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De artikelen in deze uitgave zijn met zorg samengesteld

en worden vrijblijvend ter informatie aangeboden.
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Uw tuin voor rust en plezier!

Tuinverzorging STS is TuinKeur gecertificeerd. Dit is 
een kwaliteitskeurmerk voor hoveniers. Het is een 
onafhankelijk keurmerk dat duidelijkheid schept in het 
grote aanbod van hoveniers. Een TuinKeur-hovenier 
richt zich op een goede relatie met u en levert werk van 
hoge kwaliteit.

Gefeliciteerd! Uw eerste stap naar uw nieuwe tuin 
is gezet. Of het nu gaat om een nieuwe tuin of om 
een renovatie, in deze ‘Terras & Trends’ vindt u het 
complete aanbod van de materialen en artikelen 
die wij u kunnen leveren voor de realisatie van uw 
droomtuin.

Tuinverzorging STS werkt vanuit Hoogeveen en 
Dedemsvaart. Vakmanschap staat bij ons hoog in het 
vaandel. 

Onze vakkundige hoveniers beschikken over een 
ruime schat aan kennis en ervaring op het gebied van 
ontwerp, aanleg, renovatie en onderhoud. 

Uw tuin ligt in vertrouwde handen bij 
Tuinverzorging STS.

TuinKeur gecertificeerd

TUINEN VOOR ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN

Albert van der Smit Edwin ter Stege
Hoogeveen
Tel. 0528-234175 

albert@tuinverzorging-sts.nl

Dedemsvaart

Tel. 0523-617504 

edwin@tuinverzorging-sts.nl



Tuinontwerp

De basis voor uw (droom)tuin begint met een goed tuinontwerp. 
Tuinverzorging STS luistert naar uw tuinwensen en vertaalt deze 
in een passend tuinontwerp op maat.

Wij letten onder meer op:
- uw woonstijlen in relatie tot de tuin;
- het gewenste gebruik van uw tuin;
- uw smaak;
- de tijd die u wilt besteden aan tuinonderhoud;
- én het beschikbare budget.

Wij ontwerpen niet alleen nieuwe tuinen. Wij maken uiteraard 
ook tuinontwerpen voor bestaande (bedrijfs)tuinen.

Tuinaanleg

Wij zijn gespecialiseerd in tuinaanleg. Van klein tot groot. 
Van particuliere tuin tot bedrijfstuin. Om ons werk goed te 
kunnen doen beschikken wij over goed opgeleid personeel, 
professionele vakkennis en uitstekend bedrijfsmaterieel.

Samen met u maken wij uw tuinwensen realiteit. 

Met vakmanschap en passie nemen wij graag uw tuin op 
de schop. Van renovatie tot innovatie. Heeft u vragen over 
tuinaanleg, neem gerust contact met ons op of maak vrijblijvend 
een afspraak.

Eerst denken! 
Dan doen!

Specialist in 
tuinaanleg

Wat wij voor u kunnen betekenen:

Meer met
een

TuinKeur
tu inplezier

hovenier



Bedrijfstuinen

Tuinverzorging STS ontwerpt ook bedrijfstuinen en 
kantoortuinen. Uiteraard leggen we deze ook aan. Wij geven 
uw tuin de uitstraling die bij uw bedrijf of kantoor past.

Uw tuin is een visitekaartje voor uw relaties. Een goed verzorgde 
buitenruimte geeft een prettig, rustig gevoel en wekt vertrouwen. 
Ook uw medewerkers varen er wel bij. Heeft u dit ooit zo 
bekeken?

Tuinonderhoud

Iedere tuin vraagt onderhoud. Of het nu een particuliere tuin is of 
een bedrijfstuin. Of het een kleine tuin is of een grote. Voor alle 
voorkomende, grote en kleine, tuinwerkzaamheden kunt u een 
beroep op ons doen.

Wilt u dat Tuinverzorging STS uw tuin deels of volledig voor 
u onderhoudt? Dat kan! In overleg met u stellen we een 
onderhoudscontract op met heldere afspraken over de 
tuinwerkzaamheden. Zelf doen of 

laten doen? 

Uw tuin voor rust en plezier!

www.tuinverzorging-sts.nl

Uw bedrijfstuin 
als visitekaartje

Vragen?

Albert van der Smit 
Tel. 0528-234175 
albert@tuinverzorging-sts.nl

Edwin ter Stege 
Tel. 0523-617504 
edwin@tuinverzorging-sts.nl
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Uw tuin voor rust en plezier!

Boomverzorging is een specialistische ‘tak’ van sport. 
Ook een boom vereist het nodige onderhoud. Denk 
bijvoorbeeld aan snoeien voor vormonderhoud.  
 
Maar ook het bestrijden en voorkomen van ziektes is 
onderdeel van boomverzorging. Wij adviseren u daarom 
uw bomen geregeld te (laten) controleren en snoeien. Wij 
gaan uit van het behoud van bomen tenzij het niet anders 
kan.

Speciale tak 
van sport

Er zijn vele mogelijkheden om uw tuin of een deel ervan te 
bestraten. Ook hiervoor kunt u, als particulier of als bedrijf, 
bij ons terecht. Wij geven u graag vakkundig advies. Ook 
kunnen wij de sierbestrating voor u aanleggen. 
 
Sierbestrating kan onderdeel zijn van een bestaande tuin, 
maar kan ook worden meegenomen in een geheel nieuw 
tuinontwerp. Of het nu een natuurlijke tuin is, een klassieke 
of een moderne variant: wij voorzien u van een passend 
bestratingsadvies. 

Tuinverzorging STS, 
uw tuinpartner voor: 

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Sierbestrating

Boomverzorging

Tuinaccessoires

Kunstgras
Sierbestrating

Boomverzorging

Terras & Trends



Zondag, niets moet en niets hoeft. 
Een dag om lekker buiten te leven. De geur van 
stokbrood en een goed glas wijn verspreidt zich 

over het ruime terras…
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�ematuin
Duurzame Ecotuin

Deze Ecotuin biedt ruimte voor mens, dier en natuur. De rechte lijnen van 
gebakken klinkers en stroken Turks basalt vormen een speels contrast 
met het organisch gevormde kunstgrasheuveltje met dikke keien t.b.v. 
spelende kinderen. Alle materialen hebben een natuurlijke uitstraling. 

Vanaf het houten prieel met sedumdak is de tuin vanuit een andere hoek 
beleefbaar. Kippenhok, insectenhotel en robuuste maar vooral bloemrijke 
vaste planten en heesters zorgen voor een kleurrijke leefomgeving voor 
vlinders, bijen, vogels en andere dieren en insecten. Hier valt altijd iets 
te beleven!
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�ematuin
Kindvriendelijke familie- /stadstuin

Ruimte voor spelen, stoeien en samen buiten genieten. Dit allemaal 
komt samen in de kindvriendelijke familie-/stadstuin. De pergola’s en 
zitvlonders verdelen de tuin in kamers en zorgen voor de diepte werking

Er ontstaan zo meerdere ruimtes om in te zitten, een zandbak met 
schommel, een grasveld om te spelen en opslagruimte bij de berging. Dit 
allemaal wordt verbonden door een pad van gebakken klinkers. Terwijl 
de kinderen spelen, genieten de ouders van een boekje in het zonnetje. 
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�ematuin
Lommerijke Boerderijtuin

Op een boerenerf komen functie en tuin bij elkaar. Er is een vloeiende 
overgang van voor- naar achtererf en gaat de tuin vaak vloeiend over 
in het landschap. Verschillende zitplekken in de tuin hebben elk hun 
eigen sfeer en geven steeds weer een andere kijk op de tuin. Ook de 
moestuin is een belangrijk onderdeel van de landelijke tuin. Hier zorgen 
stapstenen uit beton voor goede bereikbaarheid en structuur binnen de 
plantvakken.

Om een boerenerf een sobere en eenvoudige uitstraling mee te geven, 
worden gebakken klinkers gebruikt in combinatie met zwerfkeien of 
tegels. Ook de beplanting bestaat uit soorten, die passen bij een 
boerenerf zoals bijvoorbeeld hortensia’s, rode vlier of vlinderstruik. 
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�ematuin
Lounge Tuin

Deze lounge tuin is je eigen persoonlijk wellness-paradijs. Een ruim terras 
met water en zitvlonder vormen het centrum van deze tuin. Daaromheen, 
beschut door groen en pergola’s, is ruimte voor verschillende zitplekken 
en een hottub. De bestrating van gebakken klinkers en grote 80x80 
keramiek tegels accentueren het terras in het midden. De tegelstrook 
fungeert als een loper en verbindt alle elementen met elkaar.
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�ematuin
Lusthof - pluk- en moestuin

Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten. Wat is er dan leuker om de hele 
dag buiten te zijn? Eten in de tuin is heerlijk. En als je ook buiten kookt, 
kan zelfs de kok meegenieten van de buitensfeer.

Een eigen moestuin maakt het mogelijk om zelf je voedsel te verbouwen 
en daarna op te eten. En na het werk lekker uitrusten op een bankje
onder de boom.
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�ematuin
Strakke Tuin

Rust, ontspannen en genieten. Dat straalt de strakke tuin uit. De vormen 
zijn eenvoudig, strak en rustig. Het rechthoekige patroon van het terras 
wordt herhaald in de vorm van een verhoogde border gemaakt van 
oudhollandse elementen van Schellevis artikelen. Schanskorven zorgen 
voor beslotenheid en herhaling van het materiaal in het verticale vlak. 
De houten pergola’s boven het terras benadrukken dit omsloten gevoel 
nog eens extra.

