ ++ ++

Gereduceerde vuilopname + ++ ++ ++

Gereduceerde kauwgumhechting + + ++

Relatief makkelijk te reinigen + ++ ++ ++

Ook geschikt voor binnentoepassingen + ++ ++ ++

Duurzame langjarige binnenbescherming (MBIB) + + + ++

Duurzame langjarige buitenbescherming (MBUB) + + ++

Regeneratieve diepte beschermende werking + + ++ ++

Vorst en dooizoutbestendig + + + ++

Zonlicht en hittebestendig + + + ++

Beter beschermd tegen bloemsappen, ketchup, zout en bakvetten + + ++

Wijnvlekken zijn makkelijker te reinigen dankzij Protection Plus + ++ ++
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GeoColor 3.0
Onze GeoColor 3.0 is heel veelzijdig. De natuurlijke, kleurechte toplaag van fijn materiaal is namelijk stoer maar ook heel 

natuurlijk. Dankzij de tijdloze uitstraling is het mogelijk alle stijlen die u kunt bedenken te onderstrepen. Ondanks zijn 

robuuste voorkomen is de tegel zacht voor grote en kleine voeten door een unieke ‘borstel nabewerking’.

GeoColor 3.0 Prijs per m² 

beton, licht uitgewassen natuursteen deklaag, met facet    

Afm. (cm)
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4
cm

Argento Tabacco – – €38,95 €36,95 – €37,95 – – – – – – –

Denim Grey – €35,95 – €36,95 – €37,95 €40,95 €42,95 – €53,95 – – –

Dusk Black €33,95 €35,95 €38,95 €36,95 €39,95 €37,95 €40,95 €42,95 €46,95 €53,95 €49,95 €41,95 €37,95

Graphite Roast – €35,95 €38,95 €36,95 €39,95 €37,95 €40,95 €42,95 €46,95 €53,95 – €41,95 €37,95

Lakeland Grey – €35,95 €38,95 €36,95 €39,95 €37,95 €40,95 €42,95 – €53,95 €49,95 €41,95 €37,95

Luminous Sand – €35,95 – €36,95 – €37,95 €40,95 €42,95 – €53,95 – – –

Maple Brown – €35,95 – €36,95 – €37,95 €40,95 €42,95 – €53,95 – – –

Metal Blue – €35,95 – €36,95 – €37,95 €40,95 €42,95 – €53,95 – – –

Meteor White/Grey – – €38,95 €36,95 – €37,95 – – – – – – €37,95

Sepia Brown – €35,95 – €36,95 €39,95 €37,95 €40,95 – – – – €41,95 –

Twilight Bronze – – €38,95 €36,95 – €37,95 – €42,95 €0,00 €53,95 – – –

Wildverband 2: afm. tegels in pakket: 40x20x4, 40x40x4, 60x40x4 cm

Maten groter dan 60x60 cm en wildverband wordt geadviseerd niet voor zware belasting te gebruiken.

Maple Brown

Argento Tabacco Graphite Roast

Metal Blue

Lakeland Grey

Meteor White/Grey

Dusk BlackDenim Grey Luminous Sand

Sepia Brown Twilight Bronze

nieuw nieuw

nieuwnieuw

GeoColor 3.0 Pro
GeoColor 3.0 Pro heeft net als GeoColor 3.0 een stoer maar natuurlijk uiterlijk. Door 

zijn unieke borstel nabewerking is de tegel zacht voor grote en kleine voeten. Het 

verschil van de Pro serie zit in de facetafwerking en de afstandhouders. Deze zijn 

breder waardoor er een grotere voeg ontstaat die het geheel een retro uiterlijk 

geeft. GeoColor 3.0 Pro is voorzien van Protection Plus Factor 30 en Footcomfort®.

GeoColor 3.0 
Pro

Prijs per m²

Beton,natuursteen deklaag, 
met facet

 

 

Afm. (cm) 60x30x4 60x60x4

Crystal Black €37,95 €38,95

Piano Black €37,95 €38,95

Selenite Grey €37,95 €38,95

Sunny Days €37,95 €38,95 Selenite Grey

Crystal Black

Sunny Days

Piano Black
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GeoArdesia
Aan de basis van GeoArdesia staat een prachtig leisteen profiel. Door de verschillende texturen oppervlakte bewerkingen van 

deze serie ontstaat een mooi gevarieerde tegel. Dit zorgt ervoor dat uw terras niet alleen natuurlijk, maar ook uniek oogt. De 

GeoArdesia is voorzien van Protection Factor 30 en Footcomfort®

GeoArdesia Prijs per m²   

beton, leisteen motief,facet   

Afm. (cm) 50x50x4 60x30x4 60x60x4 80x40x4 Alivo 4 cm Wildv 2

Cannobio – – €36,95 €41,95 €49,95 €36,95

Capri – €35,95 €36,95 €41,95 – €36,95

Elba – €35,95 €36,95 €41,95 – –

Lazise – – – – €49,95 –

Marilleva – €35,95 €36,95 €41,95 – €36,95

Milano €38,95 €35,95 €36,95 €41,95 €49,95 €36,95

Rivièra – – – – €49,95 –

Roma €38,95 €35,95 €36,95 €41,95 €49,95 €36,95

Stromboli – €35,95 €36,95 – – –

Trapani – €35,95 €36,95 – – –

Venice – €35,95 €36,95 €41,95 – €36,95

Wildverband 2 : afm. tegels  in pakket: 40x20x4, 40x40x4, 60x40x4 cm

GeoArdesia Alivo
Het ‘richtingloze’ verband van GeoArdesia Alivo geeft geen 

beperking op het ontwerp en dat terwijl de steen eenvoudig 

te leggen is. De tegel is voorzien van Protection Plus factor 

25. Hierdoor bent u verzekerd van onderhoudsvriendelijke 

bestrating.

Alivo Milano

Alivo Riviera

Alivo Cannobio Alivo Lazise

Alivo Roma

MarillevaCannobio

Stromboli

Elba

Milano Roma

Capri Lazise

Trapani Venice

nieuw

nieuw

nieuw
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GeoTravertino
Het levendige uiterlijk van travertin wordt veroorzaakt 

door takjes en bladeren die verteren op de bodem van een 

warmwaterbron. Deze laten de typische travertin textuur 

na op kalkstenen die op de bodem liggen. Helaas zijn deze 

stenen ongeschikt als bestratingsmaterialen. 

Om toch te kunnen genieten van dit kunststukje van de 

natuur hebben we de travertin structuur vereeuwigd in de 

GeoTraverino. Deze is voorzien van Protection Plus factor 30 

en Footcomfort®.

GeoTravertino Prijs per m²   

beton, deklaag met natuursteen, geprofileerd    

Afm. (cm) 60x60x4 80x40x4 80x80x4

Cannobio €39,95 €44,95 €55,95

Lazise €39,95 €44,95 –

Milano €39,95 €44,95 –

Pavullo €39,95 €44,95 –

Roma €39,95 €44,95 €55,95

Pavullo

Cannobio

Cannobio

Roma

Lazise

Marilleva

Milano

Milano

GeoPiazza
GeoPiazza dankt zijn bestaansrecht aan sfeervolle Italiaanse 

pleintjes. Een fijne houtnerfstructuur brengt uw terras tot 

leven als zo’n goed gevuld zomers pleintje. Sfeer, beleving en 

genieten gaan hand in hand.

Met het verstrijken van elk zonnig uurtje geniet u van een 

ander speels schaduwspel dat uw terras siert. Italië was nog 

nooit zo dichtbij!

GeoPiazza Prijs per m²  

beton, deklaag met natuursteen, geprofi-
leerd     

Afm. (cm) 60x60x6 Lineair Wildv

Cannobio €40,75 €42,95

Marilleva – €42,95

Milano €40,75 €42,95

Lin.Wildverband afm. stenen in pakket: 30x13x7, 38x13x7, 52x13x7, 
52x17x7, 68x17x7 cm.
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GeoAntica
De tegel die u gebruikt bepaalt in grote mate de sfeer in de tuin, Houdt u van een sfeervolle, authentieke uitstraling? Dan 

past deze nonchalante topper prachtig inde tuin. Door GeoAntica op een innovatieve manier te verouderen laat deze zich 

heel eenvoudig inpassen in een nieuwe tuin. 

De tegel is mooi egaal. Door een unieke nabewerking ontstaat de gevarieerde, verouderde uitstraling en aan alle zijde het 

grillige randje van de tegel. Afgewerkt met Protection Plus Factor 25 , zodat het nostalgische uiterlijk jarenlang mooi blijft.

GeoAntica Prijs per m²  

beton, deklaag met natuursteen, verouderd, vlak     

Afm. (cm) 20x5x6 21x7x8 30x20x6 60x30x6 60x60x6 Wildv. 2*

Bergamo €33,95 €37,95 €32,95 €35,95 €36,95 €36,95

Cannobio – – – €35,95 €36,95 €36,95

Castilla – – €32,95 – €36,95 –

Cervia – €37,95 – – – –

Marilleva – – €32,95 €35,95 €36,95 €36,95

Milano €33,95 €37,95 €32,95 €35,95 €36,95 €36,95

Nardo – – €32,95 – €36,95 €36,95

Pavullo – – €32,95 €35,95 – –

Stromboli – €37,95 – – – –

Venice – €37,95 – – – –

Verona – – – €35,95 €36,95 €36,95

Wildverband 2: afm.tegels in pakket: 40x20, 40x40, 60x40 cm.

*Niet geschikt voor zware belasting.

Nardo Venice

Bergamo Cervia

Pavullo Verona

Cannobio Marilleva

Stromboli

Castilla Milano

nieuw nieuw

tip
to

p

Durf te mixen. Combineer eens een 

stoere betontegel met een nostagische 

klinker (blz. 42). In een gebalanceerde 

mix levert dit mooie resultaten op. 
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GeoStretto Plus
GeoStretto Plus onderstreept ruimte. Een moderne tegel die doet groeien. Kleine tuinen worden groter en grote tuinen worden groots. 

Door het vlakke, moderne design van deze tegel oogt elk oppervlak groter dan ooit. Een klein rafelig randje maakt het moderne uiterlijk 

compleet. 

Naast de mooie esthetiek van deze tegel is hij ook uiterst praktisch. Elke stoel of tafelpoot vindt te allen tijde een stabiele ondergrond 

dankzij de vlakheid. GeoStretto Plus is mooi in afwerking en licht in gewicht. Voorzien van Protection Plus factor 30 en Footcomfort®.

GeoStretto Plus Prijs per m²  

beton, deklaag met natuursteen, vlak     

Afm. (cm) Dikte 50x50 60x30 60x60 80x40* 80x80* 30x20 120x30* 100x100* Wildv 2 Wildv 6*

Cannobio 4 cm  € 38,95  € 34,95  € 32,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  € 35,95 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  € 34,50  € 39,50  € 49,95  € 38,50  € 39,95 

Capri 4 cm  –  € 34,95  € 35,95  € 40,95  –  –  –  –  –  – 

Catania 4 cm  –  –  € 35,95  € 40,95  –  –  –  –  –  – 

Elba 4 cm  –  € 34,95  € 35,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  € 35,95  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  –  –  –  € 38,50  – 

Lazise 6 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  –  € 39,50  –  € 38,50  € 39,95 

Marilleva 4 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  –  –  –  –  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  –  –  € 34,50  –  –  –  € 39,95 

Milano 4 cm  € 38,95  € 34,95  € 35,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  € 35,95  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  € 34,50  € 39,50  € 49,95  € 38,50  € 39,95 

Nardo 6 cm  –  € 37,50  € 38,50  –  –  –  –  –  € 38,50  € 39,95 

Pavullo 4 cm  –  € 34,95  € 35,95  € 40,95  –  –  –  –  –  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  –  –  € 34,50  –  –  –  – 

PiomBino 4 cm  € 38,95  € 34,95  € 35,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  € 35,95  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  –  –  –  € 38,50  – 

Riviéra 4 cm  € 38,95  € 34,95  € 35,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  € 35,95  – 

Roma 4 cm  € 38,95  € 34,95  € 38,50  € 43,50  € 54,50  –  –  –  € 35,95  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  € 43,50  € 54,50  € 34,50  € 39,50  € 49,95  € 38,50  € 39,95 

Stromboli 4 cm  –  € 34,95  € 35,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  –  – 

Trapani 4 cm  –  € 34,95  € 35,95  € 40,95  € 51,95  –  –  –  –  – 

Venice 4 cm  –  € 34,95  € 35,95  € 40,95  –  –  –  –  –  – 

6 cm  –  € 37,50  € 38,50  –  –  € 34,50  –  –  –  – 

Wildverband 2: afm. tegels in pakket: 40x20, 40x40, 60x40

Wildverband 6:  afm. tegels in pakket: 30x30x6, 60x30x6, 60x60x6, 90x60x6 cm

* Gigategels groter dan 60x60,Wildverband 6 en tegels tops (4cm) zijn niet geschikt voor zware belasting.

Marilleva

Riviéra

Cannobio Elba

Milano

Roma

Capri Lazise

Nardo

Stromboli

Catania

Pavullo

Trapani

PiomBino

Venice

meest verkocht nieuw

nieuwnieuw

€
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GeoKlinker Plus
Perfect voor een stijlvolle, moderne oprit. Een handzame 

klinker in een brede range aan populaire kleurstellingen. 

Hiermee kunt u een mooie overgang maken of samenhang 

tussen uw MBI sierbestrating creëren

GeoKlinker Plus Prijs per m²   

beton, deklaag, met facet     

Afm. (cm) 21x7x8 21x10,5x21x810,5x8 30x20x8 31,5x10,5x8(XL)

Cannobio €32,95 €25,95 €32,95 €32,95

Elba €32,95 €25,95 €32,95 €32,95

Genua – €25,95 – –

Milano €32,95 €25,95 €32,95 €32,95

Roma €32,95 €25,95 €32,95 €32,95

Sassuolo – €25,95 – –

Venice – €25,95 – –

Verona – €25,95 – –

Sassuolo

ElbaCannobio

Venice

Genua

Verona

Milano

Roma

GeoFacetto
Het bijzondere aan GeoFacetto is de strak afgewerkte 

facetrand. Hierdoor is het heel eenvoudig om een smaakvol 

lijnenspel te creëren. Dat is praktisch, maar bovendien zorgt 

deze bijzondere belijning ook voor mooie schaduweffecten 

op het terras. 

GeoFacetto Prijs per m² 

beton, deklaag met natuursteen, 
met facet    

Afm. (cm) 30x20x6 60x60x4* 60x60x6

Elba – €32,50 –

Milano €30,95 €32,50 €35,50

Nardo – €32,50 –

* Niet geschikt voor zware belasting

Elba Milano Nardo

nieuwnieuw
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Granitops Plus
Een tuintegel met een toplaag die deels bestaat 

uit kleurpigmenten en deels uit kleurechte 

materialen. Daarbij zijn ze uitgevoerd met 

Protection Plus factor 30. Dat maakt de tegel 

onderhoudsvriendelijk. Een moderne strakke 

tegel die zich makkelijk laat leggen.

Grey Black

Coal

Mystic Mountain

Mystic

Graphitio

Safari

Venta
Venta heeft een unieke golvende 

textuur. Het is alsof de wind kleine 

natuurlijke patronen in het ‘zand’ heeft 

uitgesleten. Dit gevarieerde profiel gaat 

nooit vervelen en bezorgt u altijd een 

prettig vakantiegevoel. Venta tegels zijn 

voorzien van Protection Plus factor 30.

Venta Tops Plus Prijs per m²  

beton, deklaag met natuursteen, geprofileerd

Afm. (cm) 60x30x4,7 60x60x4,7

Coal €31,95 €32,95

Graphitio €31,95 €32,95

GreyBlack €31,95 €32,95

Kenia €31,95 €32,95

Grey-BlackCoal KeniaGraphitio

Granitops Plus Prijs per m² 

beton, strak     

Afm. (cm) 60x30x4,7 60x60x4,7 Wildver. 2 

Coal €24,95 €25,95 €25,95

Graphitio €24,95 €25,95 €25,95

Grey Black €24,95 €25,95 €25,95

Mystic €24,95 €25,95 €25,95

Mystic Mountain €24,95 €25,95 €25,95

Safari €24,95 €25,95 €25,95

Wildverb. 2:  afm.tegels in pakket 40x40, 40x60, 40x20 cm.
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Gebruikadvies gecoate 
tegels

De hardheid van M-coat bedraagt 67% van de hardheid 

van glas. Wanneer er met hardere materialen over de 

gecoate tegels geschuurd wordt (denk aan kiezeltjes 

onder schoenen, poten van terrasstoelen), kan dat 

krassen maken op de tegels. Om dit te vermijden, raden 

wij aan om parasolvoeten, poten van terrasmeubilair, 

enz. te voorzien van viltjes of rubberdopjes. Zolang er op 

en rond de bouwplaats nog werkzaamheden worden 

verricht, raden wij aan om de vloer te beschermen en er 

geen werkzaamheden op uit te voeren.

Bij lichte tegels zijn deze krassen veel minder zichtbaar 

dan bij donkere tegels. Na verloop van tijd, onder invloed 

van de klimatologische omstandigheden en het gebruik, 

zullen deze krasjes minder zichtbaar worden. 

Indien de krassen niet te diep zijn kunnen ze bijgewerkt 

worden met onze Kras Herstel Set. Met de Kras Herstel 

Set van Marlux maak je een kras in een oogwenk weer 

onzichtbaar. Elke set bestaat uit een stift en een flesje 

met herstelcoating. Het product kan met een penseel 

aangebracht worden op de krasjes. Gelieve er rekening 

mee te houden dat dit product enkel aangebracht kan 

worden op een droge en gereinigde tegel.

Voor meer informatie over plaatsing en 
onderhoud, kijk op www.marlux.com

Duurzame bescherming 
van de toplaag en een 
ijzersterk basisproduct

Alle terrastegels en klinkers van Marlux zijn van beton. 

Daardoor zijn ze oerdegelijk in alle weersomstandigheden. 

Bij normaal gebruik zullen ze nooit breken of barsten. 

Bovendien vriezen de tegels niet op omdat ze zo zwaar 

zijn. Elke tegel heeft een sierlaag van natuursteenkorrels. 

Zo combineert u de authentieke look van natuursteen met 

de duurzaamheid, flexibiliteit en de kwaliteit van beton. De 

terrastegels van Marlux hebben de CE-markering en zijn 

conform met de vereisten van norm NBN EN 1339.

M-coat Protection: zorgeloos genieten! 
M-Coat Protection is een unieke 

bescherming van Marlux voor 

tegels. Vocht, vet en vuil krijgen op 

deze tegels geen enkele kans. Nog 

nooit was het onderhouden van 

buitentegels zo gemakkelijk. M-Coat 

Protection bestaat in een glanzende en matte uitvoering, 

precies afgestemd op het type tegel.

Jaar na jaar blijft M-Coat zonder nabehandeling zijn 

beschermende taak uitvoeren. Mits correct naleven 

van de plaatsingsinstructies krijg je 10 jaar garantie* op 

kalkuitslag, vergroening en vorstbestendigheid.

*Hiervoor moet onze garantiekaart ingevuld worden zodat we 
alle informatie hebben over het product.
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Antraciet

Bruin-beige

Lichtgrijs

Sevilla Prijs per m²  

M-coat     

Afm. (cm) 40x40x4 60x40x4 60x60x3

Antraciet €34,95 €36,95 €36,95

Bruinbeige €34,95 €36,95 €36,95

Licht grijs €34,95 €36,95 €36,95

Sevilla
In de herfst en winter blijven 

we lekker binnen in ons 

warme huis. Als de zon weer 

terug komt en het groen weer 

ontwaakt, willen we naar 

buiten. 

Toch kunnen we ons nog 

niet helemaal losmaken van 

onze  gezellige woonkamer. 

Dat hoeft ook helemaal niet! 

De kleuren en structuur van 

de Sevilla tegels zorgen ervoor 

dat u buiten ook helemaal 

thuis bent. 
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Classic
De warme tinten en nuances van de 

Classic-tegels maken deze reeks echt een 

topper voor tuinen waar het aanwezige 

groen overheerst. M-Coat zorgt ervoor 

dat het onderhoud zo eenvoudig is als de 

uitstraling weelderig is.

Classic Prijs per m²  

M-coat,met facet      

Afm.(cm) 40x40x4

Almeria € 39,95

Ancona € 39,95

Dorato € 39,95

Almeria

Carbono

Grigio

Ancona

Bluestone

Siena

Dorato

Perla

Granité
Granité beschikt over een eenvoud die zich in bijna elke tuin perfect laat invoegen. 