15



16



�ematuin
Tuinkamer

Door binnen en buiten met elkaar te verbinden, versmelten huis 
en tuin met elkaar. De tuin wordt leefruimte, een verlengstuk van 
je woonkamer, gebakken klinkers in combinatie met tegels zorgen  
voor een rustige maar stijlvolle bestrating. De sobere donkere schutting 
met de houten zitbanken omsluiten het geheel. 
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�ematuin
Binnen-Buitentuin

De ‘Binnen-Buitentuin’: Buiten koken en leven in een ‘buiteninterieur’!  
Wat is er heerlijker dan uw zelf verbouwde groenten verwerken in 
lekkere gerechten en koken voor uw familie en vrienden? Gebruik 
eetbare bloemen en fruit uit uw tuin in lekkere salades en maak uw 
vleesgerechten op smaak met vers geplukte kruiden, want dat kan 
allemaal in de ‘Binnen-Buitentuin’!

De ‘Binnen-Buitentuin is voorzien van een riante buitenkeuken, die naar 
eigen inzicht is in te richten met een barbecue of compleet fornuis op 
gas of hout.

Op warme dagen zoekt u de schaduw op een beschut eetterras onder 
de begroeide pergola, gemaakt van eikenhout van Woodvision. Uitbuiken 
doet u natuurlijk in de loungehoek op een op maat gemaakte loungebank 
of lekker loom in een hangmat.

Met de wit gestucte, verhoogde borders, de witte keukenwand en de 
sfeervolle vtwonen buitentegels waant u zich helemaal in de mediterraan! 
Creëer uw eigen sfeer met de ‘mix&match’ dessins.

Wordt het buiten wat frisser, dan zet u het feestje tot in de late uurtjes 
voort dankzij Inlite verlichting, in de Aluxe wintertuin. Zo haalt u ‘buiten’ 
naar binnen! 
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Stap 1&2
Van wens tot realisatie

Inventarisatie                   Wensen               Analyse

- Inmeten
- Bestaande elementen
- Bomen, hoogtes enz.

- Looplijnen
- Geraamte
- Maat - schaal
- Waar terras, Gazon en vijver en overige bouwwensen

Zie lijstje - Wat voor stijl . . . tuin
- Wat voor tegels
- Materialen 

Vlekkenplan
Schets

1e Schets vlekkenplan

Stap 2

A

D

B C
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Stap 3
OntwerpWanneer u van plan bent om een tuin aan te leggen of uw bestaande 

tuin een metamorfose te geven en u neemt hierbij een hovenier 
of tuinarchitect in de arm, dan is het handig om van tevoren goed 
na te denken over wat u wilt met uw tuin. Kiest u voor gemak  
of houdt u van tuinieren? Denkt u aan een waterpartij, speelhoek  
of buitenkeuken?

IN MIJN TUIN WIL IK GRAAG:

 Zonneterras

 Schaduwterras

 Hoofdterras voor minimaal .......... personen

 Terras aan het water

 Overdekt terras (veranda, prieel, dakvorm bomen)

 Vijver

 Vlonderterras/brug

 Gazon

 Kunstgras

 Speeltoestellen (kinderen)

 Halfverhardingen: grind, split, leisteen, e.d.

 Waterobject, ornament

 Potterie/plantenbakken

 Plek voor ornament, sculptuur, kunstobject

 Pergola/colonnade

 Tuinberging, tuinhuis

 Schutting/tuinmuur

 Hagen

 Plek voor vuilcontainers

 Plek voor droogmolen

 Plek voor barbecue

 Openhaard/kachel

 Opbergplaats voor brandhout

 Verlichting

 Sproeisysteem/beregening

 Parkeerplaats voor auto

 Hoogteverschillen

Anders namelijk 

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

Mijn tuinstijl is te omschrijven als:
(Deze tuinstijlen vindt u op pagina 4 t/m 22)

 Tijdloze tuin

 Romantische tuin

 Moderne tuin

 Natuurlijke tuin

 Mediterrane tuin

 Familie tuin

 Landelijke tuin

 Gemakkelijke tuin
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Stap 4
Bestrating

GebakkenKeramiek

NatuursteenBeton

Keramiek
Ons complete assortiment keramiek 
vindt u op pagina 27 - 53.

Beton
Ons complete assortiment beton 
vindt u op pagina 54 - 139 en 150 - 167

Gebakken
Ons complete assortiment gebakken 
vindt u op pagina 140 - 149.

Natuursteen
Ons complete assortiment natuursteen 
vindt u op pagina 168 - 181.
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Stap 5
Opbergen en overkappen

OverkappenHoutstapelplaats

MultiboxOpbergen

Houtstapelplaats
Kijk voor meer informatie over de houtstapelplaats  
in onze Woodvision catalogus.

Opbergen
Kijk voor meer informatie over opbergen  
in onze Woodvision catalogus.

Overkappingen
Kijk voor meer informatie over de overkappingen  
in onze Woodvision catalogus.

Multibox
Kijk voor meer informatie over de Multibox  
in onze Woodvision catalogus.
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Stap 6
Erfafscheidingen

Wallblock

Bamboescherm Plankenscherm

Plankenscherm zwart Schanskorven  

Muurelementen
Ons complete assortiment muurelementen 
vindt u op pagina 182 - 216.

Schuttingen
Kijk voor meer informatie over de schuttingen  
in onze Woodvision catalogus.

Schanskorven
Ons complete assortiment schanskorven 
vindt u op pagina 217 - 219.
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Stap 7
Verlichting

Evenals bij kleding, zijn er bij de tuinverlichting ook tientallen trends te bespeuren. Elk seizoen zijn er weer nieuwe vormen, 
kleuren en materialen. Ook qua techniek is er steeds weer wat te beleven. De tuinverlichting van vandaag is effectief, sfeervol 
en dient als een onmisbaar accessoire, waarmee uw tuin net dat beetje extra krijgt.

Tuinverlichting
Ons complete assortiment tuinverlichting 
vindt u op pagina 250 - 259.
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Stap 8
Beplanting

De tuintrends voor 2015: ‘groen, groener, groenst!’ Een groene tuin maakt dat het 
een heerlijke plek is om in te leven en van te genieten. Op deze pagina een aantal 
voorbeelden van diverse beplantingen. Puur ter inspiratie. Welke planten de beste 
keuze zijn, is afhankelijk van de omstandig-heden in uw tuin. Laat u daarover door 
de vakman adviseren. (bron&foto’s: Stichting Tuinpromotie Nederland)

Zonnig
Altijd zon in uw tuin, door veel wit en geel. 
De margriet is hier bij uitstek voor geschikt. 
Maar er zijn ook nog veel andere geel 
bloeiende planten die bijdragen aan een 
zonnig en vrolijk karakter van uw tuin. De 
roze en oranje bloeiende planten zorgen 
voor de accenten. In de borders groeien veel 
bloeiende planten, kruiden en groenten.

Groene oase
Planten spelen een belangrijke rol, niet 
alleen in de borders, maar ook in de vorm 
van groene daken en wanden. Planten 
met bijzondere bladdessins en -structuren 
versterken het exclusieve karakter van 
de tuin. Voorbeelden hiervan zijn Pieris 
‘Flaming Silver’ en Heuchera micrantha 
‘Plum Pudding’. Enkele oranje bloeiende 
planten, zoals de Kniphofia, zorgen voor een 
verrassend contrast.

Boerenerf
Authentieke boerenbloemen passen hier 
goed, zoals de hortensia (Hydrangea 
macrophylla) en de zoet geurende 
kamperfoelie (Lonicera periclymenum 
‘Belgica’). Een paar fruitbomen maken het 
boerengevoel compleet. U kunt er ook nog 
een paar buxushaagjes bijzetten. Met een 
bloeiende plant als de Fuchsia krijgt de tuin 
een nog frissere uitstraling.
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Keramische tegels hebben de toekomst

Weerbestendig

Kleurecht

Vorstbestendig

Zeer geringe
wateropname

Zuurbestendig

Ruime keuze, oa.
natuursteenlook

Geringe dikte

Antislip

Laag 
eigengewicht

Eenvoudig
in onderhoud

Ze zijn nog niet algemeen ingeburgerd, maar dat gaat veran-
deren. Keramische tegels hebben de toekomst. Met name 
door de combinatie van comfort en duurzaamheid kiezen 
steeds meer tuinbezitters voor deze nieuwkomer binnen 
het grote sortiment bestrating-materiaal. Tuinen draaien 
steeds meer om comfort. Beplanting moet probleemloos zijn, 
de beregening liefst computergestuurd en een geruisloze 
robotmaaier  moet zorgen dat het gazon in vorm blijft. In de 
tuin van tegenwoordig draait alles om genieten en gemak. 
Deze trend is inmiddels ook doorgedrongen tot de bestrat-
ingsmaterialen waar de keramische tegels langzaam maar 
zeker hun intrede doen. Waarom? Simpelweg vanwege hun 
kwaliteit en duurzaamheid. Om te beginnen zijn ze kleurvast 
wat inhoudt dat een eenmaal gelegd terras jarenlang mooi 
blijft, iets wat niet van alle bestratings-materialen gezegd 
kan worden! Daarnaast zijn keramische tegels vanwege hun 
hardheid slijtvast en is het vrijwel onmogelijk dat er krassen 
op komen. Tevens zijn ze maatvast en niet zwaar van gewicht, 
twee eigenschappen waar vooral mensen blij mee zijn die ze 
moet leggen.

Extreem hard 
Waarom zijn keramische tegels zo uniek? De grondstoffen 
zijn uiteindelijk vrij algemeen; een keramische tegel bestaat 
uit een mengsel van klei en zand vermengd met mineralen en 
kleurstof, vaak natuurlijke pigmenten. Eerlijk gezegd hebben 
we het ook helemaal niet over een geheel nieuw product. 
Keramische tegels gebruikt men al lange tijd binnenshuis, 
maar omdat de buitentegels dikker zijn kunnen ze nu ook 
probleemloos de tuin in. Door dat bakproces zijn de tegels 

extreem hard waardoor ze geen vocht opnemen en dus 
gegarandeerd schoon blijven. Geen vlekken meer van wijn, 
spetterend vet van de barbecue of een olielekkende auto. De 
hardheid van de tegel voorkomt ook aangroei van mossen 
en algen. Een terras van keramische tegels is daarom een-
voudig te onderhouden door middel van vegen, schrobben of 
schoonspuiten met de tuinslang of hogedrukreiniger. Tevens 
voorkomt de hardheid vorstschade in de vorm van barsten 
en het loslaten van stukjes steen. Dat laatste kan een 

zoveelste doorslaggevende eigenschap zijn voor wie voor 
kwaliteit kiest. Nog een goede eigenschap, het lijkt niet op te 
kunnen, is dat de bovenzijde van de tegels niet extreem glad 
is waardoor ze prima aan de rand van het zwembad zijn te 
toe passen. Gevaar voor uitglijden is minimaal. Maatvastheid 
komt omdat de tegels gerectificeerd worden.

Keuze in prints
De uitstraling van de tegel wordt bepaald door een gekozen 
print. Met de huidige technieken kunnen die natuurlijke 
prints variëren waardoor elke tegel vrijwel uniek is. Ook 
binnen het kleurenspectrum is veel mogelijk. Zo oogt een 
eenmaal gelegd terras van keramische tegels heel natuurlijk, 
alsof de tegels van natuursteen zijn. Het overgrote deel van 
de keramische tegels komt uit Italië en Azië. Belangrijk is te 
vermelden dat, net als bij natuursteen, ook bij keramische 
tegels prijsverschillen voorkomen. Goedkoop kan daarom 
soms resulteren in duurkoop. Een goede voorlichting is daar-
bij belangrijk want bij minder duur materiaal kan soms de 
maatvastheid en vorstbestendigheid tegenvallen.
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Keramische Tegels 
van Terras & Trends



Modern
Stijlvol
Design
Tuininspiratie

28

Terras & Trends

Ardesia Marron

Ardesia Nero



Tuintegels
Ardesia

Keramische tegels

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

1

Grigio

Nero

Marron Giallo

 

60x60x2

€ 46,95

€ 46,95

€ 46,95

€ 46,95

Prijs per m2

 

45x90x2

€ 56,95

€ 56,95

Grigio

Marron

Giallo

Nero

Product informatie

29

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Keramische tegels hebben de toekomst. Dankzij de combinatie van comfort en duurzaamheid 
kiezen steeds meer tuinbezitters voor deze nieuwkomer binnen het grote assortiment van 
bestratingsmaterialen. Waarom? Simpelweg vanwege haar onnavolgbare kwaliteit en duurzaamheid!



Tuintegels
Basaltina Olivia Black 
Keramische tegels

Terras & Trends

3030

Olivia Black

 

60x60x2

€ 46,95

 

45x90x2

€ 56,95

 

75x75x2

€ 62,50Basaltina Olivia Black 

Product informatie

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Olivia Black

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

De Basaltina Olivia Black is kleurvast. Dit betekent dat uw terras jarenlang mooi blijft. Daarnaast is 
deze keramische tegel keihard en daardoor slijtvast, waardoor het bijna onmogelijk is dat er krassen 
op komen. Tevens is deze tegel maatvast en licht van gewicht. Twee eigenschappen waar vooral de 
tegelzetters blij mee zijn.

1

Prijs per m2



 

60x60x1,8

€ 41,95

€ 41,95

€ 41,95

Nero

Grey

Marron

Product informatie

Tuintegels
Pacific Slate

Keramische tegels
31

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Grey

Marron

Nero

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

De Pacific Slate is een unieke keramische tegel. Gemaakt uit 
een mengsel van klei en zand, vermengd met mineralen en 
kleurstoffen, zijn deze tegels extreem hard, waardoor ze geen 
vocht opnemen en dus gegarandeerd schoon blijven. Een terras 
van keramische tegels is daardoor eenvoudig te onderhouden. 
Een keertje schrobben of schoonspuiten met de tuinslang of 
hogedrukreiniger is voldoende. 

Normaal gesproken zijn keramische tegels slechts 20 mm dik en 
gerectificeerd, wat betekent dat de oppervlaktemaat 100 procent 
nauwkeurig is. Bij Pacific Slate is dit niet het geval en dat is het 
grote voordeel van deze kwalitatief perfecte tegel. Dankzij het 
minimale maatverschil van hooguit 1 a 2 mm en dikte van 18 mm 
zijn deze tegels in prijs namelijk zeer voordelig. 

1

Prijs per m2



Tuintegels
Colorado
Keramische tegels

Terras & Trends

3232

 

60x60x2

€ 54,95

€ 54,95

€ 54,95

 

45x90x2

€ 63,15

€ 63,15

Moka

Nero

Grigio

Product informatie

Nero

Grigio

Moka

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Colorado Moka

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

Eén van de meest perfecte eigenschappen van de 
keramische tegel is zijn hardheid. Deze voorkomt 
vorstschade in de vorm van barsten of het loslaten van 
stukjes steen, waardoor een keramische vloer decennia 
lang mooi blijft. De uitstraling van de tegel wordt bepaald 
door de gekozen print. Met haar chique uitstraling en de 
keuze uit diverse formaten, past de Colorado in werkelijk 
ieder exterieur.  

1

Prijs per m2



 

60x60x6

€ 54,95

€ 54,95

€ 54,95

€ 54,95

 

45x90x2

€ 69,95

 

75x75x2

€ 69,20

€ 69,20

Blue rubbed

Dark honed

Fondo

Jura grigio

Jura giallo

Product informatie

herkomst China

Tuintegels
Nuovo Belgio

Keramische tegels
33

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Nuovo Blue rubbed

Blue rubbed Dark honed

Fondo Jura Grigio

Jura Giallo

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

Goede wijn behoeft geen krans. De sprekende kleuren van 
de Nuovo Belgio geven zelfs het kleinste balkon een luxueuze 
uitstraling. Voordeel van deze smaakvolle keramische tegel is dat 
hij vrijwel volkomen onderhoudsvrij is. Dat betekent onbeperkt en 
puur genieten van het buitenleven.

1

Prijs per m2



34

Terras & Trends

Percorsi Pietra di Faedis

Puur
Unieke uitstraling
Exclusief
Tuininspiratie



Tuintegels
Percorsi

Keramische tegels
Percorsi staat voor la dolce vita, oftewel het pure Italiaanse leven. De unieke uitstraling van deze 
exclusieve keramische tegel wordt door geen enkele andere tuintegel overtroffen. Naast haar perfecte 
uiterlijk is de steen uiterst praktisch in gebruik. Want dankzij het bijzondere productieproces is de 
Percosi kleur-, kras- en maatvast en door de antisliplaag is uitglijden praktisch onmogelijk.

Pietra di Vals Pietra di Bagnole

Pietra di CombePietra di Barge

Pietra di Lavis

Pietra di Faedis

Pietra Quartz Black

Pietra Quartz White

35

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

1

 

45x90x2

€ 83,35

€ 83,35

€ 83,35

€ 83,35

 

60x60x2

€ 69,95

€ 69,95

€ 69,95

€ 69,95

€ 69,95

€ 69,95

€ 69,95

€ 69,95

 

75x75x2

€ 89,95

€ 89,95

€ 89,95

€ 89,95

 

60x120x2

€ 94,95

€ 94,95

€ 94,95

€ 94,95

Pietra di Barge

Pietra di Combe

Pietra di Faedis

Pietra di Vals

Pietra di Bagnolo

Pietra di Lavis

Pietra Quartz Black

Pietra Quartz White

Product informatie

Prijs per m2

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.



Tuintegels
Mirage Stones
Keramische tegels

Terras & Trends

3636

Ga terug naar de basis en ontdek oorspronkelijke materialen. 
Keramiek in de meest pure, esthetische vorm. Een solide look met 
innemende schaduwen en reflecties. Een perfecte balans tussen
functionaliteit en emotie.

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Pierre Blue Sablée

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

Rustig
Esthetisch
Tuininspiratie

1

 

60x60x2

€ 72,20

€ 72,20

 

90x90x2

€ 92,35

€ 92,35

evo

afdekelement

€ 44,35

Pierre bleue sablée

Pierre bleue

Pierre bleue

Product informatie

Prijs per m2

Pierre bleue Pierre bleue sablée

Detail  tegeldrager

 

€ 2,25

€ 0,85

€ 0,50

€ 5,85

€ 5,85

€ 5,85

Vaste tegeldragers

Rc14 + c13/4t

Passtuk

Plakzegel

Verstelbare tegeldragers

Pv 3-5 + c3/4t

Pv 5-9 + c3/4t

Ak 5-9 + c3/4t

Prijs per stuk



Quarziti brengt balans. Dankzij de schaduweffecten en de 
natuurlijke structuren waant u zich in een natuurlijke maar 
luxueuze omgeving. Een perfecte combinatie tussen robuuste, 
natuurlijke materialen en hoogwaardige, verfijnde ambacht.