Door M-coat is deze tegel ideaal voor iedereen die een eenvoudige buitenvloer wil 

zonder al te veel onderhoud.

Granité Prijs per m²  

M-coat      

Afm (cm.) 40x40x4 60x40x4 60x60x3 80x40x4

Bluestone €39,95 – €47,95 €50,95

Carbono €39,95 €43,95 €47,95 €50,95

Grigio €39,95 – €47,95 –

Perla €39,95 €43,95 €47,95 €50,95

Siena €39,95 – €47,95 –

8
0

G
ec

o
at

e 
Te

ge
ls



Costa
De gecoate tegels met hun 

mooie structuur, zijn gewoon 

gemaakt voor een tuin die 

nooit verveelt en weinig 

onderhoud vergt. Waar je 

uren wilt verblijven om tot 

rust te komen. 

Efeze TyrusNero Thebe

Costa Prijs per m²  

M-coat      

Afm (cm.) 40x40x4 60x60x3 80x40x4

Efeze €39,95 €47,95 €50,95

Nero €39,95 €47,95 €50,95

Thebe €39,95 €47,95 €50,95

Tyrus €39,95 €47,95 €50,95
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Minimal
Een tuin om heerlijk te ontspannen op warme zomerdagen en zwoele avonden. Je komt er volledig tot 

rust, doet energie op en bruist van de plannen, het hele jaar door. Er is geen ruimte voor stoorzenders 

en het is de perfecte habitat om te ontstressen. Het design en de materialen kies je doelbewust voor 

het onderhoudsgemak. Een stijl die je intens laat genieten van je buitenleven. 

Minimal Prijs per m²  

M-coat, vlakke structuur      

Afm (cm) 40x40x4 60x60x3 80x40x4

Concrete – €47,95 €50,95

Cosy Grey €39,95 €47,95 €50,95

Cream – €47,95 –

Pearl Grey €39,95 €47,95 €50,95

White – €47,95 –

Cosy GreyConcrete Cream WhitePearl Grey
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Argilla
Met de Argilla Mista haal je een fantastische look in huis. 

Deze betontegel van Marlux geeft een terracotta look 

aan je terras én heeft al de voordelen van de degelijke, 

makkelijk te onderhouden Marlux-tegel. En super strak 

te combineren met de nieuwe Mosaic Argilla Mista, voor 

een zuiderse look. 

Argilla Prijs per m²  

M-coat mat, facet     

Afm.(cm) 60x60x3

Mista € 57,95

Mosaic € 57,95

MosaicMista
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Caliza
Met Caliza biedt Marlux u het ideale alternatief voor blauwe 

hardsteen. Zowel de lichte als donkere variant zijn niet 

te onderscheiden van echte blauwe hardsteen. Maar in 

tegenstelling tot natuursteen, zijn deze tegels makkelijk te 

plaatsen en vragen ze dankzij M-coat nauwelijks onderhoud. 

Caliza Prijs per m²  

M-coat, met facet      

Afm. (cm) 60x60x3 80x40x4

Azul € 49,95 59,95

Azul design 1 € 52,50 –

Azul design 2 € 52,50 –

Azul design 3 € 52,50 –

Azul design 4 € 52,50 –

Azul design 5 € 52,50 –

Marin € 49,95 59,95

Marin Border € 52,50 –

Marin Border angle € 52,50 –

Marin Design 1 € 52,50 –

Marin Design 2 € 52,50 –

Marin Photo € 52,50 –

Marin Photo angle € 52,50 –

Onyx € 49,95 59,95

Saffier € 49,95 59,95

Saffier design 1 € 52,50 –

Saffier design 2 € 52,50 –

Saffier design 3 € 52,50 –

Saffier design 4 € 52,50 –

Saffier design 5 € 52,50 –

Marin

Saffier

Azul Azul design 3

Marin Border

Saffier design 1

Azul design 1 Azul design 4

Marin Border
angle

Saffier design 2

Azul design 2 Azul design 5

Marin Design 1

Saffier design 3

Marin Design 2

Saffier design 4

Onyx

inspiratie
Creëer uw 

gepersonaliseerde tegel 

met de tegelconfigurator 

op marlux.com. Upload 

een foto in de Caliza Marlin 

fotoboord en zie meteen 

hoe dat eruit ziet op een 

terrastegel.

€

€

€

€
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Arabica Argilla Mista Casablanca

Fresco Oase Victoria

Mosaic
Haal de cementtegeltjes van weleer in huis met al de 

voordelen en de nieuwste technologie van een betontegel 

van vandaag. Eenvoudig in onderhoud en door zijn dikte van 

maar 3 cm zeer gemakkelijk te plaatsen.

Mosaic Prijs per m²  

M-coat mat, zonder facet      

Afm.(cm) 60x60x3

Arabica € 57,95

Argilla Mista € 57,95

Casablanca € 57,95

Fresco € 57,95

Oase € 57,95

Victoria € 57,95
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Forest
Verweerd hout heeft onmiskenbare charme. Dankzij de verschillende patronen 

evenaren deze betonnen terrastegels de natuurlijke look van hout. Met de 

Forest tegels geniet u van dat gezellige aspect zonder de nadelen van mosgroei, 

gladheid, verroeste schroeven of kromtrekken. 

Forest Prijs per m²  

M-coat, facet     

Afm.(cm) 40x40x4 60x60x3 80x40x4

Concrete Grey – € 57,95 –

Maple Grey – € 57,95 –

Nordic White € 57,95 – € 59,95

Oak Brown € 57,95 – € 59,95

Oak Brown+ – – € 59,95

Oak BrownConcrete Grey

Nubis Polaris

Oak Brown+Maple Grey Nordic White

Mystica
Een dankbare tegel voor iedere 

bouwstijl. De kleuren Polaris en Nubis 

én het aparte design maken van 

elk terras een uitnodigende oase. 

En zo sfeervol als ze opgaan in hun 

omgeving, zo onderhoudsvriendelijk 

zijn ze dankzij M-Coat.

Mystica Prijs per m²  

M-coat mat, met facet      

Afm. (cm) 60x60x3

Nubis € 57,95

Polaris € 57,95

inspiratie
Wilt u graag een persoonlijke 

stempel drukken op uw 

tuinomgeving? Dan heeft 

u naast de overvloed aan 

materiaalkeuzes, formaten en 

kleuren ook de mogelijkheid 

om te kiezen voor een specifiek 

legpatroon. Met een creatief 

legpatroon geeft u 

gegarandeerd een 

eigen draai aan 

het terras!
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Jura

Salina

Ferrum

Tormenta

Grada
Bent u gevallen voor de verweerde uitstraling van 

Cortenstaal? Dan zal Grada Ferrum zeker in de smaak vallen. 

De verschillende roest nuanceringen, zorgen voor een 

industrieel karakter. De Grada Jura is een mooie sidekick 

voor deze tegel. Beide gegarandeerd kleurvast. U zal er jaar 

na jaar een stijlvolle indruk mee maken. 

Grada Prijs per m²  

M-coat mat, met facet      

Afm.(cm) 60x60x3

Ferrum € 57,95

Jura € 57,95

Leyo
Droomt u van de natuurlijke uitstraling 

van witte leisteen maar wenst u beslist 

niet de nadelen zoals schilferen en 

moeilijk onderhoud? De Leyo tegel 

heeft de look van leisteen, schilfert 

niet en is dankzij M-coat makkelijk te 

onderhouden. 

Leyo Prijs per m²  

M-coat mat, met facet      

Afm.(cm) 60x60x3 80x40x4

Salina € 57,95 € 59,95

Tormenta € 57,95 –
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PUUR
Met de gestraalde en gecoate terrastegel PUUR maakt u een 

veilige keuze. Deze terrastegel heeft een neutraal voorkomen 

en past in elke tuin. De tegels laten zich vrij makkelijk 

onderhouden en zijn kleurvast. u koopt kwaliteit voor uw geld.

PUUR Prijs per m²  

M-coat,      

Afm (cm.) 40x40x4 60x40x4 60x60x3 80x40x4

Grafiet € 34,95 € 36,95 € 36,95 € 38,95

Licht grijs € 34,95 € 36,95 € 36,95 € 38,95

Topo € 34,95 € 36,95 € 36,95 € 38,95

Grafiet Licht Grijs Topo

Kleur op het terras? 

Zorg voor een bloemetje 

en wat leven op het 

terras! Er zijn honderden 

mogelijkheden om 

wat frisheid aan het 

terras toe te voegen. 

Zorg er wel voor dat u 

afdrukken van dergelijke 

bloempotten voorkomt. 

Plaats er daarom een 

beschermende schotel 

onder en zorg voor 

voldoende ventilatie.

tip
to

p
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GeoProArte®
GeoProArte® is een betonnen drager voorzien van een hoogwaardige digitale 

toplaag. Nieuwe techniek stelt ons in staat om de schoonheid van natuursteen, 

hout en andere materialen met een betontegel te evenaren. GeoProArte® wordt 

een trendsetter!

De naam zegt al voldoende, bij deze collectie draait het om design en kwaliteit. 

Protection Plus Factor 90 is een beschermlaag die zijn gelijke niet kent. Het mooie 

design is perfect beschermd tegen alle mogelijke weersomstandigheden en kan 

tegen een stootje. Door deze krachtpatser van een beschermlaag is het terras ook 

nog eens eenvoudig schoon te houden. Vloeistoffen, vetten en zuren maken geen 

kans een blijvende indruk achter te laten.

De digitale toplaag bindt zich prachtig met de betonnen textuur. Het is geen 

beton, het is geen keramiek… het is een meesterwerk!

GeoProArte® Prijs per m2 

beton , digitale toplaag, met facet, afstandhouders
 

   

Afm. (cm) 30x20x6  60x30x4 60x60x4 60x60x6 120x30x6

Stones Belgian Blue Dark €51,95 €49,95 €49,95 €51,95 –

Stones Belgian Blue Dark Flower – – €49,95 – –

Stones Belgian Blue Light €51,95 €49,95 €49,95 €51,95 –

Stones Belgian Blue Light Flower – – €49,95 – –

Stones Belgian Blue White Flower – – €49,95 – –

Stones Sedimental Grey 51,95 49,95 €49,95 51,95 –

Industrial Modern Antra – – €49,95 51,95 –

Industrial Modern Grey – – €49,95 51,95 –

Industrial Modern Grey Deco – 49,95 €49,95 51,95 53,95

Industrial Modern Taupe – – €49,95 51,95 –

Industrial Modern Taupe Deco – – €49,95 51,95 –

Naturals Quartz Antra – €49,95 €49,95 – –

Naturals Quartz Beige – €49,95 €49,95 – –

Naturals Quartz Grey – €49,95 €49,95 – –

Wood Dark Oak – 49,95 – – 53,95

Wood Grey Oak – 49,95 – – 53,95

Wood Yellow Oak – 49,95 – – 53,95

Industrial Modern 
Grey Deco

Industrial Modern 
Grey

Wood Dark Oak

Stones Belgian 
Blue Dark

Stones Belgian 
Blue Light Flower

Industrial Modern 
Taupe

Wood Grey Oak

Stones Belgian 
Blue Dark Flower

Stones Sedimental 
Grey

Industrial Modern 
Taupe Deco

Wood Yellow 
Oak

Stones Belgian 
Blue White Flower

Stones Belgian 
Blue Light 

Industrial Modern 
Antra

Naturals Quartz 
Antra

Naturals Quartz 
Beige

Naturals Quartz 
Grey
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Countrystone
Countrystones hebben het uiterlijk van kleiklinkers en zijn zeer eenvoudig te leggen. De eigentijdse 

kleuren Belgian Blue en Basalt zijn een meerwaarde in de hedendaagse architectuur. De kleuren Brick, 

Caffè en Chocolate benadrukken het rustieke karakter van klei. Meng je verschillende kleuren, dan krijg 

je een natuurlijke bestrating.

Countrystone Prijs per m² 

replica kleiklinker, kleurvast ,slijtvaste toplaag  

Afm.(cm) 20x6,5x6

Basalt €53,95

Belgian Blue €53,95

Brick €53,95

Caffè €53,95

Chocolate €53,95

ChocolateCaffèBrickBelgian BlueBasalt

Replicastenen
Je wilt een oprit of tuin waar je weinig onderhoud aan hebt en die er na jaren 

nog steeds mooi uitziet? Dat begrijpen wij. Daarom ontwikkelde Marshalls deze 

duurzame replicastenen. Je kiest uit een uitgebreid assortiment van klassieke 

imitatiekasseien, beschikbaar in verschillende kleuren. Zo vind je gegarandeerd de 

stenen die bij jouw oprit en tuin passen. Onze natuursteenimitaties sluiten mooi 

aan bij een rustieke tuin. Onze houtimitaties uit beton geven je tuin een natuurlijke 

uitstraling. Het resultaat wordt vast en zeker schitterend!
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Vulcan
De Vulcan replicastenen combineren het mooie, 

natuurgetrouwe uitzicht van Indische leisteen met het 

legcomfort van traditionele betonstenen. Deze unieke, 

gepatenteerde bestratingsstenen maken van uw oprit, 

terras en tuinpad echte pareltjes die perfect passen bij 

uw woning.

Vulcan Prijs per m² 

replicaleisteen, kleurvast, slijtvaste toplaag  

Afm. (cm) 14,7x14,7x5,3 Natural Banenverband 

Basalt €53,95 €53,95

Belgian Blue €53,95 €53,95

Iron Grey €53,95 €53,95

Banenverb. afmeting stenen in pakket 40/30/20x20x5,3 cm

Courtstones 
Courtstones lijken op authentieke kasseien, met het grote verschil dat de plaatsing heel wat vlotter verloopt en daarom ook 

voordeliger is. De stenen hebben een zeer slijt- en kleurvaste toplaag. Dankzij het perfect afgesloten oppervlak zijn ze bestand 

tegen alle weersomstandigheden. Vuil en mos kunnen zich niet vasthechten. 

Natural Pebble 
grey Natural RiceNatural Ocean BlueNatural Iron grey

Natural CanvasNatural Basalt
Natural 
Belgian BlueNatural Ash

Basalt Belgian Blue Iron Grey

Courtstone Prijs per m² 

replica kassei, slijtvaste toplaag  

Afm. (cm) ..x12,9x5,8

Natural Ash €53,95

Natural Basalt €53,95

Natural Belgian Blue €53,95

Natural Canvas €53,95

Natural Iron grey €53,95

Natural Ocean Blue €53,95

Natural Pebble grey €53,95

Natural Rice €53,95

Pakket bevat vijf verschillende lengtematen: 13/14,5/16,5/18,5/21,5

meest verkocht

Beton specials 

vragen een speciale 

verwerking en 

kunnen bijvoorbeeld 

niet zonder rubber 

mat worden 

afgetrild. Laat u 

informeren voor de 

verwerking van de 

stenen. 
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Basalt Iron GreyBelgian Blue

Rustic
Ben je op zoek naar een product dat aan de 

nieuwste technische eisen voldoet, maar toch 

een klassiek uiterlijk heeft? Kies dan voor Rustic. 

Plaats deze klinkers uit gietbeton tegen elkaar en 

je vormt een maatvaste voeg. De voegen zorgen 

ervoor dat de getrommelde kanten goed tot hun 

recht komen. Rustic combineert dus plaatsings- 

en onderhoudsgemak met een rustiek karakter.

Rustic Prijs per m² 

replicaklinkers, kleurvast, slijtvast  

Afm. (cm) 15,5x15,5x6

Basalt €53,95

Belgian Blue €53,95

Iron Grey €53,95
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Timberstone stapstenen zijn nagenoeg niet te 

onderscheiden van echt hout. Deze supersterke 

replicasteen heeft de uitstraling van verweerd hout 

met de voordelen van beton: het rot niet, trekt niet 

krom en splintert niet.

Timberstone Prijs per m² 

replica hout, splintervrij, trekt niet krom, rot niet

Afm.(cm) Ø30-45x4-7,5

Stapsteen Coppice Brown  € 15,70 

Cilo
Cilo zijn klinkers uit duurzaam beton die eruitzien als 

gebakken kleiklinkers. Met deze replicastenen geef 

je de tuin en voortuin een traditionele uitstraling. 

Met hun formaat zijn verschillende legverbanden 

mogelijk: elleboogverband, blokverband of halfsteens 

verband. Dankzij de maatvaste voet en smalle 

formaat zijn ze zeer snel te plaatsen.

Cilo Prijs per m² 

replica kleiklinker, kleurvast, slijtvaste toplaag  

Afm. (cm) 20x10x6 

Abbey mix €53,95

Basalt €53,95

Belgian Blue €53,95

Indian Grey €53,95

Matton €53,95

Abbey mix 

Indian Grey 

Basalt 

Matton 

Belgian Blue 

9
5

B
eto

n
 Sp

ecials



7



Beton Basic

97
B

eto
n

 B
asic



Premiton Plus Prijs per m² 

beton, deklaag, geïmpregneerd  

Afm. (cm) 60x30x4 60x60x4 80x40x4 SE 80x80x4 SE

Gran Canaria €20,95 €23,95 €26,95 €32,90

La Gomera €20,95 €23,95 €26,95 €32,90

La Palma €20,95 €23,95 €26,95 €32,90

Lanzarote €20,95 €23,95 €26,95 €32,90

Tenerife €20,95 €23,95 €26,95 €32,90

SE: dit formaat heeft strakke hoeken.

Tenerife

Gran Canaria

Gran Canaria

La Gomera La Palma

La Palma

Lanzarote 

Lanzarote Tenerife

Premiton Linea Prijs per m² 

beton, deklaag, met facet  

Afm. (cm) 20x10x6 20x5x6 21x6,8x6 30x20x6 30x20x8 Banenverb. 8 cm. *

Gran Canaria €19,50 €20,05 €20,05 €20,05 €28,45 €28,75

La Palma €19,50 €20,05 €20,05 €20,05 €28,45 €28,75

Lanzarote €19,50 €20,05 €20,05 €20,05 €28,45 €28,75

Tenerife €19,50 €20,05 €20,05 €20,05 €28,45 €28,75

* Afm. stenen in pakket: 25x12, 30x12,35x12, 30x16, 40x16, 50x16
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LaPalma

Gran Canaria

Tenerife

La Gomera

Lanzarote 

Premiton Prijs per m² 

beton, deklaag  

Afm. (cm) 30x15x6 30x20x5 (XS) 30x20x6
Wildverband 

6 cm*
22,5x15x8 (XL)

Gran Canaria 20,65 € 17,95 € 20,05 €26,95 €27,55

La Gomera 20,65 € 17,95 € 20,05 €26,95 €27,55

Lanzarote 20,65 € 17,95 € 20,05 €26,95 €27,55

LaPalma 20,65 € 17,95 € 20,05 €26,95 €27,55

Tenerife 20,65 € 17,95 € 20,05 €26,95 €27,55

Wildverband: afm. stenen pakket:  20x20, 20x40, 40x40, 40x60 cm

*Niet geschikt voor zware belasting. 

inspiratie
Gebruik eens grind of split voor een 

mooie afwerking van tuin en terras. 

Het geeft een sfeer- en stijlvolle 

uitstraling. Split is er in diverse kleuren 

en maten, dus altijd wel een soort dat 

past bij de tuin. 
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Piastrella
Deze tegel heeft weliswaar een 

gekleurde deklaag maar geen verdere 

nabewerkingen waardoor de tegel zeer 

aantrekkelijk is geprijsd.

Piastrella Basic Prijs per m² 

beton   

Afm.(cm) 60x60x5

Black €17,50

BlackGrey €17,50

Black Black-Grey

TerraTops Prijs per m²   

beton, fijnstructuur toplaag  

Afm. (cm) 30x20x5 60x60x4,7 Wildverband 2

Antraciet €20,95 €22,95 €22,95

Grijs – €22,95 –

GrijsZwart €20,95 €22,95 €22,95

Kenia €20,95 €22,95 €22,95

Safari €20,95 €22,95 €22,95

Wildverband 2; afm. stenen in pakket: 40x20x4, 40x40x4, 60x40x4 cm

Kenia

Antraciet

Safari

Grijs Grijs-Zwart

meest verkocht

€

€
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Zwart

Oud bont

Grijs-Zwart

Bruin 
genuanceerd Zwart

Oud bont

Grijs-Zwart

Damme Prijs per m² 

Beton, getrommeld 

Afm. (cm) 20x20x6 30x20x6

GrijsZwart € 20,95 € 19,95

Oud bont € 20,95 € 19,95

Zwart € 20,95 € 19,95

Damme
Deze betonnen klinker is door en door gekleurd. Er is een getrommelde versie met 

een mooie rustieke uitstraling en een strakke variant.

Damme ongetrommeld Prijs per m² 

beton 

Afm. (cm) 20x20x6 20x30x6

Bruin genuanceerd – €15,50

Grijs €19,50 €16,50

GrijsZwart €19,50 €16,50

Oud bont – €15,50

Zwart €19,50 €15,50

€

€

€

€

€

€
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Stonehedge
De Stonehedge lijn is onderscheidend door zijn specifieke kwaliteit voor dit type steen. Met zijn authentieke 

verouderingstechniek en Hydro-M (zie pag. 64) is deze lijn een verrijking voor iedere tuin, oprit, pad en terras: met Stonehedge 

worden het pareltjes. 

Stonehedge Prijs per m² 

beton, getrommeld, Hydro-M   

Afm. (cm) 10x10x6 15x15x6 20x20x6 20x5x6 22,5x15x6 30x20x6 Wildv. Cahors

Antraciet €25,95 €25,95 €27,95 – €25,95 €27,95 €33,95

Bont – €25,95 €27,95 €27,95 €25,95 €27,95 €33,95

BruinZwart – €25,95 €27,95 €27,95 €25,95 €27,95 –

Camargue – €27,95 €29,95 €29,95 €27,95 €29,95 €37,95

Champagne – €27,95 €29,95 – – €29,95

Harlekijn – €25,95 – – – – –

Oceanis – €41,95 – – – – –

Oudwit €28,95 €28,95 €30,95 – – €30,95 €37,95

Roubaix €25,95 €25,95 €27,95 €27,95 €25,95 €27,95 €33,95

Sunset Rood – €33,95 €35,95 – – €35,95 €40,95

Tavo – €27,95 €29,95 €29,95 – €29,95 –

Titaangijs – €25,95 €27,95 – – €27,95 –

Wildverband Cahors: afm.stenen in pakket: 14x14x6, 21x14x6, 28x21x6 cm

Oceanis

Antraciet Camargue

Oudwit

Bont Champagne

Roubaix

Bruin-Zwart Harlekijn

Sunset Rood Tavo Titaangijs

Cran Canaria LaPalma

Lanzarote Tenerife

Kaiserstone Prijs per m² 

beton, deklaag, zonder facet, licht gehamerd

Afm.(cm) Wildeverband 6 cm

Cran Canaria €28,95

LaPalma €28,95

Lanzarote €28,95

Tenerife €28,95

Afm.stenen in pakket: 20x20/20x40/40x40/40x60
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Tumbelton Prijs per m² 

beton, getrommeld (hoogkant geproduceerd)  

Afm. (cm) 10x10x6 15x15x6 20x20x6 22,5x15x6 30x20x6 40x20x6

Berkley – – €19,50 €22,75 €19,50 –

Coal €22,50 €22,50 €19,50 €22,75 €18,95 €25,95

Copperblend €22,50 €22,50 – €22,75 €18,95 –

Gothic – €22,50 – €22,75 €18,95 €25,95

Kilimanjaro – €23,95 €21,50 €23,95 €21,50 –

Mont Blanc – €23,95 – €23,95 €21,50 –

Ruby black €22,50 – – – €19,95 –

Kilimanjaro

Antra Brown

Coal

Mont Blanc

Antra Red

Copperblend

Red Brown

Berkley

Gothic

Ruby black

Tumbelton Extra Prijs per m² 

beton, getrommeld (plat geproduceerd)  

Afm. (cm) 15x5x7,3 15x15x8* 20x5x7,3 21x7x6 22,5x15x8* 30x20x6

Antra – – – – – €23,50

Antra Brown – – – – – €23,95

Antra Red – – – – – €23,50

Berkley € 24,50 – – – – €23,50

Coal – € 27,95 € 24,50 € 24,50 € 27,95 –

Copperblend – – € 24,50 – – –

Gothic – € 27,95 € 24,50 € 24,50 € 27,95 –

Kilimanjaro – € 33,50 – – € 33,50 –

Mont Blanc – – € 29,95 – – –

Red Brown – – – – – €23,50

Ruby black € 24,50 – – – – –

* Met afstandhouders

meest verkocht
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Nature Stone Prijs per m² 

beton, deklaag, met facet  

Afm. (cm) 21x10,5x8

Natural Black €26,60

Natural GreyBlack €26,60

Natural Black Natural Grey-Black

Demiton Extra XS
Deze tegels zijn volledig strak met 

een dikte van 5 cm en voorzien van 

een deklaag waardoor de kleur langer 

behouden blijft. Door de afstandhouders 

is deze zeer stak te leggen.

Demiton Extra XS Prijs per m² 

beton, deklaag, strak

Afm.(cm) 30x20x5 60x30x5 60x60x5

Capiche €13,95 €17,15 €20,20

Coal €13,95 €17,15 €20,20

Gothic €13,95 €17,15 €20,20

Kilimanjaro €13,95 €17,15 €20,20

Coal

Gothic Kilimanjaro

Capiche

Vul de voegen met een geschikt 

voegmateriaal, zoals een onkruid-

remmend inveegzand of zilverzand. 

tip
to

p

€

€

€

€
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Antraciet Belgisch Rood

Grijs Heidepaars

Betonklinkers
Betonklinkers zijn door en door gekleurde 

straatstenen. Het grootste voordeel van klinkers is dat 

ze qua afmeting en gewicht makkelijk te verwerken 

zijn en geschikt zijn voor bijna elke toepassing.

Betonklinkers Prijs per m²   

beton, strak met facet

Afm.(cm) 20x5x8 21x7x8 21x10,5x8

Antraciet € 22,75 € 25,20 € 18,80

Belgisch Rood – € 25,20 € 18,40

Grijs € 22,75 € 25,20 € 16,95

Heidepaars – – € 18,40

Monaco

Alaska

Oslo

Lava

Randa
Kleine klinkerformaten zijn altijd een 

mooie keuze voor de oprit of paden, 

maar ze zijn ook mooi voor een 

terrasvloer. Als u de voorkeur geeft aan 

een strakke vloer, dan kiest u voor een 

strakke klinker zoals Randa.

Randa Prijs per m² 

beton   

Afm. (cm) 15x15x6 20x20x6 30x20x6

Alaska €20,50 – –

Lava €18,50 €19,95 €19,95

Monaco €18,50 €19,95 €19,95

Oslo €18,50 €19,95 €19,95
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Antraciet Grijs

Rood

Berggrind Tegels Prijs per m²   

beton, gewassen deklaag 

Afm.(cm) 50X50X4,5 60x40x4,5

wit/geel  € 21,95  € 21,95 Wit / Geel

Betontegel Prijs per m²    

beton, met facet

Afm. (cm) 15x30x4,5 30x30x4,5 40X40X5 60X40x4,8 50X50X4,8

Antraciet € 21,50 € 17,50 € 22,95 € 24,95 € 21,95

Grijs € 18,00 € 11,95 € 18,50 € 16,60 € 17,80

Rood € 21,50 € 17,50 – – –
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Virage
De Virage: een uniek product waarin het ecologische 

karakter met een vernieuwende, originele vormgeving in 

harmonie wordt gebracht. Door de modulaire opbouw van 

deze tegel is het mogelijk verschillende patronen te maken.

Virage Grasbetontegel Prijs per m² 

beton   

Afm.(cm) 30x30x12

Black € 32,50

Grey € 35,50

Grasbetontegels
Grasbetontegels zijn ideaal voor de aanleg van 

parkings, opritten, brandwegen enz. Maar doen 

het ook goed in de moestuin. De open structuur 

geeft een natuurlijk uitzicht en het is een duurzame 

verharding die weinig onderhoud vraagt. 

Grasbetontegels Prijs per m² 

Beton, open structuur

Afm. (cm) 60x40x12

Grijs € 21,50

inspiratie
Grasbetontegels zijn dé 

geschikte producten 

om een praktische 

verharding aan te 

leggen. Ecologische 

bestrating met een 

hoog designgehalte. 
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Schellevis

Al meer dan 75 jaar produceert Schellevis betonproducten 

voor uiteenlopende toepassingen. Het exclusieve 

productprogramma kenmerkt zich door hoogwaardige 

kwaliteit, duurzaamheid en creativiteit. 

Schellevis tegels zijn geïnspireerd door de natuur en danken 

de levendige uitstraling aan de unieke kleurnuances die na 

verloop van tijd hun ware karakter laten zien. De Schellevis 

tegels voor particulier of projectmatig gebruik spreken, 

zowel nationaal als internationaal , tot ieders verbeelding en 

hebben een grote bekendheid opgebouwd. 

Het bijzondere karakter van Schellevis tegels geven ieder 

project in de tuin een sfeervolle omlijsting. Van kantoortuin 

tot speelplaats of van parklandschap tot privétuin. De tegels 

creëren een stijlvol rustpunt dat past binnen de architectuur.

Topkwaliteit
Schellevis producten worden met natuurlijke grondstoffen 

in een milieuvriendelijk productieproces vervaardigd. Bij 

de productie komen geen schadelijke stoffen vrij en het 

materiaal is 100% recyclebaar.

Schellevis producten zijn weerbestendig, gripvast 

en onderhoudsarm. Ze zijn uitermate geschikt voor 

intensief gebruik en leveren een exclusieve bijdrage aan 

veeleisende toepassingen. Daarnaast bieden de kwalitatieve 

productiecontrole en bijgeleverde legvoorschriften de 

zekerheid van een mooi en duurzaam resultaat.

Gekleurd door de natuur weerspiegelen de tegels de 

oorsprong en zijn ze bestand tegen de zwaarste invloeden 

van buitenaf. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij Schellevis hoog in het vaandel. 

Om het milieu en onze leefomgeving te steunen maken 

ze gebruik van binnenvaartschepen om grondstoffen 

aan te voeren , energiezuinige productiemethodes en 

selecteren leveranciers niet alleen op kwaliteit maar ook op 

milieuvriendelijkheid. Hiervoor zijn zij beloond met het NL 

Greenlabel.
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De tegels van moeder Natuur zelf.

Een tuin is meer dan natuur en harde materialen. Een tuin is vooral beleving. Sfeer. Gevoel. Dat kan alleen maar 

met materialen die ook díe beleving oproepen. Zoals de tegels van Schellevis. De combinatie van grondstoffen en 

productieproces creëert tegels die een karakter hebben en de sfeer overbrengen zoals het gevoel van uw tuinontwerp. 

Zo krijgt elke tuin meer beleving. 

Schellevis tegels geven altijd een buiten-gevoel. Hoe kan het ook anders: de inspiratie en grondstoffen komen uit de 

natuur. Zelfs in fabricageprocessen is Schellevis bezig met de natuur, de focus ligt bij duurzaamheid. Het resultaat? 

Tegels met de goedkeuring van moeder Natuur zelf. 
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Schellevis Siertegel Prijs per m² 

beton, zonder facet, open structuur

Afm. (cm) 15x5x7 20X20X5 20X20X7 21x7x8 40X40X5 40X40X7 50X50X5 50X50X7 2000x10Wildv. 5 cm

Antraciet €40,00 €38,40 €44,60 €40,00 €38,40 €44,60 €38,40 €44,60 €57,60

Carbon – €38,40 €44,60 €40,00 €38,40 €44,60 €38,40 €44,60 €57,60

Creme – – – €48,80 – – €48,00 – –

Grijs €40,00 €32,80 €37,60 €40,00 €32,80 €37,60 €32,80 €37,60 €57,60

RoodBruin – – – €41,60 – – €41,60 – –

Taupe – – – €40,00 – – €38,40 – –

*Wildverband gaat alleen per vol pak. Afm. stenen in pakket: 50x50x5, 50x25x5, 37,5x25x5 ,25x25x5 cm.

Schellevis Siertegel Prijs per m² 

beton, zonder facet, open structuur  

Afm. (cm) 60x40x5 60x40x7 60X60X5 60X60X7 80x40x5 80X80X5 80X80X10 120x60x7 200x100x100X7

Antraciet €38,40 €44,60 €38,40 €44,60 €47,30 €47,10 €61,60 €51,60 €57,60

Carbon €38,40 €44,60 €38,40 €44,60 €47,30 €47,10 €61,60 €51,60 €57,60

Creme – – €48,00 – – €60,70 – – –

Grijs €32,80 €37,60 €32,80 €37,60 €47,30 €47,10 €61,60 €51,60 €57,60

RoodBruin – – €41,60 – – €47,10 – – –

Taupe – – €38,40 – – €47,10 – – –

Schellevis Siertegel Prijs per m² 

beton, zonder facet, open structuur  

Afm. (cm) 100X100X5 100X100X8 100X100X10 100X100X12 150x120x10 200x100x10 240x120x12

Antraciet €44,80 €51,70  € 56,80  € 62,00 €56,90 €57,60 €62,20

Carbon €44,80 €51,70  € 56,80  € 62,00 €56,90 €57,60 €62,20

Creme – – – – – – –

Grijs €44,80 €51,70  € 56,80  € 62,00 €56,90 €57,60 €62,20

RoodBruin – – – – – – –

Taupe €44,80 – – – – – –

Grijs Rood-Bruin

Carbon

Taupe

CremeAntraciet

meest verkocht
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Schellevis Opsluiting 

De oudhollandse opsluiting (zonder facet) heeft een 

natuurlijke uitstraling. De Schellevis opsluiting heeft een 

basalt optiek., ofwel een open structuur met een gladde 

onderzijde. De opsluiting is gewapend, daardoor is de 

opsluiting op vele manieren te gebruiken. Plaats de basalt 

optiek naar boven wanneer u de opsluiting vlak gebruikt.

Schellevis opsluitbanden Prijs per stuk

beton, zonder facet, open structuur

Afm. (cm) 100x5x20 100x5x30 100x5x40 100x5x50 100x7x20 100x7x30 100x7x40 100x7x50

Antraciet  € 9,00 € 13,50 € 18,00 € 22,40 € 10,20 € 15,40 € 20,50 € 25,60

Carbon  € 9,00 € 13,50 € 18,00 € 22,40 € 10,20 € 15,40 € 20,50 € 25,60

Creme  € 10,90 – – – – – – –

Grijs  € 9,00 € 13,50 € 18,00 € 22,40 € 10,20 € 15,40 € 20,50 € 25,60

RoodBruin  € 10,90 – – – – – – –

Taupe  € 9,00 – – – – – – –

Schellevis Biels Prijs per stuk

Beton, zonder facet, open structuur

Afm.(cm) 100x20x12

Antraciet €12,70

Carbon €12,70

Grijs €12,70

tip
to

p

De Schellevis opsluitbanden 

kunnen ook vlak, als tegel, 

geplaatst worden. Dit geeft ieder 

project een sfeervolle omlijsting.

Antraciet TaupeCarbon Rood-BruinCreme

Antraciet Carbon

Grijs
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Carbon

Antraciet

Er kan zoveel meer met Schellevis

Door de ruime toepassingsmogelijkheden en speciale producten passen de Schellevis materialen in iedere omgeving. Van 

binnentuin tot vijverplein of van zwembadomlijsting tot recreatieruimte leveren de Schellevis materialen een karaktervolle 

bijdrage aan het decor.

Sferen worden tastbaar en kleuren komen tot leven. Het gebruik van speciale ingrediënten en het ambachtelijke 

productieproces geven de tegels een levendig kleurbeeld die het natuurlijke karakter versterken.

Schellevis 
Stapelelementen

Prijs per stuk

Beton, zonder facet, 
open structuur 

Afm.(cm) 75x15x15 100x20x20

Antraciet €9,60 €20,80

Carbon €9,60 €20,80

Grijs €9,60 €20,80

Taupe €9,60 –

Schellevis Zwembadranden Prijs per stuk

beton, zonder facet, open 
structuur

Afm.(cm) 100x40x5 Hoek 60/40x60/40x5

Antraciet €37,60 €56,40

Carbon €37,60 €56,40

Grijs €37,60 €56,40

Antraciet

Hoek 
Antraciet

Hoek 
Carbon

Hoek
Grijs
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Meer dan tegels alleen
Het voordeel van Schellevis is dat ze overal aan denken. Ook aan bijpassende 

betonproducten zoals stapelelementen, traptreden, zitelementen en 

zwembadranden. Om uw project letterlijk en figuurlijk af te maken. 

Schellevis Traptreden Prijs per stuk

beton, zonder facet, open structuur

Afm. (cm)  50x37x15  100x37x15  100x40x20  50x40x20 100x40x15 (L-model)

Antraciet €32,00 €38,40 €44,80 €35,20 €32,00

Carbon €32,00 €38,40 €44,80 €35,20 €32,00

Creme – €63,20 – – –

Grijs €32,00 €38,40 €44,80 €35,20 €32,00

Traptrede 
Blok 
Antraciet

Traptrede 
Blok half 
Antraciet

Traptrede
L-model 
Grijs

Traptrede 
L-model 
antraciet

Traptrede 
blok
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Schellevis Zitelementen Prijs per stuk

beton, strak, open structuur

Afm.(cm) Ø 60x40 Ø 80x40 Ø 100x40 50x50x50 Sokkel 90x50x15 Sokkel 190x50x15 100x60x40 200x60x40

Antraciet  € 95,00  € 160,00  € 240,00  € 80,00  € 40,00  € 80,00  € 240,00  € 480,00 

Carbon  € 95,00  € 160,00  € 240,00  € 80,00  € 40,00  € 80,00  € 240,00  € 480,00 

Grijs  € 95,00  € 160,00  € 240,00  € 80,00  € 40,00  € 80,00  € 240,00  € 480,00 

Zitelement 
Kubus

Zitelement 
Recht half

Zitelement 
Recht

Zitelement 
Rond

inspiratie
Gebruik Schellevis eens op 

een andere manier. Maak 

van een zitelement een 

fontein en gebruik voor de 

omlijsting een opsluitrand. 

Zo krijgen de elementen 

een hele nieuwe rol.
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Kantopsluiting
Een goede kantopsluiting is noodzakelijk voor het behoud van de bestrating. 

Verzakking wordt mede veroorzaakt door het wegspoelen van zand. Wanneer 

de kantopsluiting zorgvuldig is aangebracht kan dit voor een groot deel 

voorkomen worden. Naast de betonnen opsluitbanden zijn er ook decoratieve 

opsluitelementen. Denk aan palissaden en traptreden voor borders, 

bloembakken en niveauverschillen.

Invisoboord
Wie niet van boordstenen houdt 

kiest Inviso. Deze intelligente 

boordsteen is eerst zichtbaar, maar 

eenmaal de beplating volgroeit is, zie 

je hem niet meer. 

Invisoboord Prijs per stuk  

beton, strak

Afm.(cm) 1,5/6x20x100

Grijs €5,90

Zwart €6,70

Opsluitbanden Beton Prijs per stuk   

beton, met facet

Afm. (cm) 100x5x15 100x6x15 100x6x20 100x6x30 100x8x20 100x10x20

Grijs  € 2,40  € 2,80  € 3,20  € 5,10  € 4,40  € 5,60 

Zwart  € 2,75  € 3,20  € 3,80  € 6,15  € 5,50  € 7,10 

Grijs

Grijs

Zwart

Zwart
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Opsluitbanden Natuursteen Prijs per stuk  

natuursteen, gezaagd

Afm. (cm) 100x15x5 100x20x5 100x20x6 100x20x8 100x25x8 10x25x100

Beam Premium (G603) – – € 19,20 € 22,75 € 27,95 € 33,50

Beam Special Blue Moon € 14,95 € 19,95 – € 35,50 – –

Beam Special Nero Eleganto (G684) – € 41,50 – € 61,95 € 86,50 –

Beam Special Padang (G603) – € 15,70 – € 21,70 € 26,70 –

Beam Special Tahiti Blue (G654) – € 21,20 – € 30,05 € 37,75 –

Let op: prijzen van natuursteen kunnen per maand wijzigen.

Splitton Palissaden Prijs per stuk  

beton, getrommeld

Afm.(cm) 25x12x12 50x12x12 75x12x12 100x12x12

Kilimanjaro €2,70 €5,25 – €10,25

Matterhorn €2,70 €5,25 €8,55 €10,25

Mont Blanc €2,70 €5,25 – €10,25

Mount Everest €2,70 €5,25 €8,55 €10,25

Sierra Nevada €2,70 €5,25 – €10,25

Vraag naar de verpakkingseenheden.