Tuintegels
Mirage Quarziti

Keramische tegels
37

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Quarziti Waterfall

Mantle Waterfall

Mountains

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

Natuurlijk
Gestructureerd
Tuininspiratie

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

1

 

60x60x2

€ 67,75

€ 67,75

€ 67,75

€ 70,35

 

90x45x2

€ 80,60

 

120x60x2

€ 98,50

Mountains

Waterfall

Mantle

River

Product informatie

Prijs per m2



Tuintegels
Mirage Budget Twenty
Keramische tegels

Terras & Trends

3838

Geïnspireerd op prachtig natuursteen, de serie: Twenty. De 
esthetische kenmerken van luxe natuursteen maar dan met 
de kwalitatieve eigenschappen van keramiek. Zo heeft u een 
authentieke sfeer en het beste van twee werelden. Beschikbaar in 
een range van drie kleuren met een subtiele, lichte kleurnuance.

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Twenty Crust

Darkness Crust

Cloud

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

Natuurlijk
Natuursteen Look
Tuininspiratie

1

 

60x60x2

€ 56,30

€ 56,30

€ 56,30

Darkness 

Crust

Cloud

Product informatie

Prijs per m2



RAK produceert en verkoopt de meeste keramische tegels ter 
wereld. Dankzij deze positie kunnen ze een bijzondere range 
aan betaalbare materialen aanbieden. De verschillende series 
bieden een mooi Europees design en degelijke Italiaanse kwaliteit. 
Het unieke is het uiterst toegankelijke prijskaartje van al de 
designs. De prijzen zijn namelijk gelijkwaardig aan die van Chinese 
keramiek. Het design staat verschillende uiterlijkheden toe, zoals 
de natuurlijke steenvertakkingen uit de Residence serie of de 
gewolktheid van de Night Matt. Een uiterst praktische en stijlvolle 
keuze.

Tuintegels
RAK Emirates & Residence

Keramische tegels
39

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Ash matt

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

Design
Natuurlijk
Stijlvol
Praktisch
Tuininspiratie

Emirates Night Matt

Residence BlackResidence Grey

Emirates Copper Matt

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

1

Emirates

60x60x1,8

€ 49,95

€ 49,95

Residence

60x60x1,8

€ 49,95

€ 49,95

Night Matt

Copper Matt

Grey

Black

Product informatie

Prijs per m2



Natuurlijke
Toplaag
Tuininspiratie
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Terras & Trends

Ardesie Nuvolo



Tuintegels
Mirage Ardesie

Keramische tegels
Een prachtige, natuurlijke en zeer diverse lijn binnen label twee is de Ardesie serie. Aan de oppervlakte 
voelt de textuur natuurlijk en vlak aan. Elke tegel weerspiegelt een natuurlijk gevarieerd patroon. 
Daarnaast heeft elke tegel een prachtige, genuanceerde kleurschakering. Deze combinatie zorgt 
ervoor dat elk terras een eigen unieke look heeft. Dankzij al de variaties die mogelijk zijn waant u zich 
op vakantie in eigen tuin.

Neve

Tempesta Nuvolo Acrobaleno

41

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

1

 

60x60x2

€ 58,85

€ 58,85

€ 58,85

€ 58,85

Tempesta 

Nuvolo 

Arcobaleno

Neve

Product informatie

Prijs per m2



1

Afdekband
waterkering
120x30x2

€ 51,55

€ 51,55

€ 51,55

€ 51,55

€ 51,55

Anadolu Autuno (bont)

Anadolu Beige (beige)

Anadolu Grigio (grijs)

Anadolu Nero (zwart)

Tar Gold (geel)

Product informatie

Prijs per stuk

Traptrede
anti-slip strook

120x30x2

€ 57,60

€ 57,60

€ 57,60

€ 57,60

€ 57,60

Zwembadrand
2 afgeronde kanten

120x30x2 

€ 53,00

€ 53,00

€ 53,00

€ 53,00

€ 53,00

Strak
Modern
Tuininspiratie

42
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Anadolu Autuno

Anadolu Autuno

Anadolu Autuno

Anadolu Grigio

Anadolu Grigio

Anadolu Grigio

Anadolu Beige

Anadolu Beige

Anadolu Beige

Anadolu Nero

Anadolu Nero

Anadolu Nero

Tar Gold

Tar Gold

Tar Gold

120x30x2 cm

120x30x2 cm

120x30x2 cm

Afdekband

Traptreden

Zwembadrand

1



Het beste
van twee werelden
Tuininspiratie

44

NEDERLANDS FABRICAAT
EUROPEES PATENT
AFSTAND HOUDERS
TOPKWALITEIT BOVENLAAG
4-ZIJDIGE KALIBRATIE
(MAATVAST)
UNIEK IN EUROPA
MODERNE ITALIAANSE DESIGNS
LICHT IN GEWICHT
MAKKELIJK VERWERKBAAR

Terras & Trends

GeoCeramica Grigio

De steenmeesters
MBI



Tuintegels
GeoCeramica

Keramische tegels
De schoonheid van Italiaanse keramiek, de praktische verwerking van beton. GeoCeramica®, het beste 
van twee werelden. De combinatie van een keramische tegel op een sterke betonnen drager is uniek 
en revolutionair. Genieten van stijlvol Italiaans keramiek met hoogwaardige eigenschappen, profiteren 
van de relatief eenvoudige en betaalbare verwerkingskosten van een betontegel. Het keramiek 
is onlosmakelijk verbonden met een waterdoorvoerende betonnen drager met geïntegreerde 
afstandshouders. Hierdoor is plaatsing van dit terras makkelijk, snel en tegen relatief lage kosten 
in vergelijking tot normale keramische tegels. Bovendien is het product geschikt voor elk type 
ondergrond. GeoCeramica® heeft alle testen met verve doorstaan en gaat een nieuwe dimensie aan 
sierbestrating toevoegen!

Impasto Negro Impasto Grigio Fumato Mezzo

45

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Zie voor onze actie aanbiedingen pag 47 TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

1

 

60x60x4

€ 68,75

€ 68,75

€ 68,75

Impasto Negro

Impasto Grigio

Fumato Mezzo

Product informatie

Prijs per m2



Kwalitatief
Hoogwaardig
Betaalbaar
Tuininspiratie
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Terras & Trends

Cimenti Naturale



ACTIE
artikel

Tuintegels
Keramiek Actie Artikel

Waarom is deze kwalitatief hoogwaardige tegel zo aantrekkelijk geprijsd?  Dat komt doordat wij deze 
hebben ingekocht in zeer grote aantallen. Die marge houden wij niet voor onszelf, maar schenken wij 
aan u. Daarmee bieden wij u een toptegel van uitstekende kwaliteit voor een betaalbare prijs. Dat is 
niet alleen mooi voor uw tuin, maar ook voor uw portemonnee. 

Cimenti Naturale

Lime

Cimenti Taupio Anadolu Nero

47

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Actie
artikel

Actie
artikel

Actie
artikel

Actie
artikel

1

 

60x60x2

€ 44,50

€ 44,50

 

45x90x2

€ 39,95

 

60x120x2

€ 49,95

Cimenti Naturele

Cimenti Taupio

Anadolu

Lime

Product informatie

Prijs per m2

Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
Zolang de voorraad strekt.



Uniek
Lage prijs
Tuininspiratie
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Terras & Trends

Nuovo Belgium Light



Tuintegels
Keramiek speciale Partij

Wie droomt van een perfect terras, maar daarvoor niet teveel wil uitgeven, heeft geluk. Speciaal voor u 
hebben wij een zeer speciale partij keramiektegels in de aanbieding voor een ongekend lage prijs. Hoe 
dat kan? Deze unieke tegels hebben schoonheidsfoutjes die bestaan uit minimale kleurverschillen 
en microscopisch kleine beschadigingen. Eenmaal gelegd en ingevoegd zie je daar weinig van terug, 
behalve op je bankrekening…

*Let op: vanwege deze schoonheidsfoutjes kunnen wij u geen garantie geven op deze tegels

Spring

Light Grey

Olivian Black Nuovo Belgium Light

49

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Actie
artikel

Actie
artikel

Actie
artikel

Actie
artikel

1

 

60x60x2

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

 

60x90x2

€ 39,95Spring

Olivian Black

Light Grey

Nuovo Belgium Light

Product informatie

Prijs per m2

Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
Zolang de voorraad strekt.

ACTIE
artikel



duostone is de ultieme oplossing om de mooiste keramische vloertegels 

nu ook heel eenvoudig buiten op je (dak)terras, balkon, veranda of patio te 

verwerken. 

Mix en match er op los met deze stoere XL tegels en verrassende dessins.

duostone: vloertegels supersterk verlijmd op een speciale onderlaag van 

SERAFOAM®, een volledig gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo sterk 

als steen. 

Mix & Match
je eigen terras

fotografie: Jansje Klazinga, styling: Frans Uyterlinde

De Collectie

duostone Uni
Slate
60x60 cm. 

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Black
60x60 cm. 

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Grey
60x60 cm. 

duostone Uni
Desert Walnut
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Taupe
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Dark Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower Black on Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin
Cross Black on Grey 
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Dot Black on Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Cross White on Grey
60x60 cm. 

duostone Uni Hormigon
Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Hearts Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Butterfly Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni Hormigon
Cream
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 Hormigon
Hearts Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Butterfly Grey
60x60 cm. 

duostone Uni Hormigon
Brown
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Floret Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Citrus Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Leaf Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower White on Black
60x60 cm. 

fotografie:  Frans de Jong, ontwerp: Jacqueline Volker lifestyleadviseur, locatie: Buiter Beton

Unieke eigenschappen.
•  lichtgewicht 60 x 60 cm  

 buitentegels van 4 cm dik

•  8 dessins, 5 kleurcombinaties

• 11 uni kleuren

• eenvoudig te verwerken

• altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak 

dus vlekbestendig

• easy to clean

• kras- en slijtvast

•  vorstbestendig 

• duurzaam
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duostone is de ultieme oplossing om de mooiste keramische vloertegels 

nu ook heel eenvoudig buiten op je (dak)terras, balkon, veranda of patio te 

verwerken. 