Kilimanjaro

Matterhorn

Beam 
Special Padang

Beam 
Premium

Beam 
Special Blue Moon

Beam 
Special Tahiti Blue

Beam Special 
Nero Eleganto

Mont Blanc Mount Everest Sierra Nevada
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Gardino Randa Palissaden Prijs per stuk  

beton, strak

Afm. (cm) 35x14x11 60x14x11 90x14x11 120x14x11

Alaska €2,85 €3,95 €8,20 €13,50

Lava €2,20 €3,15 €6,40 €10,40

Oslo €2,40 €3,35 €6,80 €10,95

Rio €2,40 €3,35 €6,80 €10,95

Saffier €3,85 €5,25 €10,75 €17,95
Deze Gardino’s zijn top. Je kan 

ze zowel liggend als staand 

gebruiken. Je plaatst er een 

boord mee die perfect past bij 

je vloer of net een mooi contrast 

vormt. Je bouwt er ook de meest 

gevarieerde toepassingen mee…

laat je fantasie de vrije loop.Gardino Stonehedge Prijs per stuk  

beton, getrommeld

Afm. (cm) 35x14x11 60x14x11 90x14x11 120x14x11

Bont €6,75 €10,95 €18,50 €29,95

Kobalt €10,95 €17,95 €29,95 €49,95

Oudwit €8,20 €13,50 €23,50 €37,50

Roubaix €6,75 €10,95 €18,50 €29,95

Antraciet €6,75 €10,95 €18,50 €29,95

RoubaixOudwitKobaltBont Antraciet

Alaska Lava Oslo Rio Saffier
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Rondoband Palissade Prijs per stuk   

beton

Afm. (cm) 50x6x25 50x6x40 50x6x60 50x8x25 50x8x35 50x8x50

Bruin € 3,25 € 5,05 € 8,95 € 4,70 € 5,95 € 10,50

Geel € 3,60 – – – € 6,65 –

Zwart € 3,25 € 5,05 € 8,95 € 4,70 € 5,95 € 10,50

Vraag naar de verpakkingseenheden.

Blokjesband Prijs per stuk   

beton

Afm. (cm) 50x6x20 50x6x35 50x6x60 50x8x25 50x8x35 50x8x50

Bruin € 3,00 € 4,70 € 11,20 € 4,70 € 6,00 € 10,55

Geel € 3,30 – – – – –

Grijs € 2,80 € 4,40 – € 4,45 – € 9,35

Zwart € 3,00 € 4,70 € 11,20 € 4,70 € 6,00 € 10,55

Vraag naar de verpakkingseenheden.

Grijs

Bruin

Zwart

Zwart

Bruin

Geel
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Traptrede Georoc Prijs per stuk  

beton

Afm. (cm) 50x35x15 100x35x15

Granietgeel €115,00 €115,00

Granietgrijs €115,00 €115,00

Titaangrijs €115,00 €115,00

Natuursteen Traptreden Prijs per stuk   

natuursteen, massief, gezaagd, facet

Afm. (cm) 100x35x15 50x35x15

Blue Moon Antislip € 103,50 –

Graniet Grijs (G603A) € 61,50 –

Nero Eleganto (G684) € 199,50 € 109,00

Tahiti Blue Piazzo (G654) € 87,95 € 59,95

Let op: prijzen van natuursteen kunnen per maand wijzigen.

Granietgrijs

Granietgeel

Titaalgrijs

Graniet Grijs

Tahiti Blue Piazzo

Blue Moon 
Antislip

Nero Eleganto

Traptreden 
Vlakke tuinen missen vaak intimiteit 

en spanning. Er zijn tal van eigentijdse 

mogelijkheden om hoogteverschillen in 

uw tuin te realiseren. Met de traptreden 

overbrug je hoogteverschil in een 

handomdraai. De treden zijn eenvoudig 

te plaatsen en sluiten naadloos aan bij de 

sierbestrating en muurelementen.

12
4

K
an

to
p

sl
u

iti
n

g



Sierra MadreMount EverestMont BlancKilimanjaro

Luxe Traptreden Prijs per stuk   

beton, massief, strak facet

Afm. (cm) 100x35x15

Amiata €36,80

Kilimanjaro €36,80

Mont Blanc €36,80

Mount Everest €36,80

Sierra Madre €36,80

Traptreden GeoColor Prijs per stuk   

beton, deklaag

Afm.(cm) 100x35x15

Savile Grey €52,95

Solid Black €52,95

inspiratie
Hoogteverschillen maken 

een tuin spannend. Het 

creëert verrassend andere 

zichtlijnen en laat  

nieuwe hoeken in 

een tuin ontstaan.

Traptreden GeoFacetto Prijs per stuk   

beton, deklaag, facet

Afm. (cm) 100x35x15

Cannobio €41,95

Milano €41,95

Amiata

Cannobio

Milano

Savile Grey

Solid Black
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Lineablock Small Prijs per stuk   

beton, strak, ongetrommeld

Afm. (cm) 60x12x12

Black  € 3,90 

Gotic  € 3,90 

tip
to

p

Met hoogte verschillen in de tuin 

creëert u eenvoudig een optische 

dieptewerking. De tuin lijkt groter en 

krijgt een eigen uitstraling.  

Black Gothic Kilimanjaro

meest verkocht

Black Gothic Kilimanjaro

Lineablock Prijs per stuk   

beton, strak, ongetrommeld

Afm.(cm) 30x15x15 45x15x15 60x15x15

Black €2,20 €3,30 € 4,40

Gothic €2,60 €3,90 € 5,10

Kilimanjaro €3,20 €4,75 € 6,10

€ € €

Blockstone Prijs per stuk  

beton, getrommeld

Afm.(cm) 30x15x15 45x15x15 60x15x15 Small 60x12x12

Black €2,70 €3,95 €5,30 €4,30

Gothic €2,95 €4,40 – €4,30

Kilimanjaro €3,60 €5,50 – –

€ € €
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Amiata Kilimanjaro

Matterhorn Mount Everest

Kilimanjaro Matterhorn Mont Blanc Mount Everest Sierra Nevada

Stapelbaar muurelement in diverse kleuren, 4-zijdig gekloofd, getrommeld in en diverse formaten. 

Zeer geschikt voor tuinmuren, ruïnes en andere bouwwerken. 

Combiwall Splitton Prijs per stuk  

beton, gekloofd

Afm. (cm) 20x20x15 20x20x7,5 30x10x10 30x15x12 30x20x15 30x20x7,5 40x20x15 40x20x7,5 50x20x15 50x20x7,5 22/15x20x15

Kilimanjaro €4,09 €2,10 €2,10 €6,30 €6,30 €3,20 €8,35 €4,09 €10,35 €5,25 €4,05

Matterhorn €4,09 €2,10 €2,10 €6,30 €6,30 €3,20 €8,35 €4,09 €10,35 €5,25 €4,05

Mont Blanc €4,09 €2,10 €2,10 €6,30 €6,30 €3,20 €8,35 €4,09 €10,35 €5,25 €4,05

Mount Everest €4,09 €2,10 €2,10 €6,30 €6,30 €3,20 €8,35 €4,09 €10,35 €5,25 €4,05

Sierra Nevada €4,09 €2,10 – €6,30 €6,30 €3,20 €8,35 €4,09 €10,35 €5,25 €4,05

Vraag naar de verpakkingseenheden.

Smartblock Prijs per stuk  

beton, deklaag, mini facet

Afm.(cm) 45x15x15 Afdeksteen 50x25x5

Amiata €4,30 €12,45

Kilimanjaro  €4,30 €12,45

Matterhorn €4,30 €12,45

Mount Everest  €4,30 €12,45

Smart Block
Stapelbaar muurelement met deklaag in diverse kleuren. 

Strak element en goed te combineren met de Smartton tegels.

meest verkocht
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Mont Blanc Mount Everest

Pilestone 
Stapelbaar, trapeziumvormig,  getrommeld muurelement met twee ruwe zijde in diverse kleuren. 

Geschikt voor het maken van rondingen in de tuin.

Pilestone Prijs per stuk  

beton, getrommeld, trapeziumvorm, 2 zijden gebroken

Afm. (cm) 23/17x21,5x10

Berkley €2,30

Coal €2,30

Gloria €2,30

Gothic €2,30

Kilimanjaro €2,55

Mont Blanc €2,55

Primavera €2,55

Vraag naar de verpakkingseenheden.

Gothic

Berkley

PrimaveraKilimanjaro Mont Blanc

Coal

Kilimanjaro

Gloria

Matterhorn

Promo Wall
Stapelbaar trapeziumvormig 

getrommeld muurelement in diverse 

kleuren. Zeer geschikt voor tuinmuren 

en het maken van rondingen in de tuin.

Promowall 
Prijs per stuk

beton, getrommeld, trapeziumvorm

Afm.(cm) 17/24x13x10

Kilimanjaro €2,40

Matterhorn €2,40

Mont Blanc €2,40

Mount Everest €2,40

13
0

M
u

u
r-

 e
n

 S
ta

pe
le

le
m

en
te

n



Terracotta 

Afdeksteen Hoeksteen Normaalsteen

Antraciet Roubaix Natura Brons Terracotta 

Granuwall en Granubrick
Met Granuwall en Granubrick kan u in de eerste plaats muurtjes en afscheidingen bouwen, maar ze zijn 

ook ideaal om bv. een mooie zandbak of een ander creatief idee tot leven te brengen. 

Granuwall Prijs per stuk   

beton, gekloofd

Afm. (cm) 30x10x8 30x12x12 40x10x8 25x25x15 (3z) 50x15x12 (2z) 50x15x12 (3z) 50x25x15 (2z) 50x25x15 (3z)

Antraciet €2,15 €2,50 €3,15  € 17,95  € 7,95  € 7,95 €17,95 €17,95

Brons genuanceerd – €2,50 – –  € 7,95  € 7,95 – –

Natura – €2,80 – – – – – –

Roubaix – €2,50 – –  € 7,95  € 7,95 – –

Terracotta – €2,80 – – – – – –

Afdeksteen Antraciet – – – – – –  € 32,50  € 32,50 

Granubrick Prijs per pak 

beton, trapeziumvorm

Afm.(cm) 23,1/15,3x20x10

Antraciet 1,9m² € 310,00

Brons genuanceerd 1,9m² € 310,00

Terracotta 1,9m² € 310,00

Roodzwart 1,9m² € 310,00

Natura 1,9m² € 310,00

Geen deelpak mogelijk. 

Antraciet

Brons Natura Rood Zwart

€

€

€
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Deze Gardino’s zijn top. Zowel liggend als staand te gebruiken. U plaatst er een 

boord mee die perfect past bij het terras of net een mooi contrast vormt. U bouwt 

er ook de meest gevarieerde toepassingen mee… laat uw fantasie de vrije loop.

Gardino Stonehedge Prijs per stuk    

beton, getrommeld

Afm. (cm) 35x14x11 60x14x11 90x14x11 120x14x11

Bont €6,75 €10,95 €18,50 €29,95

Kobalt €10,95 €17,95 €29,95 €49,95

Oudwit €8,20 €13,50 €23,50 €37,50

Roubaix €6,75 €10,95 €18,50 €29,95

Antraciet €6,75 €10,95 €18,50 €29,95

Bont Kobalt Roubaix

Blue Stone

Oudwit

Blue Moon

Antraciet

Nero Eleganto

Blue sone Honed Linea hoekstuk

Natuursteen Vijverrand Prijs per stuk   

natuursteen, gezoet, facet

Afm. (cm) 15x3 20x3 25x3 30x3

Blue Moon Linea 100 cm 9,95 € 13,10 € 16,25 € 19,75

Blue Moon Linea Hoekstuk 50 cm 17,92 € 17,50 € 17,25 € 17,75

Blue stone Honed Linea 100 cm – € 15,95 € 19,95 –

Blue sone Honed Linea hoekstuk 50 cm – € 21,50 € 21,50 –

Nero Eleganto 100 cm – € 35,50 € 44,95 € 57,95

Nero Eleganto Hoekstuk 50 cm – € 31,50 € 31,95 € 31,95 Nero Eleganto Hoekstuk 50 cm
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Mongolian SlateGiallo Multicolor Slate

FixWall Prijs per stuk   

natuursteen, 5 laags muurstrips

Afm. (cm) 60x15x1,5-2,5 cm hoek 20+40x15

Giallo (set van 6 st) € 23,70 € 31,20

Mongolian Slate (set van 6 st) € 21,60 € 29,70

Multicolor Slate (set van 6 st) € 21,60 € 25,80

Muro Dimensionale
Een muurelement waarbij 3D vormen centraal staan. 

Dankzij de verschillende dieptelagen krijgt u een heel 

gevarieerd geheel. Het 3D muurelement onderstreept 

een moderne tuin. U kunt met lichteffecten prachtige 

vormen in uw tuin maken.

Muro Dimensionale Prijs per stuk

beton

Afm. (cm) 20x30x15

Cannobio  € 5,95 

Milano  € 5,95 

MilanoCannobio
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GeoAntica
Een verouderd stapelblok, eenvoudig om een robuuste 

border of muurtje mee te creëren.

GeoColor
Door muurblokken met een uitgewassen textuur te kiezen 

krijgt uw border, muur of afzetting die stoere uitstraling.

GeoMattone
Stapelblokken met een natuurlijk gevarieerde structuur.

GeoPlano
Met deze strakke muurblokken creëert u in een 

handomdraai een muurtje in uw tuin.

Stapelblokken Geo Prijs per stuk   

beton, deklaag

Afm.(cm) 30x15x15 60x15x15

GeoAntica Milano –  € 6,50 

GeoColor+ Solid Black  € 4,95  € 7,50 

GeoMattone Cannobio – €8,25

GeoMattone Milano –  € 8,25 

GeoPlano Lazise – €6,25

GeoPlano Milano  € 3,50 €6,25

GeoPlano Roma – €6,25

GeoPlano Volterra –  € 6,25 

GeoPlano RomaGeoPlano Lazise GeoPlano Volterra

Betonbiels Prijs per stuk   

beton, vellingrand

Afm.(cm) 60x20x12 75x20x12 100x20x12 120x20x12

Bruin €8,35 €9,75 €12,00 €14,40

Grijs €8,35 – €12,00 €14,40

Zwart €8,35 €9,75 €12,00 €14,40
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L-en U-Elementen Prijs per stuk   

beton

Afm.(cm) 30x30x40 40x40x40 40x40x50 40x40x60 40x40x80 50x40x100 40x40x100

LSteen Grijs – € 17,50 € 22,95 € 26,95 € 42,50 € 49,95 € 59,95

LSteen Zwart – € 26,50 € 29,95 € 35,95 € 51,50 – –

LHoeksteen Grijs – € 85,50 € 92,50 € 99,95 € 128,50 – € 149,95

LHoeksteen Zwart – € 92,50 € 99,95 € 106,95 € 135,50 – € 156,95

USteen Grijs € 12,50 – € 21,50 – – – –

USteen Zwart € 13,65 – € 78,50 – – – –

UHoeksteen Grijs € 55,55 – € 67,50 – – – –

UHoeksteen Zwart – – € 78,50 – – – –

U-Steen Grijs

L-Steen Grijs

U-Steen Zwart

L-Steen Zwart U-Hoeksteen Zwart

inspiratie
Met deze uiterst veelzijdige 

elementen creëert u in een 

handomdraai een mooie zithoek, 

robuuste plantenbak of een 

stevige zandbak. Met een beetje 

creativiteit maakt u eenvoudig uw 

eigen unieke project. 135
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Moodul
Modulair op te bouwen, innovatief én een tijdloos design. Stuk voor 

stuk eigenschappen van Moodul. Is het nu een scheidingswand, 

zitbankje of een stijlvolle bloembak die je wilt bouwen, met Moodul 

kan het allemaal.

De twee kleurvarianten, grijs en zwart, zorgen ervoor dat uw nieuwe 

designtuinobject in elk decor thuishoort. De mooi afgewerkte 

afdeksteen zorgt bovendien voor de finishing touch.

Moodul Prijs per stuk   

beton, strak

Afm.(cm) 60x15x9 60x30x9 60x15x7,5 60x30x7,5

Moodul muurelement Black € 6,75 € 9,80 – –

Moodul muurelement Grey € 6,75 € 9,80 – –

Moodul afdeksteen Black – – €6,75 €9,80

Moodul afdeksteen Grey – – €6,75 €9,80

Moodul afdeksteen Black Moodul afdeksteen Grey Moodul muurelement 
Black 

Moodul muurelement 
Grey 

€ €

€ €

€ €

€ €
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Moderno Block Prijs per stuk  

beton, strak

Afm. (cm) 60x30x7,5 60x30x15 60x30x6 afdeksteen

Monte Titano €9,35 €18,65 €8,90

Mount Everest €9,35 €18,65 €8,90

Moderno
Het muursysteem Moderno is gericht op toepassing in moderne en 

minimalistische architectuur. De strakke vormen, gladde zichtzijden en 

het kleurschema maken het muursysteem tot de perfecte aanvulling op 

moderne bodembedekkingen van beton, natuursteen of keramiek.
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Prefab Garden Wall
Spaansen Bouwsystemen heeft een wand ontwikkeld die als tuinmuur of als tuinkamer ingezet kan worden. De wand kan 

geheel volgens eigen ontwerp gemaakt worden met een maximale hoogte van 3.2 m. De wanden zijn van gewapend beton 

en worden met speciale ankers aan elkaar bevestigd zodat de stabiliteit gewaarborgd is. Wanneer men een vrijstaande wand 

wil plaatsen dan dient er vooraf een deugdelijke constructieberekening te worden gemaakt om de wand aan de ondergrond 

te koppelen. Een juiste fundering is dan ook van groot belang.

Sparingen en doorkijken
De wanden kunnen geheel naar 

de wensen van de klant worden 

vervaardigd waarbij sparingen voor 

eventuele verlichting vooraf in de 

wanden worden aangebracht. Ook 

de pvc-buizen voor de doorvoer van 

de kabels worden ingestort in de 

wanden waardoor het aansluiten van 

verlichting een eenvoudig proces is en 

de kabels in de wand weggewerkt zijn. 

Stopcontacten of schakelaars kunnen 

naar wens worden voorbereid in de 

wanden.

Plaatsing
De wanden zijn uitsluitend te plaatsen 

met behulp van een kraan. Kijk vooraf 

goed naar de logistieke mogelijkheden 

voordat u een wandsysteem toepast. 

Boven in de wanden zijn speciale 

hijsogen geplaatst waardoor de 

wanden eenvoudig te verplaatsen zijn.

Spaansen Zuidoostbeemster
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Spaansen Zuidoostbeemster
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Hardhout
Hardhout heeft met zijn roodbruine kleur, een onmiskenbare 

en eigen dynamiek. Al ons hardhout van is afkomstig uit 

duurzaam beheerde bosgebieden. Hardhout is duurzaam, 

sterk en heeft een warme uitstraling. Hardhout heeft een 

zeer lange levensduur en is bijzonder goed geschikt voor 

toepassingen met grondcontact. 

 

Wij raden altijd aan om een hardhouten paal voor uw 

schutting te gebruiken. Vanzelfsprekend is het verstandig 

om de onderbouw van een vlonder ook te maken met de 

hardhouten palen en regels van Woodvision.

Leef buiten en geniet
Wij vinden dat iedereen moet kunnen genieten van het buitenleven. Buiten is 

mooier dan binnen. Wij helpen u graag om het buiten zo comfortabel mogelijk te 

maken. Daarom vindt u bij ons het mooiste en beste tuinhout. Op deze pagina’s 

laten we een kleine greep uit het assortiment zien. 

Hardhout Prijs per stuk 

Scherm 180x180  € 169,00 

Dekdeel 400x14,5x2,1 cm  € 36,25 

Dekdeel 305x14,5x2,1 cm  € 27,95 

Paal geschaafd 275x6,5x6,5 cm  € 29,95 

Paal geschaafd 300x6,5x6,5 cm  € 32,75 

Paal  geschaafd 275x8,5x8,5 cm  € 41,95 

Paal Geschaafd 300x8,5x8,5 cm  € 49,95 

Plank Fijnbezaagd Angelim 450x20x2  € 31,95 

Regel geschaafd 300x7x4,5  € 18,50 

Voor meer afmetingen, informeer bij onze verkoopafdeling

Let op: Prijzen van hardhout kunnen gedurende het seizoen veranderen

Scherm

Dekdeel

Plank

Paal

Regel
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Plankenschermen
Omheiningen en tuinafscheidingen zijn er in diverse soorten en maten. Zo vindt u gegarandeerd een omheining 

of tuinafscheiding die volledig voldoet aan uw wensen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem in dat 

geval een kijkje op een van onze showterrassen.