Mix en match er op los met deze stoere XL tegels en verrassende dessins.

duostone: vloertegels supersterk verlijmd op een speciale onderlaag van 

SERAFOAM®, een volledig gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo sterk 

als steen. 

Mix & Match
je eigen terras

fotografie: Jansje Klazinga, styling: Frans Uyterlinde

De Collectie

duostone Uni
Slate
60x60 cm. 

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Black
60x60 cm. 

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Grey
60x60 cm. 

duostone Uni
Desert Walnut
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Taupe
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni
Cemento Dark Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower Black on Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin
Cross Black on Grey 
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Dot Black on Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Cross White on Grey
60x60 cm. 

duostone Uni Hormigon
Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Hearts Antracite
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Butterfly Antracite
60x60 cm. 

duostone Uni Hormigon
Cream
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 Hormigon
Hearts Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Butterfly Grey
60x60 cm. 

duostone Uni Hormigon
Brown
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Floret Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Citrus Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin Hormigon
Leaf Grey
60x60 cm. 

duostone Dessin 
Flower White on Black
60x60 cm. 

fotografie:  Frans de Jong, ontwerp: Jacqueline Volker lifestyleadviseur, locatie: Buiter Beton

Unieke eigenschappen.
•  lichtgewicht 60 x 60 cm  

 buitentegels van 4 cm dik

•  8 dessins, 5 kleurcombinaties

• 11 uni kleuren

• eenvoudig te verwerken

• altijd kleurvast

•  geglazuurd oppervlak 

dus vlekbestendig

• easy to clean

• kras- en slijtvast

•  vorstbestendig 

• duurzaam

 

60x60x4

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Belgium stone bumpey black

Belgium stone bumpey grey

Cemento dark grey

Cemento antracite

Cemento taupe

Desert walnut

Slate

Hormigon antracite

Hormigon grey

Hormigon brown

Hormigon cream

Product informatie
 

60x60x4

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

Flower white/black

Flower black/grey

Cross black/grey

Dot black/grey

Cross white/grey

Hormigon butterfly antracite

Hormigon hearts antracite

Hormigon citrus antracite 

Hormigon leaf antracite

Hormigon floret antracite

Hormigon butterfly grey

Hormigon hearts grey

Hormigon citrus grey

Hormigon leaf grey

Hormigon floret grey

Prijs per m2

duostone Uni
Prijs per m2

duostone Dessin



SOLOSTONE CLASSIC Antracite 92x92 cm. SOLOSTONE CLASSIC Grey 92x92 cm. SOLOSTONE BEACHWOOD Antracite 92x92 cm. SOLOSTONE BEACHWOOD Marrone 92x92 cm.

SOLOSTONE HERCULES Black 92x92 cm. SOLOSTONE HERCULES Grey 92x92 cm. SOLOSTONE DUNES Norcia 92x92 cm. SOLOSTONE DUNES Trevi 92x92 cm.

SOLOSTONE DUNES Norcia 30x90 cm. SOLOSTONE DUNES Trevi 30x90 cm.

De Collectie

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!

Unieke eigenschappen.
•  grootformaat 92x92 cm  

buitentegels van 1,8 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 fotografie: Jansje Klazinga, styling Frans Uyterlinde

SOLOSTONE biedt je de mogelijkheid om grote keramische vloertegels in het indrukwekkende 

formaat van 92x92 cm. en een dikte van 1,8 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.



SOLOSTONE CLASSIC Antracite 92x92 cm. SOLOSTONE CLASSIC Grey 92x92 cm. SOLOSTONE BEACHWOOD Antracite 92x92 cm. SOLOSTONE BEACHWOOD Marrone 92x92 cm.

SOLOSTONE HERCULES Black 92x92 cm. SOLOSTONE HERCULES Grey 92x92 cm. SOLOSTONE DUNES Norcia 92x92 cm. SOLOSTONE DUNES Trevi 92x92 cm.

SOLOSTONE DUNES Norcia 30x90 cm. SOLOSTONE DUNES Trevi 30x90 cm.

De Collectie

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!

Unieke eigenschappen.
•  grootformaat 92x92 cm  

buitentegels van 1,8 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 fotografie: Jansje Klazinga, styling Frans Uyterlinde

SOLOSTONE biedt je de mogelijkheid om grote keramische vloertegels in het indrukwekkende 

formaat van 92x92 cm. en een dikte van 1,8 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.
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30x90x1,8

€ 85,00

€ 85,00

 

92x92x1,8

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Hercules black

Hercules grey

Dunes trevi

Dunes norcia

Beachwood marrone

Beachwood antracite

Classic grey

Classic antracite

Product informatie

Prijs per m2
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Terras & Trends

Fraai
Ambachtelijk
Decoratief 
Tuininspiratie

Oud Hollands Grijs



Tuintegels
Oudhollandse tegels

55

Structuur: Vlak

Met een open en verweerde structuur, is de Oudhollandse tegel een beetje een buitenbeentje onder 
de terrastegels. Maar dat neemt niet weg dat deze siertegel zeer gewild is. De fraaie en decoratieve 
Oudhollandse tegel doet het bijvoorbeeld erg goed bij een zwembad of bij een vijver. En door een zeer 
kleine tolerantie in maatvastheid, is de tegel ook zeer goed toe te passen in strakke tuinontwerpen. 

1



Fraai
Ambachtelijk
Decoratief 
Tuininspiratie

56

Terras & Trends

TIP!
Er zijn ook ook bijpassende 

Traptreden en Opsluitbanden  
leverbaar. 



Tuintegels
Oudhollandse tegels

Carbon Antraciet Rood/bruin

Grijs

Creme

Jura/Geel Taupe

57

Structuur: Vlak

Door de semi- ambachtelijke wijze van produceren en om de tegels de look van het verleden te geven, 
zijn de tegels niet zuiver maatvast. Zo zullen er dus kleine voegen tussen de tegels ontstaan. Om deze 
voegen onkruidvrij te houden kunt u ze het best invegen met voegzand/voegmortel. 

1

Product informatie

 

40x40x5

€ 36,75

€ 36,75

€ 30,70

€ 44,70

€ 36,75

€ 44,70

 

40x40x7

€ 42,25

€ 42,25

€ 35,00

€ 50,45

€ 50,45

 

40x60x5

€ 36,75

€ 36,75

€ 30,70

€ 44,70

€ 36,75

€ 44,70

 

40x60x7

€ 42,25

€ 42,25

€ 35,00

€ 50,45

€ 50,45

 

50x50x5

€ 36,75

€ 36,75

€ 36,75

€ 30,70

€ 44,70

€ 36,75

€ 44,70

 

50x50x7

€ 42,25

€ 42,25

€ 42,25

€ 35,00

€ 50,45

€ 50,45

 

60x60x5

€ 36,75

€ 36,75

€ 36,75

€ 30,70

€ 44,70

€ 36,75

€ 44,70

 

60x60x7

€ 42,25

€ 42,25

€ 42,25

€ 35,00

€ 50,45

€ 50,45

 

80x40x5

€ 45,95

€ 45,95

€ 45,95

Prijs per stuk 

80x80x5

€ 29,85

€ 29,85

€ 29,85

€ 36,80

€ 36,80

Prijs per stuk

80x80x10

€ 36,25

€ 36,25

 

100x100x5

€ 42,85

€ 42,85

€ 42,85

€ 42,85

€ 51,30

€ 51,30

 

100x100x8

€ 48,80

€ 48,80

€ 48,80

€ 48,80

€ 57,15

Antraciet

Carbon

Rood/bruin

Grijs

Jura/geel

Taupe

Creme

Prijs per m2

Accessoires

 

100x100x10

€ 52,75

 

100x100x12

€ 57,70

 Prijs per stuk

120x120x7

€ 70,02

Prijs per stuk

150x120x10

€ 94,95

Prijs per stuk

120x60x7

€ 36,50

Prijs per stuk

200x100x10

€ 109,00

Prijs per stuk

240x120x12

€ 165,00

€ 165,00

Prijs per pak

wildverband (10 m2)

€ 379,00Antraciet

Carbon

Prijs per m2

Bank

200x60x38,5

€ 384

Sokkel

190x50x15

€ 75

 Sokkel

90x50x15

€ 37,50

Zitelement

100x60x40

€ 192,00

Zitelement rond 

60x40

€ 75,00

Zitelement rond

 80x40

€ 125,00

Zitelement rond 

100x40

€ 192,00

Zitelement vierkant

50x50

€ 75,00Antraciet

Prijs per stuk

De kleuren Rood/bruin & Jura/Geel worden uitsluitend op bestelling geproduceerd.



Modern
Groots
Strak
Design
Vlak
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Allemagne Grafiet



Tuintegels
Allemagne tegels

Siertegels met een dikte van 5 cm. Voorzien van en softtouch deklaag zonder facet, met afstandhouder, 
geborsteld en geimpregneerd en gehydrofobeerd. De oppervlakte wordt met roterende borstels 
bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en de oppervlakte vrijwel zacht aan voelt.