Plankenschermen Prijs per stuk 

Douglas Plankenscherm  18 mm 180x130 blank  € 93,50 

Douglas Plankenscherm 15 mm 180x180 onbehandeld  € 55,00 

Douglas Plankenscherm 15 mm 180x180 19 planks 
onbehandeld

 € 62,50 

Douglas Plankenscherm 19 mm 180x180 onbehandeld  € 95,00 

Vuren Jumbo scherm 15 mm 180x180  € 74,95 

Grenen Plankenscherm geschaafd 15mm 179x179  € 52,50 

Grenen Plankenscherm geschaafd 15mm 180x180 zwart   € 65,50 

Douglas Plankenscherm 
180x130

Douglas Plankenscherm 
15 mm 180x180

Grenen Jumbo scherm 
180x180 

Grenen Plankenscherm 
15mm 179x179 

Grenen Plankenscherm 
15mm 180x180 zwart  

Douglas Plankenscherm 
19 mm 180x180

€

€
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Hout gecombineerd met beton geeft een ruimtelijke sfeer in de tuin.

Dé omheining met de ideale combinatie voor een lange levensduur.

Betonschuttingen Prijs per stuk 

Betontussenpaal 280x10x10cm antr. ongecoat €39,95

Betononderplaat glad 184x25x3 cm antraciet €19,95

Betontussenpaal 280x10x10cm grijs ongecoat €26,50

Betononderplaat glad 184x25x3 cm Grijs ongecoat €18,95

Stampbetonpaal antraciet 280x10x10cm €30,95

Stampbetonpaal grijs 280x10x10cm €24,50

Stambetonplaat antaciet 184x26x4cm €18,95

Stampbetonplaat grijs 184x26x4 cm €14,95

Te combineren met plankenschermen 180x180 cm

Betononderplaat 
Grijs

Betononderplaat 
Antraciet

Stampbetonpaal en 
betonplaat Grijs

Stampbetonpaal en 
betonplaat Antraciet
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Wij begrijpen als geen ander dat u misschien gewoon zelf aan de slag wilt gaan. Daarom hebben we ook een breed 

assortiment aan tuinhout. Met ons hout maakt u gemakkelijk uw eigen schutting, schuur of andere houtconstructie op 

maat. Niets is heerlijker dan zelf op een mooie zaterdagmiddag lekker te gaan klussen. Voor alle amateurs en ervaren klussers 

hebben we een divers aanbod tuinhout. 

Tuinhout Prijs per stuk 

Douglas Zweeds rabat 400x19,5x1,2/2,7 cm zwart  € 21,25 

Rabat geschaafd Mid. Eur. Grenen 400x14,5x1,8 cm  € 8,85 

Plank geschaafd Mid. Eur. Vuren 360x14,5x1,8 cm  € 7,40 

Plank geschaafd Mid. Eur. Vuren 400x14,5x1,8 cm  € 8,25 

Plank fijnbezaagd Grenen 400x20x2  € 10,75 

Paal geschaafd Grenen ZDK 300x8,8x8,8cm  € 17,95 

Paal geschaafd Grenen ZDK 270x8,8x8,8cm  € 16,25 

Paal geschaafd Grenen ZDK 300x6,8x6,8cm  € 9,75 

Paal geschaafd Grenen ZDK 270x6,8x6,8cm  € 8,85 

Regel geschaafd Grenen 390x 6,8x4,4  € 9,60 

Tamme kastanje geschilde ronde paal 250cm ø 810  € 11,95 

Tamme kastanje geschilde ronde paal 180cm ø 810  € 7,95 

Ronde paal 250 ø 8 cm  € 7,99 

Ronde paal 200 ø 8 cm  € 6,45 

Ronde paal 250 ø 6 cm  € 4,99 

Ronde paal 150 ø 6 cm  € 2,99 

Regel 
Grenen 

Geschaafd

Vuren
Geschaafd

Zweeds 
Rabat 

Geschaafd

Grenen 
Paal 

Geschaafd

Grenen 
Rabat 

Geschaafd

Grenen
Plank 

Fijn bezaagd
Ronde 

Paal 
Kastanje

Ronde 
Paal
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Woodvision is trendsettend op het gebied 

van tuinhout en de toepassingen met 

tuinhout. De collectie van Woodvision 

is samengesteld met oog voor detail. 

Iedereen moet kunnen genieten van 

het buitenleven. Daarom ontwikkelt en 

produceert Woodvision eersteklas en 

robuust tuinhout voor iedere stijl en elke 

tuin. Jaarlijks komen er nieuwe producten  

en toepassingen bij , zodat u volop kunt 

genieten van de nieuwste trends. Zo viert u 

het buitenleven in elk seizoen. 

Hillhout staat voor design met een mooie 

en moderne vormgeving. Een Hillhout 

product is een A-merk kwaliteitsproduct 

met een nette afwerking. Iedere 

productiefase kent daarom een strenge 

controle op maatvoering, constructie, 

beschadiging, verpakking en de wijze 

van transport. Daarom heb je met de 

producten van Hillhout de zekerheid dat je 

een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig 

tuinhoutproduct in je tuin haalt. De 

collectie blinkt ook dit jaar weer uit in stijl 

en oog voor detail. 
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www.spaansen.nl

Voor het complete 
overzicht van onze 
tuinverblijven, vraag 
naar de specifi eke 
tuinverblijven 
catalogus 2019.

Neem telefonisch contact met ons
op via 0224 - 54 46 07 of mail naar:
tuin@spaansen.nl

Klein Dorregeest 13a
1911 NC  Uitgeest 

Zandwikke 14
1731 LN  Winkel

Purmerenderweg 43
1461 DD  Zuidoostbeemster
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Het assortiment van Woodvision en 

Hillhout omvat een uitgebreid scala 

aan Tuinverblijven en Livings. Voor het 

volledige overzicht is een specifieke 

tuinverblijven catalogus beschikbaar. 

Vraag ernaar bij een van onze 

vestigingen of kijk op onze website. 
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www.spaansen.nl

Voor ons veelzijdige 

assortiment tuinhout,

vraag naar de 

specifi eke tuinhout 

catalogus 2019.

Neem telefonisch contact met ons

op via 0224 - 54 46 07 of mail naar:

tuin@spaansen.nl

Klein Dorregeest 13a

1911 NC  Uitgeest 

Zandwikke 14

1731 LN  Winkel

Purmerenderweg 43

1461 DD  Zuidoostbeemster

Woodvision B.V. gevestigd te Kampen, ontwikkeld en produceert kwalitatief 

hoogwaardige tuinhoutproducten om het buitenleven voor iedereen zo optimaal 

mogelijk te laten zijn.

De passie voor hout is de basis van het bedrijf en tot op de dag van vandaag de 

drijfveer. Met 85 werknemers wordt er dagelijks gewerkt om met de merken 

Woodvision en Hillhout voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren.  

Woodvision biedt de consument een meer landelijk, robuustere en stoere 

uitstraling, terwijl Hillhout is gericht op moderne eigentijdse en strakke uitstraling.
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Bamboe, een magische grassoort
Bamboe, al eeuwen bejubeld, beschreven, bezongen en vereeuwigd. Een 

plant/grassoort met veel verschillende gezichten. En veel geheimen. Veel 

is al ontdekt maar er zijn nog genoeg geheimen te ontcijferen. Dat maakt 

bamboe tot een van de meest fascinerende planten op aarde. 

Bamboe in ons dagelijks leven
Een ding staat vast: er is geen enkel gewas dat de mens zoveel te bieden 

heeft. Was 20 jaar geleden bamboe in het Westen nog voornamelijk in 

tuinen te zien, tegenwoordig is bamboe ook deel gaan uitmaken van ons 

dagelijks leven. We worden omringd door fruitschalen, parketvloeren, 

tafels, keukens, snijplanken, deuren, tuinschermen of het interieur van 

auto’s. Allemaal gemaakt van bamboe.

Hoge kwaliteit
Bamboo Import Europe BV is de grootste bamboe producent en 

leverancier van bamboestokken en bamboeschuttingen in Europa. Hun 

bamboeproducten staan bekend om hun hoge kwaliteit. Vanaf de oogst 

tot de behandeling, assemblage en transport wordt erop toegezien dat 

alles perfect verloopt. De werkomstandigheden en de herkomst van de 

bamboe worden nauwgezet gecontroleerd.

Er wordt niet 
geproduceerd met 
hun voedselbron!
De reuzepanda leeft in de 

berggebieden van Centraal China. 

Hij leeft voornamelijk op de grond 

en eet daarom alleen de stammen, 

de bast, de wortels en de blaadjes 

van de kleine bamboesoorten.

De bamboesoorten die verwerkt 

zijn in de producten van Bamboo 

Import Europe BV zijn geen 

voedselbron voor de panda, omdat 

deze bamboesoorten simpelweg 

te groot zijn en er dus geen 

bladgroei op grondniveau is. Het 

beheren van de bamboebossen 

en plantage vormen dan ook 

geen enkele bedreiging voor het 

leefgebied van de panda’s.
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De TRENDLINE bamboe tuinschermen zijn gemaakt 

van 35-45 mm dikke bamboestokken. Deze elegante 

bamboeschermen zijn standaard leverbaar in verschillende 

afmetingen en kunnen eventueel ook makkelijk ingekort 

worden. 

De TRENDLINE schermen zijn aan de bovenzijde 

natuurlijk afgesloten om zo te vermijden dat er vocht en 

vuil in de bamboestokken blijft zitten. Een horizontale 

dunne bamboespies zorgt voor de stabiliteit van de 

bamboeschutting. 

De GIANT bamboeschermen zijn gemaakt van 60-80 mm 

dikke bamboestokken. De schermen zijn aan de bovenzijde 

natuurlijk afgesloten om zo te vermijden dat er vocht en vuil 

in de bamboestokken blijft zitten.

Door het plaatsen van meerdere schermen naast elkaar 

krijgt uw tuin een exotische en zomerse uitstraling. 

Daarnaast zijn ze goed voor het milieu omdat bamboe een 

uiterst duurzaam en milieuvriendelijk materiaal is.

Bamboe Tuinschermen 
Prijs per stuk 

Giant Naturel (bxh) 90x180 cm Ø 60/80  € 87,55 

Giant Naturel (bxh) 180x120 cm Ø 60/80  € 100,20 

Giant Naturel (bxh) 180x180 cm Ø 60/80  € 140,30 

Giant Naturel (bxh) 180x200 cm Ø 60/80  € 156,10 

Giant Zwart (bxh) 90x180 cm Ø 60/80  € 92,80 

Giant Zwart (bxh) 180x120 cm Ø 60/80  € 104,50 

Giant Zwart (bxh) 180x180 cm Ø 60/80  € 156,10 

Giant Zwart (bxh) 180x200 cm Ø 60/80  € 168,80 

Trendline Naturel (bxh) 180x100 cm, Ø 35/45  € 56,70 

Trendline Naturel (bxh) 180x180 cm, Ø 35/45  € 94,45 

TrendlineNaturel (bxh) 180x200 cm, Ø 35/45  € 103,90 

Trendline Naturel (bxh) 90x180 cm, Ø 35/45  € 51,95 

Trendline Zwart (bxh) 180x100 cm, Ø 35/45  € 70,85 

Trendline Zwart (bxh) 180x180 cm, Ø 35/45  € 127,55 

Trendline Zwart (bxh) 180x200 cm, Ø 35/45  € 137,00 

Trendline Zwart (bxh) 90x180 cm, Ø 35/45  € 66,15 

Giant 180x120 Trendline 180x100Trendline 180x200Giant 180x200
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Bamboematten zijn ideaal als tuinafscheiding, maar kunnen ook gebruikt worden voor plafond- en wandbekleding, 

zonwering enz. De bamboematten zijn zeer sterk en makkelijk te bevestigen tegen een bestaande schutting, omheining, 

draadafsluiting of gaaspaneel. Al de bamboerolschermen zijn aan de bovenzijde op natuurlijke wijze gesloten om het 

binnendringen van vuil en vocht tegen te gaan. De bamboestokken zijn op meerdere plaatsen doorboord en met 

gegalvaniseerd staaldraad aan elkaar bevestigd. 

inspiratie
Wilt u graag iets anders 

dan een houten schutting?  

Bamboe rolmatten zijn een 

uitstekende oplossing om 

houten schuttingdelen om 

te vormen tot een tropisch 

paradijs. 

Bamboe mat op rol Prijs per stuk 

Bamboemat op rol Naturel Large 180 x 180 cm  € 66,15 

Bamboemat op rol  Naturel Large 180 x 200 cm  € 73,65 

Bamboemat op rol  Naturel Large 250 x 100 cm  € 47,20 

Bamboemat op rol  Naturel Large 250 x 150 cm  € 66,15 

Bamboemat op rol  Naturel Large 250 x 180 cm  € 80,30 

Bamboemat op rol  Naturel Large 250 x 200 cm  € 85,00 

Bamboemat op rol  Naturel Large 250 x 250 cm  € 163,75 

Bamboemat op rol Zwart Large 180 x 180 cm  € 85,00 

Bamboemat op rol Zwart Large 180 x 200 cm  € 84,45 

Bamboemat op rol Zwart Large 250 x 100 cm  € 62,35 

Bamboemat op rol Zwart Large 250 x 150 cm  € 88,80 

Bamboemat op rol Zwart Large 250 x 180 cm  € 111,50 

Bamboemat op rol Zwart Large 250 x 200 cm  € 122,80 

Bamboemat op rol Zwart Large 250 x 250 cm  € 188,95 

Naturel Zwart
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Bamboepalen kunnen gebruikt worden voor oneindig veel decoratieve of constructieve toepassingen. Leverbaar in 

diameters van 1 tot 16 cm en in lengtes tot 7 meter. De palen zijn behandeld tegen insecten en houtworm. 

Nigra
Land van Herkomst: China 

• Uitstekende decoratieve bamboe

• Natuurlijk glanzende donkerbruine 

kleur

• Verloop van 20-30% over een lengte 

van 3 meter

• Harde bamboesoort met compacte 

vezels

Moso
Land van herkomst: China

• Uitstekende decoratieve bamboe

• Typerende glanzende gele kleur

• Verloop van 20-30% over een lengte 

van 3 meter

• Harde bamboesoort met compacte 

vezels

Tali
Land van herkomst: Indonesië

• Geschikt voor constructieve 

toepassingen

• Zeer sterk en dikwandig

• Verloop van 10-15% over een lengte 

van 3 meter

• Buitenlaag makkelijk te schilderen

Java
Land van herkomst: Indonesië

• Geschikt voor constructieve 

toepassingen

• Natuurlijk donkerbruine kleur

• Zeer sterk en dikwandig

• Verloop van 10-15% over een lengte 

van 3 meter 

Guadua
Land van herkomst: Colombia

• Sterkste bamboesoort ter wereld

• Beste bamboe voor constructie 

toepassingen 

• Minimaal verloop en mooi recht

• Typerende natuurlijke beige kleur

Bamboe palen Prijs per stuk 

Afm. (cm) 200 300 400 500 600 700

Nigra ø2 cm  € 2,35  € 2,90  € 3,50  –  –  – 

Nigra ø 34 cm  € 5,10  € 7,15  € 9,20  –  –  – 

Moso ø 57 cm  € 8,30  € 11,80  € 15,35  € 18,40  € 22,50  € 25,55 

Moso ø 89 cm  € 13,20  € 17,60  € 25,35  € 31,95  € 37,45  € 66,10 

Moso ø 1012 cm  € 18,70  € 26,45  € 33,05  € 39,65  € 51,80  € 65,50 

Tali ø 56 cm  € 8,70  € 11,80  € 14,95  –  –  – 

Tali ø 78 cm  € 14,95  € 20,45  € 25,55  –  –  – 

Guadua ø 57 cm  € 13,30  € 19,95  € 28,65  € 35,80  € 40,90  – 

Guadua ø 810  € 18,40  € 25,55  € 34,80  € 40,90  € 55,25  – 

Guadua ø 1113 cm  € 25,55  € 38,50  € 51,15  € 63,45  € 75,75  € 76,75 

Guadua ø 1415 cm  € 33,75  € 50,85  € 67,55  € 83,90  € 100,30  € 143,30 

Java ø 57 cm  € 11,25  € 15,35  € 23,05  € 32,70  –  – 

Java 810 cm  € 15,40  € 20,45  € 27,60  € 36,80  –  – 

Bamboe onderhouds-
middelen

Prijs per stuk 

Booster olie  € 16,50 

Protector beits  € 20,90 

Ontgrijzer  € 9,90 

Booster olie Protector beits

Nigra Moso Tali Guadua Java

Ontgrijzer
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Het beste uit twee werelden
Megawood® terras planken brengen de positieve 

eigenschappen van hout bijeen met de inzichten uit 

het moderne polymeeronderzoek. Wat is het resultaat 

hiervan? Een natuurlijke oppervlakte: van oscillerend 

geschaafd profiel, tot en met een door een natuurlijk 

uiterlijk gekenmerkte kleur zijn megawood® terras planken 

weerbaarder dan hout en uitermate duurzaam. Ze kunnen 

net zo makkelijk verwerkt worden als hout en geven een 

uniek terras gevoel. 

Megawood® produceert uitsluitend massieve terras 

planken, geen kwetsbare planken met holle ruimtes. Dit 

houdt insecten en binnendringend water op afstand. Onze 

producten vervullen de allerhoogste eisen voor wat betreft 

gezondheid en veiligheid. Aangezien ons materiaal geen 

gevaarlijke splinters bevat, is het bijzonder geschikt voor 

blote voeten. 

Classic Leigrijs & Notenbruin Premium Basaltgrijs & Natuurbruin Premium Plus Lavabruin Signum Muskat & Tonka

Megawood 14,5 breed
Prijs per stuk

composiet, geborsteld oppervlak  

Afm. (cm) 300x14,5x2,1 360x14,5x2,1 420x14,5x2,1 480x14,5x2,1 540x14,5x2,1 600x14,5x2,1

Classic Basaltgrijs € 37,47 € 44,97 € 52,47 € 59,96 € 67,46 € 74,96

Classic Lavabruin € 38,92 € 46,72 € 54,50 € 62,29 € 70,08 € 77,86

Classic Leigrijs € 38,92 € 46,72 € 54,50 € 62,29 € 70,08 € 77,86

Classic Natuurbruin € 37,47 € 44,97 € 52,47 € 59,96 € 67,46 € 74,96

Classic Notenbruin € 37,47 € 44,97 € 52,47 € 59,96 € 67,46 € 74,96

Premium Basaltgrijs € 42,87 € 51,43 € 60,00 € 68,57 € 77,14 € 85,71

Premium Natuurbruin € 42,87 € 51,43 € 60,00 € 68,57 € 77,14 € 85,71

Premium Notenbruin € 42,87 € 51,43 € 60,00 € 68,57 € 77,14 € 85,71

Premium Plus Lavabruin € 47,42 € 56,88 € 66,37 € 75,86 € 85,36 € 94,82

Premium Plus Leigrijs € 47,42 € 56,88 € 66,37 € 75,86 € 85,36 € 94,82

Signum Muskat € 44,96 € 53,63 € 62,56 € 71,50 € 80,44 € 89,38

Signum Tonka € 44,96 € 53,63 € 62,56 € 71,50 € 80,44 € 89,38
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Megawood 24,2 breed
Prijs per stuk

composiet,geborsteld opervlak  
Afm.(cm) 300,24,2x2,1 360x24,2x2,1 420x24,2x2,1 480x24,2x2,1 540x24,2x2,1 600x24,2x2,1

Classic Jumbo Basaltgrijs – – € 100,21 € 114,52 – € 143,21

Classic Jumbo Natuurbruin – – € 100,21 € 114,52 – € 143,21

Classic Jumbo Notenbruin – – € 100,21 € 114,52 – € 143,21

Classic Jumbo Lavabruin – – € 105,37 € 120,42 – € 150,52

Classic Jumbo Leigrijs – – € 105,37 € 120,42 – € 150,52

Dynum Cardamom – € 112,84 € 131,68 € 150,48 € 169,26 € 188,06

Dynum Nigella – € 112,84 € 131,68 € 150,48 € 169,26 € 188,06

Premium Jumbo Basaltgrijs – – € 112,26 € 128,25 – € 160,37

Premium Jumbo Natuurbruin – – € 112,26 € 128,25 – € 160,37

Premium Jumbo Notenbruin – – € 112,26 € 128,25 – € 160,37

Premium Plus Jumbo Lavabruin € 85,45 € 102,57 € 119,63 € 136,75 € 153,85 € 170,90

Premium Plus Jumbo Leigrijs € 85,45 € 102,57 € 119,63 € 136,75 € 153,85 € 170,90

Signum Jumbo Muskat € 83,68 € 100,41 € 117,16 € 133,92 € 150,61 € 167,39

Signum Jumbo Tonka € 83,68 € 100,41 € 117,16 € 133,92 € 150,61 € 167,39

Hoe u het ook wendt of keert – onze CLASSIC terras 

planken passen simpelweg overal. Het megawood® 

combiplankprofiel staat leggen aan beide kanten toe, ofwel 

met een geribbeld of gegroefd oppervlakte. Zo flexibel zijn 

onze megawood® massieve planken. Geschikt voor elke 

omgeving.