Grafiet Antraciet

59

Structuur: Vlak

1

 

50x50x5

€ 22,60

€ 22,60

 

60x60x5

€ 24,40

€ 24,40

Antraciet

Grafiet

Product informatie

Prijs per m2



Over MBI en Duurzaamheid
BETON OPNIEUW UITVINDEN

Toepassingsadvies
BASICSTEEN

MBI produceert innovatieve en esthetische betonproducten 
met respect voor de mens en het milieu. MBI concretiseert 
haar duurzaamheidbeleid vanuit de productielocaties in 
Veghel, Kampen, Aalst en Nieuw-Lekkerland op basis van drie 
strategische pijlers:

Focus op producten;

Focus op procesoptimalisatie;

Geografische spreiding;

Veilig werken heeft een hoge prioriteit bij MBI Beton. De 
afgelopen jaren zijn alle medewerkers middels ‘LEAN’ 
trainingen in de praktijk getraind om onveilige situaties te 
herkennen en daar gepaste actie op te ondernemen. Met 
als doel het aantal (bijna) ongevallen te reduceren en te 
voorkomen.

MBI gaat uit van integer handelen en heeft daarom voor haar 
medewerkers een gedragscode opgesteld waar strikt op 
wordt toegezien.

In de spiegel kijken
Duurzaam ondernemen betekent dat wij af en toe ook terug 
naar de kern van ons bedrijf moeten. Waarom zijn betontegels 
standaard relatief dik? Kan dit voor sommige toepassing niet 
dunner? En als we dit doen, waar lopen we dan tegenaan? 
Vragen die uiteindelijk resulteerden in een vernieuwend 
product en een betere samenwerking in de keten omdat wij 
de kennis actief opgezocht hebben. Dit geeft ons veel nieuwe 
inzichten. De introductie van een nieuwe lijn betontegels op 4 
centimeter dikte, ten behoeve van sierbestrating, slaat boven 
verwachting aan in de markt. Een dunnere tegel betekent 
minder grondstof nodig en minder volume in aan- en afvoer. 
Ook op het meest belastende component cement wordt 
hierdoor bespaard. Het is duidelijk dat wij hiermee een goede 
weg zijn ingeslagen en zien collega’s volgen. De markt vraagt 
om oplossingen met toegevoegde waarde, uit oogpunt van 
duurzaamheid én gebruiker. Dat is onze taak als het gaat om 
duurzame initiatieven. Beton opnieuw uitvinden.

Directieverklaring KAM-beleid
MBI streeft er naar een maatschappelijk verantwoord beleid 
te voeren en in het kader daarvan duurzamer te produceren 
en dit te communiceren naar de klanten. Dit is vast gelegd in 
onze directieverklaring welke, conform ons ISO14001 beleid, 
ter inzage gepubliceerd is op onze website.

Standaard
De basis van ons assortiment bestaat al decennia lang uit een 
range van 6 cm producten (een uitzondering daargelaten). 
Deze tegel beschikt over een veelzijdige, dikke betonnen 
drager. Door deze solide basis zijn de series in 6 cm 
voor bijna elke toepassing geschikt. Zo kunt u bijvoorbeeld 
eenvoudig uw voor- en achtertuin én oprit met één product 
bestraten. Dikkere tegels zijn namelijk bestand tegen meer 
druk en laten zich dus overal inpassen, zelfs in een oprit.

U doet er verstandig aan de tegeldikte af te
stemmen op het doel.

De nieuwe standaard: GeoTops
Kies een tegeldikte die past bij het doel. Zo hoeft uw terras 
meestal geen auto te kunnen dragen. Vaak is slechts een 
flinke tafel het zwaarste element. Dat betekent dat u prima 
kunt volstaan met een lichte variant tegel. Voor dit doeleinde 
bieden wij een heel scala aan 4 cm tegels. Deze herkent u 
heel gemakkelijk aan het veertje.

Dakterras in stijl
Met de series in 4 cm dik is het ook mogelijk om dakterrassen 
en balkons te voorzien van een mooie vloer. De GeoTops 
lenen zich door hun gewicht veel beter voor dit doel. Het blijft 
uiteraard wel zaak om de draagkracht van de constructie na 
te gaan en u goed te laten voorlichten.

U doet er verstandig aan de tegeldikte 
af te stemmen op het doel.

De nieuwe standaard: GeoTops
Kies een tegeldikte die past bij het doel. Zo hoeft uw terras 
meestal geen auto te kunnen dragen. Vaak is slechts een 
flinke tafel het zwaarste element. Dat betekent dat u prima 
kunt volstaan met een lichte variant tegel. Voor dit doeleinde 
bieden wij een heel scala aan 4 cm tegels. Deze herkent u 
heel gemakkelijk aan het veertje.

Bij elk product is een legenda opgenomen met de diverse 
specifieke toepassingsmogelijkheden.

In dit MBI-magazine staan bij de diverse productgroepen
pictogrammen die aangeven welke van de
onderstaande eigenschappen een product heeft.

In de maattabel staat duidelijk aangegeven of de 
tegel in 6 cm, 4 cm of mogelijk allebei verkrijgbaar 
is. Op uw bestelling herkent u de 4 cm tegel aan 
de toevoeging “Tops” aan de productnaam.
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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 (M-BIB)
duurzame langjarige buitenbescherming (M-BUB)
regeneratieve dieptebeschermende werking
vorst- en dooizoutbestendig
zonlicht- en hittebestendig
alg- en mosremmend
bloemsappen, bloedvlekken, ketchup, zout, bakvetten
wijnvlekken zijn makkelijker te reinigen met Protection Plus

+
+

+
+
+

+
+
+
+

Factor 15Protection Plus

+ +
+ + 
+ +
+

+ +
+ +
+
+
+
+
+

+ +
+
+

Factor 25

+ +

+ + 
+ +
+

+ +
+ +
+
+

+ +
+
+

+ +
+

+ +

Factor 30

+
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DE STEENMEESTERS
MBI

Protection Plus
MET DE P VAN PERFECTIE
Protection Plus van MBI De steenmeesters is een echte innovatie. Onze stenen 
waren al goed beschermd met Protection Plus factor 15, maar met factor 
25 en factor 30 zijn onze tegels nóg beter bestand tegen verontreiniging en 
vervuiling. Wat te denken van een merkbaar makkelijker te reinigen tegel? Al 
onze sierbestrating van 4, 5 of 6 cm, met uitzondering van de trommelstenen, 
is voorzien van factor 15.

Protection Plus factor 15 biedt bescherming van binnenuit. Dit is namelijk geen 
factor die wordt opgebracht maar deze maakt deel uit van de receptuur. Het is 
één van de losse elementen die die mede de kwaliteit van onze tegels bepaalt.
Hiermee geniet uw terras basisbescherming en heeft betere eigenschappen 
dan bestrating zonder bescherming.

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 praktisch gesloten worden.

Factor 30 heeft ook de dubbele beschermlaag, maar de beschermlaag, welke 
over de toplaag wordt aangebracht, wordt na 24 uur aangebracht. Het gevolg 
hiervan is dat de tegel nog beter verdicht is, de kleur nog beter tot uiting komt 
en bovenal krijgen de tegels er ook nog eens een mooie glans van! 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. Protection Plus met de P van Protectie!

Onbehandelde Steen

Factor 15

Factor 25

Factor 30
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GeoSteen®

Ons GeoSteen® assortiment bestaat uit hoogwaardige 

producten waar meer dan 70 jaar ervaring in verweven zit. 

Deze artikelen verfijnen we, verbeteren we en vinden we soms 

compleet opnieuw uit. GeoSteen® betekent dat we gebruik 

maken van een separate, natuurlijke toplaag en een oersterke 

betonnen drager. 

Binnen ons hoogwaardige GeoSteen® assortiment vindt u 

aan de basis een drietal categorieën. We onderscheiden vlak, 

geprofileerd en gestructureerd

Vlak
Het woord vlak slaat op de bovenkant van de tegel, deze is vlak. 

Daarbij zijn wel verschillende nabewerkingen mogelijk die een 

totaal ander uiterlijk opleveren onder dezelfde noemer. Zo is de 

GeoAntica een verouderde steen met een nostalgisch karakter 

en verouderde randen en ziet de GeoAnticato: een tegel met 

organische randen, er heel modern uit.

Categorieën GeoSteen®
Heel divers

Assortimentswijzer
GeoSteen®
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Geprofileerd
Geprofileerd betekent dat de oppervlakte een unieke profiel 

kent. Deze oppervlakte profielen (ook wel eens aangeduid als 

reliëf) verschillen enorm van elkaar en lopen uiteen van hele fijne 

lijntjes bij de GeoPiazza tot een combinatie van drie verschillende 

bewerkingen binnen de GeoVecchio serie. Over het algemeen 

benadrukt deze categorie gevarieerdheid in combinatie met 

speelse of strakke  schaduwen. Let op: deze type tegels vereisen 

altijd iets meer onderhoud dan vlakke tegels.

Gestructureerd
Aan het woord gestructureerd kunt u aflezen dat het om een 

toplaag van fijn, uitgewassen materiaal gaat. Door een unieke 

na-bewerkingsmethode is het mogelijk om de toplaag op te 

bouwen uit een fijne gradatie van natuurlijke materialen die zo 

eigen zijn aan deze robuuste, series. Verkrijgbaar in verschillende 

‘grofheden’. Zo heeft de GeoColor 3.0 een fijnere structuur dan 

zijn robuustere broer GeoColor Plus.