De megawood® SIGNUM terras planken zijn ‘natuur-

gesigneerd’. Naast de gestructureerd geschaafde bovenkant 

vertoont elke terras plank een unieke, fijn getekende 

structuur. Bovendien is de oppervlakte bewerkt met een 

vernis als eerste bescherming tijdens het transport, het 

leggen en de eerste weken van gebruik. Dit vernis slijt in de 

loop van tijd en de plank ontwikkelt een eigen, natuurlijke 

patina door de weersomstandigheden. Op deze manier 

ontstaat een edel en hoogwaardig product. De smalle 

voegen zorgen voor een harmonieus beeld van het terras als 

geheel.

Uniek zoals de natuur zelf: de individueel geschaafde 

plankoppervlakten van onze megawood® PREMIUM terras 

planken. In een door octrooi beschermde schaafprocedure 

krijgen zij hun levendige structuur. Dit maakt ons product 

uniek. Ontdek deze bijzondere oppervlaktestructuur in het 

spel van het licht. Nog luxueuzer wordt het met PREMIUM 

PLUS en de fijnst mogelijke oppervlaktestructuur in twee 

donkere, hoogwaardige kleuren.

Dynamisch verwaaide duinen van de Sahara hebben 

inspiratie geleverd voor een plank met een unieke optiek. 

Raak enthousiast over de DYNUM terras plank op het terras 

en beleef bij wisselende lichtinval de fascinerende uitstraling 

ervan. Het homogene, doorgaand gekleurde houtmateriaal 

zonder extra kunststoflaag is bestendig bij zelfs de 

allergrootste belasting en is bijzonder weerbaar.

Basaltgrijs

Lavabruin

Nigella

Natuurbruin

Leisteengrijs

Muskat

Notenbruin

Cardamon

Tonka

15
3

H
o

u
t, bam

bo
e en

 co
m

po
siet



Megawood 29,3 cm breed Prijs per stuk 

composiet, geborsteld oppervlak  

Afm.(cm) 360x29,3x2,5 420x29,3x2,5 480x29,3x2,5 540x29,3x2,5 600x29,3x2,5

Dynum Cardamom €162,93 €190,06 €217,18 €244,37 €271,49

Dynum Nigella €162,93 €190,06 €217,18 €244,37 €271,49

Wij hebben onze fijn geribbelde CLASSIC terras plank verder ontwikkeld: CLASSIC VARIA. In deze 

klassieke variant vloeien geprofileerde en niet-geprofileerde oppervlakten harmonisch in elkaar en 

dit met begeleiding van natuurlijke kleurschakeringen die tot aan de randen uitstralen. De randloze 

plankvorm is uiterst geschikt voor oppervlakten met een gevarieerd karakter.

Classic Varia Prijs per stuk 

Composiet, meerkleurig, gesloten voeg  

Afm.(cm) 420x19,5x2,1 480x19,5x2,1 600x19,5x2,1 Randplank 360x7,2x1,7

Bruin €88,87 €101,59 €126,93 €33,75

Chocozwart €88,87 €101,59 €126,93 €33,75
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In tegenstelling tot 

houten vlonderplanken 

blijven composiet 

planken, ook als het 

nat is, hun stroeve 

oppervlak behouden. 

Veel veiliger dus!

Nigella Cardamon

Bruin Grijs Chocozwart
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LITUM Steenhoutplaat
De LITUM steenhoutplaat verenigt de beste eigenschappen uit drie werelden: hout, polymeer en steen. Het gescharreerde 

oppervlak zorgt voor natuurgetrouwe kleur- en lichtspelen.

De massieve verschijning in het praktische platenformaat verenigt de optiek en onderhoudsvriendelijkheid van een 

stenen plaat met de positieve eigenschappen van hout. Daarvoor mengen wij ons beproefd materiaal ‘houtpolymeer’ met 

steengranulaten en komen wij zodoende tot een bijzonder oppervlak, waarop u zich goed voelt.

Megawood Randplanken Glad Prijs per stuk 

Composiet

Afm. (cm) 360x7,2x1,7 239,5x14,5x2,8

Basaltgrijs € 25,50 –

Natuurbruin € 25,50 –

Notenbruin € 25,50 –

Lavabruin € 26,95 –

Leigrijs € 26,95 –

Dynum Cardamom € 32,95 –

Dynum Nigella € 32,95 –

Premium Plus Lavabruin € 28,95 –

Premium Plus Leigrijs € 28,95 –

Signum Muskat € 29,95 –

Signum Tonka € 29,95 –

Litum Gember – € 21,50

Litum Laurier – € 21,50

Litum Zeezout – € 21,50

Megawood Toebehoren Prijs per stuk 

Groefbrug (20 st.)

Impregneermiddel voor binnenruimtes 750 ml € 33,95

OC bevestigingsschroef 7,5x132 mm (50 st.) € 64,50

OC bevestigingsschroef 7,5x92 mm (50 st.) € 61,25

Onderbalk hol grijs 9x9x360 cm € 67,95

Onderregel grijs 4x6x360 cm € 20,75

Schroefclip eind RVS Zwart (25 st.) € 15,75

Schroefclip midden RVS Zwart (50 st.) € 30,95

Snelklem eind RVS Zwart (25 st.) € 21,50

Snelklem midden RVS Zwart (50 st.) € 42,75

Schroefclip midden Kunststof zwart (50 st.) € 39,95

Csharoefclip eind Kunststof zwart (25 st.) € 17,75

Verbindingsprofiel 360 cm voor 4x6 cm onderregel € 20,75

Gember Keltisch Zeezout Laurier

Megawood 
Litum Prijs per stuk 

Afm. (cm) 239,5x29,5x2,1

Gember €85,22

Keltisch Zeezout €85,22

Laurier €85,22

15
5

H
o

u
t, bam

bo
e en

 co
m

po
siet



EasyDeck Gletsjer Prijs per stuk 

Afm.(cm) 300x19,3x1,6 400x19,3x1,6

Grafiet €41,50 €55,32

Terra €41,50 €55,32

EasyDeck Dolomiet Prijs per stuk 

Afm.(cm) 300x19,3x1,6 400x19,3x1,6

Bruin €42,63 €56,88

Grijs €42,63 €56,88

Grafiet

Terra

Bruin

Grijs
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EasyDeck Trend Prijs per stuk 

Afm.(cm) 300x13x1,9 300x16,3x1,6 400x13x1,9 400x16,3x1,6

Grafiet €29,78 €33,65 €39,70 €44,86

Terra €29,78 €33,65 €39,70 €44,86

EasyDeck Trend 2.0 Prijs per stuk 

Afm.(cm) 300x13,8x2,5 400x13,8x2,5

Titan €23,54 €31,40

Umbra €23,54 €31,40

EasyDeck Toebehoren Prijs per stuk 

Fixeerband zelfklevend Zwart (10 m¹) €17,50

Onderregel Antraciet 4x4x300 cm €20,95

Groefbrug voor onderregel RVS (20 st.) €4,10

Randplank Bruin 1,7x6x300 cm €45,75

Randplank Grafiet 1,7x6x300 cm €22,50

Randplank Grijs 1,7x6x300 cm €45,75

Randplank Terra 1,7x6x300 cm €22,50

Randplank Umbra 1,7x6x300 cm €22,60

Randplank Titan 1,7x6x300 cm €22,60

Schroef voor afdeklijst M8x80 mm RVS (10 st.) €7,95

Schroefclip midden RVS Zwart (50 st.) €25,95

Schroefclip eind RVS Zwart (25 st.) €14,95

Snelklem midden RVS Zwart (50 st.) €29,95

Snelklem eind RVS Zwart (25 st.) €14,95

Verbindingsprofiel 205 cm voor 4x4 cm onderregel  € 10,95 

Grafiet

Titan

Umbra

Terra

Fixeerband

Onderregel

Groefbrug

RandplankSchroefclip

Snelklem MiddenSnelklem Eind
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Verlichting
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ACE ACE High

Liv Liv Low

EVOEVO Low

Staande lampen
Prijs per stuk

ACE Corten €199,00

ACE Rose Silver, White of Dark Grey €159,00

ACE High Corten €229,00

ACE High €189,00

EVO Low Dark  € 199,00 

EVO Dark  € 249,00 

Liv High Corten €169,00

Liv High Rose Silver, White of Dark Grey €112,00

Liv Low Corten €159,00

Liv Low Rose Silver, White of Dark Grey €107,00

Vormen en kleuren
Overdag hebben staande lampen een decoratieve functie 

in de tuin. Vormgeving en kleur spelen daarom een 

belangrijke rol in de keuze voor een staand armatuur. Het 

in-lite assortiment biedt u buitenverlichting in een scala 

aan kleuren en afwerkingen. Onze lampen in warm zilver 

en donkergrijs passen in nagenoeg ieder tuinontwerp. 

Een meer uitgesproken smaak? Ga dan voor strakke witte 

armaturen of lampen met een luxe cortenstalen afwerking. 

NIEUW: ACE HIGH
Staand armatuur ACE HIGH is uitermate geschikt om te 

verwerken tussen planten en siergrassen. Het armatuur 

is ongeveer 50 cm hoog en heeft een lichtbron die zo’n 10 

graden te kantelen is. Hierdoor kunt u eenvoudig accenten 

leggen op bepaalde delen van de border zonder dat de 

lichtbron zichtbaar wordt. ACE HIGH is verkrijgbaar in vier 

kleuren waardoor het armatuur perfect te combineren is met 

andere armaturen uit de ACE serie. 

nieuw
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NIEUW: MINI WEDGE DARK
Met MINI WEDGE DARK creëert u in een handomdraai mooie lichteffecten op een lage wand of verhoogde border. Het 

armatuur is 6 cm breed en heeft een brede lichtuittrede. Met een verbruikswaarde van 0,6 Watt is deze wandlamp zeer 

energiezuinig. Combineer MINI WEDGE DARK met andere producten uit de WEDGE serie voor een stoer effect in de tuin.

BlinkACE Up Down

Liv Wedge

CubidACE Down

Wedge SlimBig Cubid

ACE Up Down 230V

Wegde Mini

Wandlampen
Prijs per stuk

ACE Down Corten €149,00

ACE Down Rose silver,White of Dark Grey €124,00

ACE UpDown Corten 7W €189,00

ACE UpDown Corten 8,5W  230V €209,00

ACE UpDown Rose Silver, White of Dark Grey 7W €159,00

ACE UpDown Rose Silver, White of Dark Grey 8,5W 230V €169,00

Blink Rose Silver, White of  Dark Grey  € 69,00 

Cubid Rose Silver, White of Dark Grey  € 36,35 

Big Cubid Dark  € 89,00 

Liv Rose Silver, White of Dark Grey  € 104,00 

Wedge Mini Dark (nieuw)  € 54,00 

Wedge  Rose Silver, White of Dark Charcoal  € 76,00 

Wedge Slim Dark  € 79,00 

nieuw

meest verkocht
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Fusion RVS Ø 22mm Fusion Ø 22mm

Hyve Ø 22mmFusion RVS Ø 60mm

DB-LED Cool White DB-LED Warm White

Fusion Ø 22mmFlux RVS

Big NeroNero

meest verkocht

Hyve RVS Ø 22mm Hyve Ø 60mm

FLH-Led008Sentina

Puck Ø 22mm

nieuw

Puck Ø 60mm

nieuw

Grondspots
Prijs per stuk

DBLed Ø22mm 0,5W Cool White €39,00

DBLed Ø22mm 0,5W Warm White €39,00

Flux RVS Ø60mm 2W Warm White €83,00

Fusion Ø 22mm 0.25W Warm white €44,00

Fusion RVS Ø 22mm 0.25W Warm white €51,00

Fusion RVS Ø100mm 2W Warm white €0,00

Fusion RVS Ø60mm 1W Warm white €83,00

Hyve Ø22mm 0,25W Warm White €44,00

Hyve RVS Ø22mm 0,25W Warm White €51,00

Hyve RVS Ø60mm 1W Warm white €83,00

Nero Ø128mm Charcoal 5W Warm White €117,00

Big Nero Ø170mm Charcoal 11W LED €179,00

Puck Light Grey /Dark Ø22mm 0,5W Warm White €59,00

Puck Light Grey/ Dark Ø60mm 1,5W Warm White €99,00

Sentina RVS Alu. rose 150x150mm 3,5W Warm White €146,00

FLHLed008 RVS 100x100mm 2W Warm White €85,00

NIEUW:PUCK
PUCK is het nieuwe geïntegreerde concept van in-

lite en komt in twee verschillende formaten: PUCK 

heeft een diameter van 60 mm, PUCK 22 heeft een 

doorsnede van 22 mm. De armaturen zijn perfect als 

indicatie licht langs een oprit, pad, vlonder of steiger. 

Doordat het licht een zijwaartse lichtuittrede heeft is 

het al van een grote afstand te zien. PUCK en PUCK 22 

zijn afgewerkt met een geanodiseerde aluminium kap 

in donkergrijs en warm zilver. 
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Is er bij het huis of in de tuin een 

wand of plafond waar beplanting 

of een boom voor staat, bedenk 

dan eens hoe u hierop mooie 

schaduwen kunt creëren. Met één 

buitenspot kunt u vaak al hele gave 

resultaten bereiken. 16
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meest verkocht

Buitenspots
Prijs per stuk   

Spot Mini Scope Alu. Charcoal 2W Warm White €77,00

Spot Mini Scope Duo Alu. Charcoal 2x 2W Warm White €179,00

Spot Scope Alu. charcoal 4,5W Warm White €97,00

Spot Big Scope Alu. charcoal 7W Warm White €136,00

Spot Big Scope Narrow Alu. charcoal 7W Warm White €136,00

Spot SUB Alu. charcoal 4,5W Warm White (onderwater) €144,00

Meer en mooier licht
Alle producten uit de SCOPE serie zijn vernieuwd. De spots hebben de nieuwste LED’s waardoor ze met minder vermogen, 

meer licht geven. Ook zijn de lichthoeken nog beter afgestemd op de elementen in de tuin. Onze buitenspots hebben met 

deze update tevens de best mogelijke kleurweergave. Dit betekent dat onze spots de kleuren zo natuurlijk en realistisch 

mogelijk weergeven. Geen grauw groene of blauwe bladeren, maar mooie, volle groene kleuren en perfecte contrasten. 

Optimale kleurbeleving. 

SUB CharcoalBig Scope Narrow 
Charcoal 

Mini Scope Duo 
Charcoal 2x 

Scope Charcoal 

Mini Scope 
Charcoal 

Opbouwlampen
Prijs per stuk

EVO Hyde 180 Dark Grey 0,5W Warm White €69,00

EVO Hyde 550 Dark Grey 2W Warm White €99,00

Mini Scope Ceiling 1W Warm White €79,00

Verborgen licht
Wilt u in uw tuin indirecte lichtbeelden creëren, dan 

zijn EVO HYDE 180 DARK en EVO HYDE 550 DARK de 

perfecte armaturen om te gebruiken. Deze LED strips van 

18 cm en 55 cm lang zijn te monteren onder nagenoeg 

ieder oppervlak. Van vijverranden tot traptreden en 

afdekplaten, met deze LED strips openen we de weg 

naar nieuwe lichteffecten met in-lite verlichting.

MINI SCOPE CEILING is een opbouwspot, geschikt voor 

montage aan een overkapping of pergola. Standaard 

wordt de MINI SCOPE CEILING geleverd met een 

KILLFLASH, een verhoogde ring met honingraatstructuur 

die voor minder verblinding zorgt en het armatuur een 

chique uitstraling geeft. 

EVO Hyde 180 Dark EVO Hyde 550 Dark Mini Scope Ceiling

Bij indirect licht wordt de omgeving 

gebruikt om de rest van de tuin te 

verlichten. Hierbij weerkaatst het 

licht tegen een oppervlak zoals een 

muur. Armaturen met indirect licht 

vergroten optisch de ruimte en 

zorgen voor gezelligheid. 

inspiratie
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Halo NIEUW
Prijs per stuk   

Halo Down Dark  € 139,00 

Halo UpDown Dark  € 169,00 

Halo Down Dark 100230 V (dimbaar)  € 179,00 

Halo UpDown Dark 100230 V (dimbaar)  € 189,00 

HALO: compleet wandconcept in 
12 en 230 volt 
Robuust & Chique - Twee woorden die kenmerkend zijn voor deze 

gloednieuwe HALO serie. Met HALO introduceren we een compleet 

nieuw concept bestaande uit vier wandarmaturen. De ronde vorm en 

hoogwaardige geanodiseerde behuizing van de armaturen zorgen voor een 

robuuste en chique look. De HALO wandlampen geven een strakke brede 

lichttekening op de wand en een sfeervol diffuus lichtbeeld op de grond.

Handig! HALO 230 volt armaturen dimbaar
De nieuwe armaturen zijn zowel als downlighter en up-downlighter 

verkrijgbaar en allebei beschikbaar in 12 en 100-230 volt. Dit maakt 

het concept breed inzetbaar en perfect te verwerken op schuttingen, 

woonhuizen, carports en in overkappingen. En dat is niet het enige 

voordeel; de 230 volt versies zijn technisch zo ingericht dat er een dimmer op 

aangesloten kan worden. Dit maakt het mogelijk de verlichting/sfeer van de 

HALO 230 wandlamp volledig aan te passen naar uw wensen.

Halo Down 230V

Halo Down

Halo Up-Down 230V

Halo Up-Down
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Accessoires Specificatie
Prijs per stuk   

Box (voor 60mm grondspots) per stuk

Cable cap voor 10/2 kabel €0,25

Cable cap voor 14/2 kabel €0,25

Kabel 10/2 120m per rol  € 189,00 

Kabel 14/2 200m per meter  € 2,62 

Kabel 14/2 40 m per rol  € 11,00 

Kabel 14/2 25m per rol  € 82,00 

Mini transformator per stuk  € 21,00 

20/2 1m verlengkabel per meter  € 5,75 

20/2 2m  verlengkabel per 2 meter  € 8,00 

20/2 3m verlengkabel per 3 meter  € 11,50 

Kabelverbinder per stuk  € 13,00 

Splitter per stuk  € 7,05 

Riser (scope) per stuk  € 19,00 

Base plate (scope) per stuk  € 8,00 

Shield (scope) per stuk  € 10,00 

Killflash (scope) per stuk  € 10,00 

Shutter (Ace) per stuk  € 10,00 

Lens diffuse (Ace) per stuk €9,95

Lens clear (Ace) per stuk €9,95

Base plate

Box Cable cap

Kabelverbinder

Shield

Kabel

Splitter

Killflash

Mini transformator

Verlengkabel

Riser

Shutter Ace lens diffuse Ace lens clear

Transformatoren
Prijs per stuk

56W met sensor en timer CB056  € 81,00 

108W met sensor en timer CB081  € 95,00 

The book of in-lite
Voor meer informatie en inspiratie, kijk eens in de ‘The book of in-lite’. 

Verkrijgbaar bij onze vestigingen of via www.in-lite.nl.

Het in-lite systeem biedt u ultieme flexibiliteit. Wilt u met een paar lampen beginnen en later gaan uitbreiden? Geen 

probleem! Heeft u de nieuwe collectie gezien en wilt u graag de verlichting in de tuin vernieuwen? Met dit systeem kunt u op 

een eenvoudige wijze de verlichting in de tuin zowel aanpassen als uitbreiden.
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Kunstgras
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Kunstgras
Een gazon dat er het hele jaar prachtig groen uitziet, bijna geen onderhoud nodig heeft en daarnaast ook erg duurzaam is? Er 

zijn vele voordelen van kunstgras in de tuin, op balkons, de speelplaats en openbare ruimten. Het is duurzaam, vriendelijk voor 

de gebruikers en bijna niet te onderscheiden van natuurgras. 