63

De steenmeesters
MBI
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GeoArdesia Riviera



Tuintegels
GeoArdesia & GeoArdesia Tops

65

RomaMilano

Riviera

Cannobio

Structuur:  Gepro�leerd / Leisteen

GeoArdesia is een product met een natuurlijke toplaag. Deze toplaag is voorzien van een uniek, 
lichtgolvend en variërend profiel, hetgeen zorgt voor een fraai en stijlvol schaduweffect op uw terras. 
Het unieke uiterlijk van de GeoArdesia is het resultaat van een uitgekiend proces. Na de productie 
worden de stenen namelijk op bijzonder innovatieve wijze behandeld waardoor ze niet meer te 
onderscheiden zijn van het natuurproduct leisteen. Er zijn veel voordelen. Zo is de GeoArdesia 
namelijk kleurecht, maat- en slijtvast, en onderhoudsvriendelijk. Bovendien is de steen voorzien van 
Footcomfort® waardoor deze buitengewoon comfortabel is voor grote en kleine blote voeten! De 
GeoArdesia is een kwalitatief zeer fraaie en goede betaalbare serie, die wordt gezien als de absolute 
top in sierbestrating! De GeoTops is met zijn dikte van 6 cm uitstekend geschikt voor een oprit of 
parkeerplaats, terwijl de GeoTops met 4 cm ruim voldoende weegt als ondergrond voor uw terras.
Dankzij haar lichte gewicht zijn Geo en GeoTops Ardesia is uitermate vriendelijk te verwerken.

Marilleva

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

1

GeoArdesia Tops

50x50x4

€ 33,95

€ 33,95

€ 33,95

€ 33,95

€ 33,95

GeoArdesia Tops

80x40x4

€ 36,30

€ 36,30

€ 36,30

€ 36,30

€ 36,30

GeoArdesia Tops

60x30x4

€ 30,60

€ 30,60

€ 30,60

€ 30,60

€ 30,60

GeoArdesia Tops

80x80x4 

€ 55,60

€ 55,60

€ 55,60

€ 55,60

€ 55,60

GeoArdesia Tops

60x60x4

€ 33,50*

€ 33,50*

€ 33,50*

€ 33,50

€ 33,50*

GeoArdesia Tops

Wildverband 2 (15,12 m2)

€ 35,40*

€ 34,50

€ 34,50

€ 34,50

€ 34,50

 GeoArdesia

Wildverband (5,76 m2)

€ 40,15

€ 40,15

€ 40,15

€ 40,15

Milano

Roma

Cannobio

Riviera

Marilleva

Product informatie

Wildverband uitsluitend per vol pakket

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
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GeoStretto Cannobio



Milano Roma

Nardo RivieraLazise

Cannobio

Tuintegels
GeoStretto Plus

Strak
GeoStretto Plus onderstreept ruimte. Een moderne tegel die tuinen 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.  
De kleurechte toplaag is zeer licht gestraald en gelucideerd. Zo ontstaat een zeer natuurlijke, lichte 
en fraaie oppervlaktetextuur. Bovendien is de GeoStretto Plus uiterst aangenaam voor de voeten, 
dankzij Footcomfort+.®

67

Structuur: Vlak

Actie
artikel

Actie
artikel

1

30x20x6

€ 32,85

€ 32,85

€ 32,85

80x40x6

€ 41,95

€ 41,95

€ 41,95

€ 40,95*

€ 40,95

€ 41,95

60x30x6

€ 34,95

€ 34,95

€ 34,95

€ 34,95

€ 34,95

€ 34,95

80x80x6 

€ 53,95*

€ 53,60*

€ 53,95

€ 53,95

€ 53,95

€ 53,95

60x60x6

€ 33,95*

€ 33,95*

€ 35,30*

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

100x100x6

€ 46,90*

€ 48,65

Wildverband 2 (10,08 m2)

€ 35,30*

€ 35,30*

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

Wildverband 6 (10,08 m2)

€ 35,70

€ 35,70

€ 35,70

€ 35,70

€ 35,70

€ 35,70

Cannobio

Milano

Roma

Lasize

Nardo

Riviera

Wildverband uitsluitend per vol pakket

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel
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GeoTops Stretto Milano



Tuintegels
GeoStretto Plus Tops

Cannobio RomaMilano

Riviera

6969Vederlichte Topkwaliteit
GeoTops Stretto is een speciale uitvoering van de zeer succesvolle: GeoStretto. GeoTops 
Stretto heeft de volgende kenmerken: GeoTops Stretto is net als de GeoStretto voorzien 
van het unieke Protection Plus Factor 30. Hierdoor behoort intensief onderhoud tot 
het verleden. GeoTops Stretto is slechts (4) cm dik, dus ideaal voor uw terras 
en uiterst vriendelijk voor uw stratenmaker. Een super strak terras aanleggen wordt 
op deze manier een peulenschil. Met deze uitvoering wordt het wel heel makkelijk 
om dat strakke, moderne terras aan te leggen wat u voor ogen heeft. Ondanks  
de smalle afmeting lijkt uw terras groter dan ooit.

Actie
artikel

Actie
artikel

1

50x50x4

€ 37,50

€ 37,50

€ 37,50

€ 37,50

80x40x4

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,95

60x30x4

€ 32,85

€ 32,85

€ 32,85

€ 33,80

80x80x4 

€ 49,85*

€ 49,85*

€ 51,75

€ 51,95

60x60x4

€ 30,95*

€ 30,95*

€ 31,65*

€ 33,80

Wildverband 2 (15,12 m2)

€ 32,95

€ 32,95

€ 32,95

€ 32,95

Cannobio

Milano

Roma

Riviera

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel
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Terras & Trends

GeoFacetto Milano

Facetrand
Strak 
Budget
Tuininspiratie

1



Bergamo

Riviera

Milano

De GeoFacetto is voorzien van Protection Plus bescherming 
25. Dat maakt uw terras onderhoudsvriendelijk. Dat neemt het 
onderhoud niet helemaal weg maar zorgt er wel voor dat het zo 
gedaan is! Vuil en mos ‘liggen’ als het ware op de tegels en laten 
zich relatief eenvoudig wegpoetsen. Zo kunt u meteen genieten 
wanneer die eerste zonnestralen zich aandienen.

Tuintegels
GeoFacetto

71

GeoFacetto Milano

Structuur: Vlak

De steenmeesters
MBI

1

60x60x6

€ 36,95

€ 36,95

€ 36,95

Wildverband (10,08 m2)

€ 32,10

€ 32,10

€ 32,10

Bergamo

Milano

Riviera

Product informatie

Prijs per m2

Wildverband uitsluitend per vol pakket.



Verouderd
Nonchalant 
Slijtvastheid
Tuininspiratie

De steenmeesters
MBI

72

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Terras & Trends

GeoAntica Milano



Tuintegels
GeoAntica

Een tegel met een natuurlijke look
De tegel die u kiest bepaalt in grote mate de sfeer van uw tuin. Daarom is het zo belangrijk iets te 
kiezen wat bij u past. Houdt u van een sfeervolle, authentieke uitstraling? Dan past deze nonchalante 
topper prachtig in uw tuin. Door de GeoAntica op een innovatieve manier te verouderen laat deze 
zich heel makkelijk inpassen in een bestaande tuin. Ook zet hij op een overtuigende manier sfeer in 
een nieuwe tuin. Zo brengt u met een nieuwe tegel toch een stukje nostalgie in uw tuin. U voelt zich 
meteen thuis in uw tuin.

Bergamo

Milano Castilla Riviera

Verona

Nardo Cannobio

73

Actie
artikel

Actie
artikel

Structuur: Vlak

1

Waalformaat

20x5x6

€ 32,50*

€ 32,50

60x30x6

€ 31,75

€ 32,10

€ 31,75

€ 32,10

€ 31,75

€ 31,75

Dikformaat

21x7x8

€ 35,85*

€ 35,85

€ 35,85

60x60x6 

€ 33,95*

€ 36,10

€ 36,10

€ 33,95*

€ 35,50

€ 34,45*

€ 36,10

30x20x6

€ 28,95*

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

80x40x6

€ 35,95

€ 36,30

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

Wildverband 2 (10,08 m2)

€ 35,75

€ 36,10

€ 36,10

€ 35,75

€ 36,10

€ 35,75

€ 36,10

Milano

Castilla

Riviera

Bergamo

Nardo

Cannobio

Verona

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel



Orgineel
Speels 
Modern
Tuininspiratie
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TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Terras & Trends

Cannobio



Tuintegels
GeoAnticato & GeoAnticato Tops 

Zo laat GeoAnticato zich het best omschrijven. Een moderne tegel in het bekende 60x60- en in het 
grootse 100x100 cm formaat, maar dan uitgevoerd met randen in prachtige organische lijnen. In de 
mooie randen van dit product kunt u als het ware de lagen en dieptes van het landschap herkennen. 
Natuurlijkheid in optima forma! De randen van dit nieuwe product liggen op een innovatieve wijze iets 
terug, zodat de onderzijde van de tegels gewoon strak (met afstandhouders) tegen elkaar kunnen 
worden gelegd. Hierdoor hebben mos en onkruid weinig kans! GeoAnticato is bovendien een echte 
GeoSteen! De GeoTops is met zijn dikte van 6 cm uitstekend geschikt voor een oprit of parkeerplaats, 
terwijl de GeoTops met 4 cm ruim voldoende weegt als ondergrond voor uw terras. Dankzij haar lichte 
gewicht zijn Geo en GeoTops Ardesia is uitermate vriendelijk te verwerken.