Royal Grass® biedt u kwalitatieve, 

hoogwaardige kunstgras oplossingen 

die je ieder seizoen van het jaar laten 

genieten van een prachtige oase. U 

hoeft zich geen zorgen meer te maken 

over ongedierte, onkruid, of onderhoud 

zoals bewateren of het maaien van gras.

Royal Grass® steekt veel energie in 

het leveren van het beste kunstgras 

dat niet van echt te onderscheiden is. 

Royal Grass® is het enige kunstgras 

merk dat gebruik maakt van het 

gepatenteerde V-shape®-, MiNT®- en 

ReaDY®-technologie. Deze innovaties 

zorgen ervoor dat de kenmerken van 

natuurgras sprietjes tot in de puntjes 

wordt geëvenaard.

V-shape® 
Door de V-vorm van de natuurlijke 

grassprieten te kopiëren en iedere vezel 

te voorzien van een nerf in de lengte, 

oogt het kunstgras natuurgetrouw en 

blijft het beter rechtop staan. 

MiNT®
Natuurlijk gras heeft microscopisch 

kleine nerven die in de lengte van 

het grassprietje lopen. Met de Micro 

Nerve Technologie (MiNT®) worden 

deze natuurlijke nerven nagebootst. 

Hierdoor heeft Royal Grass® 

kunstgras meer veerkracht en minder 

onnatuurlijke glans.

ReaDY®
Wanneer u een grasveld van 

dichtbij bekijkt, zult u zien dat de 

grassprieten niet allemaal dezelfde 

richting opstaan. Iedere grasspriet 

zoekt zijn eigen richting omhoog. 

Met de ReaDY®-technologie is Royal 

Grass erin geslaagd deze eigenschap 

perfect na te bootsen. De ReaDY®-

technologie zorgt voor kunstgrassen 

die ongerepter, wilder en natuurlijker 

ogen dan gebruikelijk. 

ReaDY®Not ReaDY®
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Wave
Doordat alle vezels een eigen richting 

hebben, ziet dit gras er zeer realistisch 

uit. Dat komt niet in de laatste plaats 

doordat het gras zeer fraai kroest 

door de ReaDY technologie. Eén ding is 

zeker: Royal Grass® Wave zal verbaasde 

blikken opleveren bij iedereen die 

ontdekt dat dit geen natuurgras is.

Silk 35
Dit gras is zacht en dat maakt de Silk 

35 geliefd bij gezinnen met kinderen. 

Door zijn duurzaamheid is dit type 

kunstgras echter ook uitermate 

geschikt voor bijvoorbeeld crèches 

en kinderdagverblijven. Het heeft 

een uitgesproken frisse, zomerse tint, 

waardoor het naast erg praktisch, 

ook erg geschikt is voor decoratieve 

doeleinden. 

Seda
Een grasmat met een stoer en robuust uiterlijk. Doordat de vezels verder uit elkaar staan, gaan ze hun eigen gang, en krijgt 

de grasmat een ongerepte uitstraling. De bijzondere natuurgetrouwe tinten creëren een nazomerse ambiance. Geschikt voor 

dagelijkse betreding.

Royal Grass Prijs per m² • 

Royal Grass® Seda 4 m breed  € 31,95 

Royal Grass® Silk 35, 4 m breed  € 40,95 

Royal Grass® Wave 4 m breed  € 35,95 

meest verkocht
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Sense
Royal Grass Sense is heerlijk zacht en oogt uiterst 

natuurgetrouw. Het heeft een weelderig karakter doordat 

iedere vezel op eigen wijze kroest. Geschikt voor dagelijks 

gebruik, als siergazon of voor spelende kinderen. 

EcoSense
Extra vol, zacht en krachtig door de vezels die dicht op elkaar 

staan. De meest verantwoorde keuze. Het kunstgras oogt 

zacht en vriendelijk en is daarnaast volledig recyclebaar. 

Geschikt voor dagelijkse betreding en als siergazon. Alle 

gebruikte elementen komen uit één productsoort en 

kunnen daardoor eenvoudig worden hergebruikt om nieuwe 

componenten voor kunstgras te fabriceren. 

Royal Grass Prijs per m² • 

Royal Grass® Sense 4 m breed  € 41,95 

Royal Grass® EcoSense 4 m breed  € 43,95 
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Deluxe
Het pronkstuk uit de collectie. Kracht, 

kleur en levendigheid worden op 

unieke wijze gebundeld. Met Royal 

Grass Deluxe bent u verzekerd van 

kunstgras van de hoogste kwaliteit. 

Het oogt natuurgetrouw, is stevig en 

betrouwbaar en heeft tegelijkertijd 

een zeer stijlvol uiterlijk. Geschikt voor 

dagelijks gebruik, als siergazon en voor 

spelende kinderen. 

Exclusive 3.0
Dit klassieke meesterwerk uit de 

collectie in vernieuwde vorm. Vele jaren 

na de introductie van de Exclusive 

is er nu de Exclusive 3.0. Het heeft 

een bovengemiddeld stevige spriet 

die ervoor zorgt dat het gras zijn 

veerkrachtigheid lang behoudt. Een 

sterke en exclusieve kwaliteit. Drie 

verschillende tinten groen geven de 

grasmat een uiterst natuurgetrouwe 

uitstraling. Geschikt voor dagelijkse 

betreding, als siergazon en voor 

spelende kinderen. 

Royal Grass Prijs per m² • 

Royal Grass® Deluxe 4 m breed  € 43,95 

Royal Grass® Exclusive 3.0  4 m breed  € 37,95 

inspiratie
Blijft het kunstgras groen? 

Royal Grass is gemaakt met de 

beste kwaliteit kleurstoffen en 

UV-stabilisatoren. UV-straling heeft 

hierdoor geen effect op de kleur van 

het gras. Het maakt niet uit hoeveel 

zon uw kunstmatige gazon heeft 

te verduren, het zal aantrekkelijk 

blijven en niet vervagen.

nieuw
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Kunstgras aanleggen
Omdat Royal Grass gaat voor meer dan uitsluitend het verkopen van kunstgras, biedt het graag 
totaaloplossingen aan haar klanten. Met uitgebreide, op maat gemaakte service wordt ervoor gezorgd dat u 
als klant altijd kunt genieten van het optimale eindresultaat. Daarom werkt Royal Grass samen met zorgvuldig 
geselecteerde dealers. Deze specialisten werken over het algemeen als hovenier of aannemer en weten alles 
over de producten waar zij mee werken. Door de passie voor hun vak hebben zij het leggen van kunstgras tot 
een ware kunst verheven.

Een ervaren specialist legt het 

kunstgras op de wijze die het best 

is voor het gras en neemt daarbij 

de ondergrond, het type kunstgras, 

de snijranden en verbindingen in 

ogenschouw. Hij zorgt dat het water 

goed wegloopt, dat de grasmat niet 

kan schuiven en houdt rekening met 

andere factoren die van belang zijn. 

Hierdoor bent u verzekerd van een 

gazon dat er vanaf het begin prachtig 

bij ligt en – nog belangrijker – niet 

alleen mooi is, maar ook mooi blijft.

Zelf kunstgras leggen
Bent u zelf handig in de tuin, met 

het leggen van bestrating en andere 

klussen? Dan kunt u er ook voor 

kiezen om het kunstgras leggen zelf 

te doen. Zorg er wel voor dat u goed 

bent voorbereid, alles weet over de 

ondergrond en het juiste gereedschap 

in huis is.

Interesse?
Afspraak maken voor prijzen en 

mogelijkheden? Laat u informeren 

door een van onze medewerkers. 
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Geotextiel

Seamtape

Royal Grass Toebehoren Specificatie Prijs per eenheid • 

Royal Grass® QuickSeam tape 20 m x 15 cm breed per m¹  € 4,80 

Royal Grass® QuickSeam tape 5 m x 12 cm breed per m¹  € 5,90 

Royal Grass® 1K PU Lijm 8L emmer per stuk  € 98,50 

Royal Grass® Bodemanker 20 cm RVS per stuk  € 0,68 

Royal Grass® Nadenband C145, 30 cm breed per m¹  € 1,04 

Royal Grass® instrooizand 25 kg per zak  € 8,10 

Instrooizand

Nadenband

tip
to

p

U kunt ervoor kiezen om een extra comfort laag aan te brengen onder 

het kunstgras. Het voelt heerlijk zacht en zal het kunstgras ook langer 

mooi houden. Voor valdemping kan er ook een schokabsorberende 

ondergrond onder uw kunstgras geplaatst worden.

Royal Grass zamelt oud kunstgras 
in en zorgt voor recycling
Royal Grass beschouwt het als een belangrijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om te kunnen garanderen dat de oude grasmat 

niet op de alsmaar groter wordende plastic afvalberg eindigt. Daarom 

ontvangt u bij de aankoop van Royal Grass kunstgras een terugname- 

en recyclinggarantie. Wanneer het kunstgras aan vervanging toe is, 

kunt u gebruikmaken van de terugnamegarantie. Royal Grass haalt de 

oude grasmat op en draagt zorg voor recycling. Zodoende weet je zeker 

dat het kunstgras op een milieubewuste manier wordt hergebruikt.

Wanneer dient kunstgras vervangen te worden?
Het kunstgras van Royal Grass heeft een minimale levensduur van 15 jaar. 

Dit betekent overigens niet dat het per se vervangen dient te worden na 

deze periode. Vaak gaat de grasmat zelfs vele malen langer mee. Hoe 

het kunstgras er na 15 jaar uitziet is sterk afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden en hoe intensief het kunstgras wordt gebruikt.

Bodemanker
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Grondstoffen
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BetonzandOphoogzand

Stierezand

Ophoogzand / Zand voor zandbed
Ophoogzand moet goed doorlaatbaar zijn, een dichte 

pakking hebben en voldoende draagvermogen bieden. 

Ophoogzand wordt gebruikt voor ophogingen, aanvullingen 

en funderingen.

Menggranulaat
Menggranulaat, ook wel gebroken puin genoemd, is 

materiaal wat gebruikt wordt als fundering onder wegen, 

grind of split.

Brekerzand

StabicareSpeelzand

Beton- en metselzand
Beton- en metselzand is de gangbare aanduiding voor 

zanden die geschikt zijn voor toepassing in beton- en 

metselmortels. Zand voor beton mag maar heel weinig 

zeer fijn materiaal bevatten. Ook mag er in dergelijk zand 

niet meer dan 25 procent aan carbonaten, zoals schelpen 

voorkomen.

Brekerzand
Brekerzand is een zand soort dat met name wordt gebruikt 

voor het invoegen van straatwerk. De hoekige vorm van de 

kleine steentjes (gebroken steen) zorgt voor de stabiliteit, het 

zand haakt als het ware in elkaar. Brekerzand laat daarnaast 

door de grove structuur uitermate goed water door. 

Brekerzand wordt ook wel inveegzand genoemd.

Drainagezand / Stierezand
Zoals de naam al laat zien is dit zand geschikt voor drainage. 

Het zand is grof van structuur waardoor water makkelijk door 

het zand stroomt.

Speelzand
Kenmerkend aan speelzand is de mogelijkheid om er 

vormen en bouwwerken mee te maken. Om dit te kunnen 

doen is het zand licht plakkerig. Speelzand is daarnaast 

zeer schoon zand dat weinig bestanddelen bevat waarvan 

handen en kleren vies worden. Speelzand wordt ook wel 

zandbakzand genoemd.

Stabicare
Stabicare is een goede waterdoorlatende, en zeer stabiele 

onderlaag die toegepast kan worden onder keramische 

tegels. Stabicare is licht van gewicht, en zeer makkelijk aan 

te brengen. Omdat keramische tegels zelf geen vocht op 

kunnen nemen is het heel belangrijk dat de onderlaag een 

drainerende functie heeft.

ZIlverzand
Zilverzand is een uiterst fijn zand. Het wordt o.a gebruikt 

voor het instrooien van de voegen bij bestrating of als een 

grondstof voor het voegsel van metselwerk. 
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Grond Prijs per eenheid 

  

Bemeste Tuinaarde Zak € 1,80

Potgrond 40L Zak € 3,60

Teelaarde Big Bag 0,5 m³ € 28,95

€ 45,95

€ 26,50

Teelaarde licht Big Bag 0,5 m³ € 30,50

€ 45,95

€ 38,95

Tuinturf 40L Zak € 3,10

Zand Prijs per eenheid  

Soort Gradatie(mm) Zak 25 Kg Big Bag 0,5 m³ Big Bag m³ los afgehaald per ton

Betonzand 0-4 – – € 60,35 –

Brekerzand Beige 0-3 € 3,30 – – –

Brekerzand Rood 0-2 – € 45,95 € 80,95 € 46,95

Menggranulaat 0-32 – € 26,75 € 36,95 € 14,95

Draineerzand / Stiere zand 0-1 – € 24,95 € 37,50 € 18,75

Ophoogzand/ Zand voor zandbed 0-1 € 2,70 € 22,75 € 32,75 € 14,95

Rivier/Metselzand 0-2 € 2,80 € 34,50 € 57,50 € 33,50

Speelzand /Zandbakzand 0-1 € 2,70 – € 45,95 –

Stabicare/ Ketelzand – € 42,50 € 70,95 € 52,50

Zilverzand 0-0,03 € 3,95 – – –

Vanaf 4 m³ kunnen diverse soorten zand los geleverd worden.

tip
to

p

Door teelaarde te vermengen met de 

bestaande aarde verbetert u de kwaliteit van 

de aarde in de tuin. 
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Grind en Split Prijs per eenheid 
  

Soort Uiterlijk
Gradatie 
(mm)

Kleur Zak (25 Kg)
Big Bag 0,5 
m³

Big Bag 
1 m³

Big Bag 
500kg

Big Bag 
1000 Kg 

Los afgehaald per 
ton

Ardenner Split 8-16 geel € 5,30 – – € 79,00 € 155,00 –

Split 8-16 grijs € 4,40 € 71,95 € 140,50 € 62,00 € 117,00 € 82,25

Split 20-40 grijs € 6,95 – – – € 117,00 –

Basalt Split 8-11 zwart € 6,85 – – € 69,00 € 127,00 –

Split 8-16 zwart € 5,35 € 75,95 € 136,95 – € 127,00 € 82,50

Split 16-32 zwart € 5,35 – – € 76,00 € 127,00 € 83,50

Canadian Slate 10-30 grijs-blauw € 9,50 – – € 142,00 € 269,00 –

Slate 10-30 groen € 11,80 – – – € 330,00 –

Slate 10-30 paars-rood € 11,30 – – – € 282,00 –

Slate 30-60 grijs-blauw € 10,95 – – € 142,00 € 279,00 –

Slate 30-60 groen € 10,90 – – – € 299,00 –

Slate 30-60 paars-rood € 11,30 – – – € 289,00 –

Carrara Rond 16-25 wit € 11,50 – – – € 352,00 –

Rond 40-60 wit € 11,90 – – – € 352,00 –

Flachkorn Rond 8-16 grijs-beige € 6,50 – – € 95,00 € 169,00 –

Rond 16-32 grijs-beige € 8,30 – – – € 169,00 –

Graniet Split 8-16 rood € 4,95 – – € 112,00 € 132,00 –

Gravier D’Or Korrel 0-5 geel-grijs – – € 97,80 € 245,00 –

Grind Rond 8-16 bont-bruin € 3,40 – – – € 107,00 –

Rond 16-32 bont-bruin € 3,40 € 45,50 € 81,95 – – € 43,50

Icy Blue Split 8-16 blauw-wit € 7,90 – – € 115,00 € 232,00 –

Split 16-32 blauw-wit € 9,50 – – € 122,00 € 227,00 –

Inveegsplit Split 1-3 zwart € 6,40 – – € 90,00 – –

Split 1-3 geel € 7,20 – – – – –

Split 1-3 rood € 3,80 – – – – –

Japans Split 2-6 bruin-grijs € 4,50 – – – € 112,00 –

Split 11-16 bruin-grijs – – – – € 259,20 –

Kifgrind Split 2-6 grijs-wit – € 63,50 € 120,50 – – € 69,50

Padgrind Split 8-16 bont-bruin – € 47,95 € 85,50 – – € 45,50

Panda Split 8-12 wit-zwart € 8,75 – – € 105,00 € 192,00 –

Siergrind Rond 5-8 grijs-wit € 3,40 – – – € 107,00 –

Rond 8-16 grijs-wit € 3,40 € 82,95 € 162,50 – – € 93,50

Rond 16-32 grijs-wit € 3,40 € 81,95 € 159,50 – € 107,00 € 90,50

Rond 30-60 grijs-wit € 3,40 – – – – –

Taunus Kwarts Rond 8-16 geel-wit € 7,95 – – € 125,00 € 225,00 –

Rond 16-32 geel-wit € 9,20 – – – € 232,00 –

Yellow Sun Split 8-16 geel € 5,50 – – € 90,00 € 165,00 –

16-32 geel € 6,90 – – – € 165,00 –

Vanaf 4 m³ kunnen diverse soorten grind los geleverd worden.

I.v.m. hoog- en laagwatertoeslagen kunnen de prijzen fluctueren. Voor meer informatie zie pag. 195

Ardennersplit geel BasaltsplitArdennersplit grijs

meest verkocht
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Canadian grijsblauw Canadian groen

Flachkorn

Gravier D’or

Icy Blue

Inveegsplit rood

Japanssplit

Mijnsteensplit

Taunus kwarts

Carrara

Granietsplit rood

Grind

Inveegsplit geel

Inveegsplit zwart

Kifgrind

Pandasplit Siergrind

Yellow Sun

Waarom Grindstabilisatie?

Grindverhardingen zijn ‘in’, maar hebben een groot nadeel. 

Als er vaak over gelopen of gereden wordt, kan het grind gaan 

verschuiven. Het comfort van de grindverharding kan hier sterk 

onder gaan lijden.  

Met ECCOgravel® grindplaten wordt het grind op zijn plaats 

gehouden en de grindroosters worden toegedekt met 

een toplaag grind. Er ontstaat een functionele en stabiele 

grindverharding die strak en modern oogt en perfect 

waterdoorlatend is. 

ECCOgravel® grindplaten kunnen worden toegepast voor 

terrassen, wandel- en tuinpaden, opritten en parkeerplaatsen. 

Gras- en Splitplaten Prijs per stuk    
  

Soort Afm.(cm) Kleur Prijs

Aslon® grind grasplaat 79x59x3 zwart  € 5,90 

Aslon® grind grasplaat 79x59x3 wit  € 6,90 

ECCOgravel® 160x120x3 zwart €31,50

ECCOgravel® 160x120x3 grijs €31,50

ECCOgravel® 160x120x3 wit €32,50

tip
to

p

Maak de toplaag bovenop de grindplaat 

niet te dik. Anders gaat het effect van 

de grindstabilistatie verloren. Idealiter 

bedraagt de toplaag 1 a 2 cm.
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Keien Prijs per eenheid    

Soort Uiterlijk Gradatie(cm) Kleur Big Bag 500 kg Kg

Ardenner Breuk 6-9 grijs – € 0,18

Basalt Breuk 5-12 zwart € 105,00 –

Breuk 6-16 zwart – € 0,22

Breuksteen Breuk 8-20 grijs – € 0,22

Lava Breuk 5-8 rood-bruin – € 0,24

Breuk 10-20 rood-bruin – € 0,35

Maaskeien Breuk 8-20 bont – € 0,16

Breuk 10-30 bont – € 0,16

Breuk 30-60 bont – € 0,35

Breuk 60-80 bont – € 0,24

Moräne Rond/breuk 5-10 grijs-beige – € 0,20

Niet gevonden wat u zocht? Wij helpen u graag verder.
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Schelpen en Schors Prijs per eenheid     
    

Soort Kleur Verpakking

Franse boom
schors 2040 mm

bruin Big Bag 1 m³  € 150,00 

bruin Zak 70L  € 12,25 

Kleischelpen gemengd Big Bag 1 m³  € 104,95 

Schelpen gemengd Zak 17L  € 5,60 

gemengd Big Bag 0,5 m³  € 49,95 

gemengd Big Bag 1 m³  € 158,00 

gemengd
Los afgehaald 
per ton

 € 86,95 

Schelpengrit gemengd Big Bag 1 m³  € 70,50 

Schelpen
Schelpen zijn de natuurlijke oplossing als halfverharding 

of voor vocht- en waterregulatie. De classificeerinstallatie 

verwerkt de gewonnen schelpen waarna we 

verschillende producten kunnen aanbieden:

•  schone schelpen;

• schelpengrit;

• kleischelpen.

Voor de productie van kleischelpen hebben we een 

productiemethode ontwikkeld die zorgt voor een 

constante kwaliteit. De kleur van schelpen is afhankelijk 

van de locatie waar de schelpen gewonnen zijn, hier 

hebben wij geen invloed op. 

Anti-worteldoek voorkomt 

groei van onkruid en het 

wegspoelen van zand 

onder uw bestrating.

Wortel en Vliesdoek Prijs per m¹    
  

Soort Breedte(cm)

Anti Worteldoek 105 € 1,00

210 € 2,00

Vliesdoek 200 € 3,70

Franse
Boomschors kleischelpen

Schelpen Schelpengrit

Boomschors als 
bodembedekker
Kies voor een onderhoudsvriendelijke tuin, kies 

voor boomschors als bodembedekker. Het wordt 

gebruikt voor speelpaden, paden of borders in de tuin. 

Boomschors is sfeervol en voorkomt onkruid. Kortom, 

de ideale bodembedekking.

Voordelen van boomschors:

• beschermt planten tegen vorst;

• gaat de groei van onkruid tegen;

• gaat minimaal vijf jaar mee;

• voorkomt dat de grond uitdroogt.

Vliesdoek wordt gebruikt 

als stabilisatie laag en 

heeft als voordeel dat het 

water doorlaat.
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Ondergrond, voegmiddelen, lijmen en kit
In deze productgroep vindt u alle materialen die nodig zijn bij het leggen 

en voegen van bestrating alsmede het verlijmen en kitten van diverse 

materialen. Wij hebben het juiste product voor het juiste materiaal. Heeft u 

twijfels over welk product u het beste kunt gebruiken? Neem gerust contact 

met ons op en laat u vakkundig adviseren.

Cement en Mortel Prijs per stuk 

Enci Portland cement 25 kg. CEM 42,5  € 8,50 

Kant & klaar Betonmortel 25 kg.  € 6,75 

Kant & klaar Metselmortel 25 kg.  € 8,15 

Bostik Hoveniers Bindmiddel voor split 25 kg  € 24,95 

Bostik Hoveniers Hechtmortel SDM 25 kg  € 36,50 

Bostik Hoveniers Koud Asfalt in emmer 25 kg  € 34,95 

Bostik Hoveniers Ondergrondversteviger 25 kg  € 14,20 

Bostik Hoveniers Turbo Fast Fix beton 25 kg  € 14,95 

Bostik Hoveniers Drainagemortel 25 kg  € 18,95 

1-Component flexibele voegmortel 
voor terras en bestrating
Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel 

en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij 

lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor 

het voegen van keramische tegelvloeren, maar ook uitermate geschikt voor het 

voegen van alle andere typen bestrating. Minimale voegbreedte: 3 mm.

Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die ervoor zorgen dat een terras en 

bestrating voor lange tijd onkruidvrij blijven. Tevens heeft u geen last meer van 

gravend ongedierte in voegen.

tip
to

p

Basalt SteengrijsZandwit Zwart

Bostik Voegmortel Prijs per stuk 

Voegmortel 1C Flex 15 kg Basalt €55,50

Voegmortel 1C Flex 15 kg Steengrijs €54,95

Voegmortel 1C Flex 15 kg Zandwit €53,50

Voegmortel 1C Flex 15 kg Zwart €50,50
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Lijmen & afdichtingsmiddelen
Voor de opbouw van bijvoorbeeld stenen (sier)muren, bloembakken en 

vijverranden biedt Bostik Hovenierstechniek krachtige lijmen. Weerbestendig 

en probleemloos te gebruiken bij toepassingen met zowel betonsteen als 

natuursteen. Bostik afdichtingsmiddelen zijn geschikt voor het afdichten van 

voegen tussen o.a. (natuur)stenen.

Lijm en afdichtingsmiddelen Prijs per stuk 

Hoveniers PU lijm 500 ml DHZ  € 13,75 

Hoveniers PU lijm 750 ml  € 15,75 

Hovenierskit grijs 290 ml  € 6,50 

Hovenierskit zwart 290 ml  € 6,50 

Hovenierskit XP zwart 290 ml  € 13,25 

Hoveniers Steenlijm poeder 15 kg emmer  € 29,95 
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Varistone PZ Easy  
VARISTONE PZ Easy is een innovatieve polymeer gebonden 

voegmortel voor het voegen van allerlei soorten (sier)

bestrating zoals tuinpaden, terrassen en opritten. VARISTONE 

PZ Easy kan eenvoudig over de bestrating worden 

uitgestrooid en droog in de voegen worden ingeveegd. Het 

materiaal is zo fijn dat ook smalle voegen probleemloos 

kunnen worden gevuld. Aansluitend worden de restanten 

met een zachte waterstraal afgespoeld. Leverbaar vanaf 

medio april 2019.

Variquartz Prijs per stuk  

Inveegzand, zak 25 kg

Black  € 17,60 

Grey  € 17,60 

Narurel  € 17,60 

Varistone LM Aqua Prijs per stuk  

Voegmortel kant en klaar 12,5 kg

Basalt  € 55,75 

Naturel  € 55,75 

Steengrijs  € 55,75 

Zilvergrijs  € 55,75 

NaturelGrey

Naturel Zilvergrijs SteengrijsBasalt

Black

CaramelBasalt Naturel Steengrijs

Varistone LM Aqua
VARISTONE LM Aqua is een 1-component, drainerende 

kant-en-klare voegmortel voor het voegen van natuur- of 

betonsteenbestrating, tegel- en klinkervloeren op terrassen 

en tuinpaden.

VARISTONE LM Aqua is ontwikkeld voor toepassing bij lichte 

verkeersbelasting zoals voetgangers en fietsers. VARISTONE 

LM Aqua is met veel water verwerkbaar en laat bij een juiste 

verwerking geen bindmiddelfilm achter. De minimale 

voegbreedte dient 3 mm te zijn. De minimale voegdiepte 

Variquartz  
VARIQUARTZ onkruidremmend voegzand is een natuurlijk 

kwartszand voorzien van kleurpigment en een speciale 

coatinglaag. Door het speciale productieproces heeft 

VARIQUARTZ een verhoogde PH-waarde waardoor onkruid 

minder snel kans krijgt te ontkiemen.

Varistone PZ Easy Prijs per stuk  

Polymeer gebonden voegmortel , zak 25 kg 

Basalt  € 49,95 

Caramel  € 49,95 

Naturel  € 49,95 

Steengrijs  € 49,95 
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Kunstgrastegel

Rubber tegels
Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartenlust 

uit te leven. Bescherming tegen verwondingen en letsel spelen hierbij 

een belangrijke rol. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale 

combinatie van veilig spelen en plezier.

Ecolan® EPDM Vijverfolie
EPDM vijverfolie wordt al jarenlang door de professionele verwerker gebruikt voor het afdichten van vijvers. De laatste 

jaren wint EPDM folie ook aanzienlijk aan populariteit bij de consument. De reden hiervoor zijn simpel: EPDM vijverfolie is 

eenvoudig te verwerken, heeft een bewezen gebruiksduur van dertig jaar en is in iedere gewenste afmeting leverbaar. 

Ecolan  Vijverfolie Prijs per m1

Ecolan EPDM rubber vijverfolie 0,75mm x 4,2 m €43,68

Ecolan EPDM rubber vijverfolie 0,75mm x 5,6 m €58,24

Ecolan EPDM rubber vijverfolie 0,75mm x 8,4 m €87,36

Grijs

Rood

Groen

Zwart

Rubbertegels Prijs per m²    

Afm.(cm) 50x50x2,5 50x50x3 100x100x4,5 100x100x6,5

Grijs – € 10,65 – –

Groen – € 10,65 € 59,90 € 77,50

Rood – € 9,75 € 54,90 € 69,90

Zwart € 6,99 € 9,10 € 49,90 € 67,90

Kunstgrastegel – € 14,97 – –

4x pen voor 
pen/gat verbinding

 € 1,00  € 1,00  € 1,00  € 1,00 

18
7

O
verig

e P
ro

d
u

cten



Hexaline Sleufgoot Prijs per stuk 

Hexaline Sleufgoot  Kunststof 7,8x12.5x100 cm Zwart  € 38,95 

Hexaline Sleufgoot hoek/verbindingsblok zwart hoog  € 28,75 

Hexaline zakje hulpstukken voor Lijn of Sleufgoot  € 14,35 

Slimline Prijs per stuk 

Slimline gootelement Inclusief aluminium rooster 100 cm € 46,20

Slimline gootelement Inclusief zwart rooster 100 cm € 51,80

Slimline koppelstuk € 4,90

Slimline koppelstuk met onderuitloop (ø 50/80 mm) € 11,20

Slimline zijuitloop (ø 50 mm) € 8,40

Slimeline eindplaat € 7,45

Hexaline Roostergoot Prijs per stuk 

Hexaline Roostergoot Goot met verzinkt rooster 8x12.7x100 cm € 26,95

Hexaline Roostergoot Goot met zwart rooster 8x12.7x100 cm € 21,95

Hexaline Roostergoot Hoek/verbindingsblok zwart laag € 25,15

Hexaline Roostergoot Zakje hulpstukken voor Lijn of Sleufgoot € 14,35

meest verkocht

Watermanagement voor uw eigen tuin!
Bij een flinke regenbui verzamelt het water zich vaak op een of meerder plaatsen waardoor het terras vies wordt door een 

groene algenaanslag of modder uit de border. U mag dan weer flink aan de slag om de tuin netjes te krijgen.

ACO rgoten zorgen ervoor dat de ingang van uw woning, de oprit, de garage en het terras zelfs bij hevige regenval 

beloopbaar blijft. Het water wordt over de overtollige gootlengte snel opgenomen en afgevoerd
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Afwateringsputten Prijs per stuk 

Infiltratieput 26x26x64 cm met gietijzeren rooster  € 91,95 

Schrobputje 20x20 cm gietijzer rand en rooster  € 31,55 

Vloerput BlueStone, incl. stankslot, uitlaat Ø 110 mm  € 152,40 

ACO InfiltrationLine
De ACO InfiltrationLine is een breed toepasbaar 

infiltratiesysteem dat zowel in de border, onder het gazon, 

onder het terras of in de oprit geplaatst kan worden. Dankzij 

de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren. 

De verticale oriëntatie maakt dat de InfiltrationLine 

eenvoudig in bestaande situaties toegepast kan worden. 

Infiltration Line Prijs per stuk 

Infiltration Line Unit 100x20x60 cm 120 L.  € 94,77 

Infiltration Line Zandvanger 18 L.  € 182,35 

tip
to

p

De aansluiting op de riolering is vaak een moeilijke klus. De 

Infiltratieput hoeft niet op de riolering te worden aangesloten 

en is zodoende zeer eenvoudig overal te plaatsen. Het 

opgevangen water infiltreert vervolgens in de bodem.
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Gardeco Garden Decoration
Gardeco is een producent van meubilair en haarden in de tuin, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van schanskorven. Gardeco levert ook schanskorven op maat. 

Hierdoor is het mogelijk om unieke schanskorf-combinaties te maken. 

Steenkorf Haarden Prijs per stuk* 

Tuinhaard BBQ standaard  € 799,00 

Hoekhaard BBQ Xtra large  € 1.276,00 

Blokhaard  € 780,00 

Blokhaard verhoogd  € 992,00 

Doorkijkhaard  € 996,00 

Hoekhaard  € 800,00 

Windvanger  € 100,00 

Waterloopkorf  € 499,00 

* exclusief vulling
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inspiratie
Schanskorven 

gecombineerd met een 

plantenklimrek of een hard-

houten schutting zorgen voor 

een natuurlijke en tijdloze 

erfafscheiding.

Blokhaard

Hoekhaard BBQ Xtra large

Blokhaard verhoogd

Hoekhaard

Doorkijkhaard 
met windvanger

Tuinhaard BBQ standaard
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MEVOLINE randbegrenzingen
Randbegrenzingen worden gebruikt om scheiding te creëren tussen bijvoorbeeld gras, grind, border en bestrating. Daarnaast 

zijn randbegrenzingen geschikt voor het accentueren van hoogteverschillen. 

COL-MET is gemaakt van robuust metaal en geeft uw tuin een mooie look. Het is verkrijgbaar in diverse kleuren en maten 

en hierdoor breed toepasbaar. COL-MET is een zeer duurzaam systeem met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het 

systeem wordt verankerd en gekoppeld met losse verankeringspennen. 

MEVOLINE randbegrenzingen staat voor topkwaliteit, duurzaamheid en gemak. Laat u inspireren en ontdek zelf ook de 

onbegrensde mogelijkheden voor úw tuin.

Col-Met Randbegrenzing Prijs per stuk 

ColMet 2x102mm verzinkt 205 cm werkend + 3 pennen  € 24,95 

ColMet 2x152mm verzinkt 205cm werkend + 3 pennen  € 41,95 

ColMet 3x102mm corten staal 205 cm werkend + 3 pennen  € 31,95 

ColMet 3x152mm corten staal 205 cm werkend + 3 pennen  € 46,50 

ColMet 2x102mm corten staal 205cm werkend + 3 pennen  € 23,95 

ColMet Eindverbindingsclip corten staal 30,5 cm  € 6,75 

ColMet Eindverbindingsclip verzinkt 30,5 cm  € 7,95 

ColMet extra verankeringspen corten staal 30,5 cm  € 1,75 

ColMet Extra verankeringspen corten staal 40,6 cm  € 2,30 

ColMet Hoekstuk corten staal 90°  € 8,95 

ColMet Hoekstuk verzinkt 90°  € 9,95 

Col-Met Verzinkt

Col-Met Verzinkt

Col-Met Corten

Eindclip Verzinkt

Eindclip Corten

Verankeringspen Verzinkt

Verankeringspen Corten

Hoekstuk 
Verzinkt

Hoekstuk 
Corten
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WS onderhoudsproducten
Wilt u uw nieuwe sierbestrating direct beschermen tegen 

weersinvloeden voor een optimaal resultaat? Of uw (oude) 

tuintegels, klinkers of stapelelementen behandelen voor 

een nieuw uiterlijk.

WS heeft dé oplossing voor alle soorten bestrating.

WS onderhoudsproducten:
• Brengt een beschermlaag aan

• Rekent af met kalkuitbloei, algen en mos!

• Haalt de kleur op

• Zorgt voor antislip

WS onderhouds-
producten

Prijs per liter  

WS Advance 1 Ltr. €17,95

WS Green Clean 1 Ltr. €14,95

WS Imperial Black 1 Ltr. €25,95

WS Kalkuitbloei verwijderaar 1 Ltr. €16,95

WS Seal & Protect 1 Ltr. €22,95

Advance Green Clean Kalkverwijderaar Seal & ProtectImperial Black
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TOT SLOT: ONZE WERKWIJZE
Om u op een juiste manier van dienst te zijn en u zo goed mogelijk te informeren hebben wij onderstaand onze werkwijze omschreven.

Algemeen
• Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen zijn geldig t/m 

29 februari 2020.

• Ondanks dat onze informatie, prijzen en afbeeldingen met de 
uiterste zorg zijn samengesteld,  kunnen hier geen rechten 
aan worden ontleend. Afbeeldingen in de brochure en/of op 
onze website kunnen soms een ander beeld weergeven dan 
de werkelijkheid. Wij raden u aan een van onze uitgebreide 
showrooms te bezoeken. De adressen treft u op de achterzijde 
van deze folder.

• Voor advies over hoeveelheden helpen wij u graag met een 
berekening. U als klant blijft echter verantwoordelijk voor de 
bestelde hoeveelheden.

• Niet alle producten worden per stuk of per m2 aangeboden, soms 
geldt een minimum afname. Laat u hierover informeren door 
onze medewerkers.

• Bij bestellingen boven de € 1.000.- en/of bij speciaal voor u 
bestelde artikelen vragen wij om een aanbetaling.

• Voor de uitgebreide Algemene Voorwaarden verwijzen wij u door 
naar onze website www.spaansen.nl.

Leveranties
• Onze transportkosten bedragen € 65,- voor leveranties in Noord-

Holland, tenzij anders afgesproken. Voor levering op Texel worden 
ook de bootkosten in rekening gebracht.

• De leverdag stemmen wij graag met u af. Echter, we kunnen ons 
niet aan een tijdstip conformeren. Wij adviseren u de materialen 
tijdig voor aanvang van werkzaamheden te bestellen. Dit 
voorkomt wachturen van de mensen die de materialen plaatsen. 
Eventuele vertragingen worden door ons niet vergoed. 

• De materialen worden vanaf de verharde weg naast de 
vrachtwagen gelost. Bij levering op woonerven, campings en 
andere voor onze vrachtwagen moeilijk bereikbare plaatsen 
worden de materialen zo dichtbij mogelijk, op een door onze 

chauffeur gekozen plek gelost. Indien er geen mogelijkheid tot 
lossen is, zullen de materialen mee retour genomen worden.

• Wanneer u vooraf melding maakt van de slecht bereikbare 
locatie, denken we graag met u mee om een alternatief voertuig 
in te zetten.

• Indien u niet aanwezig bent op de dag van levering is het 
verstandig de plek te markeren waar u wenst dat de materialen 
gelost worden. Communiceer deze locatie goed met onze 
verkoopafdeling.

• Indien wij de materialen na levering moeten verplaatsen worden 
de benodigde transportkosten in rekening gebracht.

• Bestellingen kunnen op werkdagen vanaf 36 uur voor dag van 
levering niet meer worden verplaatst of gewijzigd van aantal. 
Indien dit zich voordoet zullen we altijd samen met u naar een 
juiste oplossing zoeken.

• Controleer de materialen na levering op correctheid of breuk en/of 
andere gebreken. Onjuistheden dienen binnen 24 uur na levering 
bij ons gemeld te zijn. Voor materialen die reeds zijn verwerkt, 
geldt dat deze door u zijn geaccepteerd.

Retouren
• De bij ons gekochte materialen kunnen binnen 30 dagen, op 

vertoon van de aankoopbon, retour gebracht worden mits deze 
schoon en onbeschadigd zijn. U krijgt 50% van de aanschafwaarde 
retour.  Dit geldt uitsluitend voor onze voorraadproducten 
en niet voor speciaal bestelde materialen. Informeer bij 
onze verkoopafdeling welke goederen er wel en niet retour 
mogen. Wij kunnen de materialen bij u komen ophalen tegen 
transportkosten.

• De meeste materialen worden op (statiegeld-) pallets 
aangeleverd. Tuinhout kan in een statiegeldrack geleverd worden. 
Bij inlevering van pallets of racks krijgt u het statiegeld op vertoon 
van de aankoopbon retour, indien het reeds door u is voldaan.

• Aanbiedingspartijen en/of materiaal uit de outlet worden niet 
retour genomen.

We bedanken onze leveranciers voor het mogelijk maken van deze brochure.

HOOG- EN LAAGWATERTOESLAG
• De hoog- en laagwatertoeslag varieert met de waterstand in de 

rivieren en heeft betrekking op de aanvoer van grondstoffen. 

• Klimaatverandering, laagwater, en in extreme gevallen ook 
hoogwater, kunnen de scheepvaart belemmeren. Dit heeft 
gevolgen voor de aanvoer van grondstoffen. Door een lage 
waterstand kunnen schepen alleen met een geringe diepgang 
varen. Dat betekent dat een schip minder lading kan vervoeren. 
Voor dezelfde vracht zijn dus meer schepen nodig en dat kost 
extra geld. Niet alleen vanwege het grotere aantal schepen dat 
moet varen, maar ook door de langere wachttijden die bij sluizen 
en bruggen ontstaan.

• Stremming vanwege hoogwater komt zelden voor. De stremming 
ontstaat omdat er dan bij bruggen te weinig doorvaart hoogte is 
door de hoge waterstand. Ook dit kan wachttijden met zich mee 
brengen en daarom extra kosten.

• Wij zijn  genoodzaakt om deze kosten, in overeenstemming 
met onze verkoopvoorwaarden, door middel van een hoog- of 
laagwatertoeslag aan u door te berekenen.
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www.spaansen.nl

Onze locaties:

Klein Dorregeest 13a, 1911 NC  Uitgeest

Zandwikke 14, 1731 LN  Winkel

Purmerenderweg 43, 1461 DD  Zuidoostbeemster

Voor ons veelzijdige assortiment 
tuinhout, vraag naar de specifieke 
tuinhout catalogus 2019.

Neem telefonisch contact met ons 
op via 0224 - 54 46 07 of mail naar: 
tuin@spaansen.nl