75

Milano Pavullo

NardoRoma Cannobio

Marilleva

Lazise

Structuur: Vlak

1

Geoanticato

60x30x6

€ 36,95

€ 36,95

€ 36,95

€ 36,95

€ 36,95

€ 36,95

€ 36,95

Geoanticato tops

60x30x4

€ 32,45

€ 33,45

€ 33,45

€ 32,45

€ 33,45

€ 32,45

€ 33,45

Geoanticato

60x60x6

€ 37,95*

€ 38,95

€ 38,95

€ 38,95

€ 38,95

€ 38,95*

€ 38,95

Geoanticato tops

60x60x4 

€ 33,95*

€ 33,95

€ 33,45

€ 33,95

€ 33,45

€ 33,95*

€ 33,95

Geoanticato

100x100x6

€ 53,95

€ 53,95

€ 53,95

Milano

Pavullo

Lasize

Roma

Nardo

Cannobio

Marilleva

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
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Stoer 
Robuust 
Natuurlijk
Maat- en slijtvast 
Origineel
Tuininspiratie

Terras & Trends

GeoColor+ Solid Black



Sinds 1982 heeft MBI GeoColor+® al in de collectie en mag zich hier met recht de trotse uitvinder 
van noemen! GeoColor+®, de steen met toplaag heeft zich door de jaren heen al vele keren 
bewezen. Inmiddels zijn er vele imitaties op de markt, maar het Origineel komt van MBI! Inmiddels 
de collectie uitgebreid met de GeoColor 3.0 en de GeoColorTops 3.0. Deze smaakvolle tegels in 
respectievelijke diktes van 6 cm en 4 cm ogen dankzij de fijne uitgewassen natuursteengranulaten 
in de toplaag optisch nog mooier.

Savile GreyEtna GreySolid Black

Tuintegels
GeoColor+

77

Structuur:  Gewassen

1

Waalformaat

20x5x6

€ 30,60

wildverband G2 (10,08 m2)

€ 33,50

€ 33,50

€ 33,50

30x20x6

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

60x60x6

€ 32,95

€ 33,50

€ 32,50

Solid Black

Etna Grey

Savile Grey

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Product informatie

Prijs per m2



Stoer
Robuust
Natuurlijk
Maat- en slijtvast
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Terras & Trends

GeoColor 3.0 Dusk Black

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.



Tuintegels
GeoColor 3.0

GeoColor 3.0 is heel veelzijdig. De natuurlijke, kleurechte toplaag van fijn materiaal is namelijk stoer 
maar ook heel natuurlijk. Eigenlijk is dit onze ‘alles kunner’. Voelt zich thuis in iedere stijl en is daarmee 
opvallend onopvallend. Een keuze voor jaren want deze tegel gaat u niet snel vervelen. Ondanks 
zijn robuuste voorkomen is de tegel zacht voor grote en kleine voeten door een unieke ‘lucidatie 
nabehandeling’. Ook verkrijgbaar in de uiterst hanteerbare 4 cm variant.

Dusk Black Graphite Roast

Harvest Gold

Lakeland Grey

Twilight Bronze Sepia Brown

79

Structuur:  Gewassen

Actie
artikel

1

30x20x6

€ 33,60*

€ 34,60

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

80x40x6

€ 43,75

€ 43,75

€ 44,35

€ 44,35

€ 44,35

€ 44,35

60x30x6

€ 36,50

€ 35,95

€ 36,50

€ 36,50

€ 35,95

€ 36,50

100x100x6 

€ 47,10*

€ 48,85

Wildverband 2 (10,08 m2)

€ 41,95*

€ 41,95

€ 41,95*

€ 41,95

€ 41,95

€ 41,95*

Wildverband 7 (10,08 m2)

€ 41,95*

€ 41,95

€ 41,95*

€ 41,95

€ 41,95

€ 41,95*

60x60x6

€ 36,95*

€ 38,90*

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,85*

Dusk Black

Graphite Roast

Lakeland Grey

Harvest Gold

Twilight Bronze

Sepia Brown

Wildverband uitsluitend per vol pakket

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel
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Terras & Trends

GeoTops 3.0 Twilight Bronze

TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Stoer
Robuust
Natuurlijk
Maat- en slijtvast
Tuininspiratie



Tuintegels
GeoColor 3.0 Tops

Dusk Black Lakeland Grey

Meteor White Grey

Graphite Roast

Harvest Gold Twilight Bronze

8181
GeoTops Color 3.0 is een speciale uitvoering van de zeer succesvolle: GeoColor 3.0. GeoTops 
Color 3.0 heeft de volgende kernmerken. GeoTops Color 3.0 is net als de GeoColor 3.0, voorzien 
van het unieke Protection Plus Factor 30. Hierdoor behoort intensief onderhoud tot het 
verleden. GeoTops Color 3.0 is slechts (4) cm dik, dus ideaal voor uw terras en uiterst vriendelijk 
voor uw stratenmaker. 

Structuur:  Gewassen

Actie
artikel

1

50x50x4

€ 35,15*

€ 35,15*

€ 36,50

€ 36,50

€ 36,50

€ 35,15*

80x40x4

€ 42,50

€ 39,65

€ 42,50

€ 42,50

€ 41,80

60x30x4

€ 34,25

€ 34,25

€ 34,95

€ 34,25

€ 35,35

€ 34,25

80x80x4 

€ 52,95*

€ 52,95

€ 52,95

€ 52,95

€ 52,95

Wildverband 2 (15,12 m2)

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95

60x60x4

€ 34,95*

€ 33,95*

€ 34,10*

€ 36,95

€ 35,40

€ 35,95*

Dusk black

Graphite roast

Lakeland grey

Harvest gold

Twilight bronze

Meteor white/grey

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel



Travertin
Natuurlijk 
Structuur
Tuininspiratie
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TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Terras & Trends

Geo Travertino Roma



Structuur:  Gepro�leerd

Tuintegels
GeoTravertino

GeoTravertino Tops

Doorleefd met karakter 
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 met de typische poriën ongeschikt als bestratingsmateriaal. 
Om toch te kunnen genieten van dit kunststukje van de natuur hebben we de travertin structuur 
vereeuwigt binnen de serie Travertino.

Riviera

Roma Milano

CannobioLazize

83

1

GeoTravertino

60x60x6

€ 40,25

€ 40,25

€ 40,25

€ 40,25

€ 40,25

GeoTravertino Tops

80x40x4

€ 41,50

€ 41,50

€ 41,50

€ 39,95*

€ 39,95*

GeoTravertino

Wildverband 6 (5,76 m2) 

€ 40,25

€ 40,25

€ 40,25

GeoTravertino Tops

80x80x4 

€ 52,95

€ 52,95

€ 52,95

€ 52,30*

€ 52,30*

GeoTravertino Tops

60x60x4

€ 38,15

€ 38,15

€ 38,15

€ 36,75*

€ 36,75*

Lasize

Cannobio

Riviera

Roma

Milano

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.



Schaduw 
Belijning
Uniek 
Gevarieerd
Tuininspiratie
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TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Terras & Trends

GeoPiazza Milano



Tuintegels
GeoPiazza

De GeoPiazza dankt zijn bestaansrecht aan sfeervolle Italiaanse pleintjes. Een fijne houtnerfstructuur 
brengt uw terras tot leven als zo’n goed gevuld, zomers pleintje in Italië. 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… Verkrijgbaar in vijf kleuren, heel veel 
verschillende formaten en een prachtig wildverband. Uitgevoerd in bescherming factor 25 zodat deze 
weinig onderhoud behoeft.

Milano

Cannobio

Roma Modena

Varese

85

Structuur:  Gepro�leerd

1

60x60x6

€ 37,50*

€ 38,90

€ 39,25

€ 39,25

€ 37,50*

Wildverband 7 (10,08 m2)

€ 40,55

€ 40,55

€ 40,55

Linear

wildverband (5,76 m2)

€ 40,20

€ 40,20

€ 40,55

€ 40,55

€ 40,20

Milano

Roma

Modena

Varese

Cannobio

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.



Natuurlijk
Gevarieerd
Geprofileerd
Tuininspiratie
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GeoArdesia Alivo Milano & Riviera

De steenmeesters
MBI



Het ‘richtingloze’ verband van deGeoArdesia Alivo geeft geen beperkingenop het ontwerp, en dat terwijl de steeneenvoudig 
te leggen is. Dit mooie verbandis ook prima te combineren met alle andere producten uit de MBI collectie en is voorzien van 
Protection Plus factor 25. Hierdoor bent u verzekerd van een kleurechte, onderhoudsvriendelijke bestrating.

Milano

Roma Riviera

Cannobio

Structuur: Gepro�leerd

Tuintegels
GeoArdesia Alivo

87

1

Natuurlijk

verband (4,14 m2)

€ 44,25

€ 44,25

€ 44,25

€ 44,25

Milano

Cannobio

Roma

Riviera

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Product informatie

Prijs per m2



Natuurlijk 
Op maat
Veelzijdig
Tuininspiratie
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Geo Piazza Vario Pavullo



TIP!
Wij adviseren de tegels

te leggen met een voeg van 

minimaal 3 mm. Zie ook  

onze voegmaterialen.

Tuintegels
GeoPiazza Vario

Creatievelingen zoeken soms mogelijkheden buiten de lijntjes. Niet elke vorm van bestrating leent zich 
hiervoor. GeoPiazza Vario wel. Met al de verschillende passtukjes zijn er eindeloos veel mogelijkheden 
om naar eigen inzicht te kiezen voor uw indeling. De ideale oplossing voor uw creatieve ‘uitspattingen’ 
en een mogelijkheid om de bestrating helemaal naar uw hand te zetten.

Milano

Cannobio Pavullo Marilleva

89

Structuur:  Gepro�leerd

1

Vario

verband (4,32 m2)

€ 45,75

€ 45,75

€ 45,75

€ 45,75

Passtuk

€ 45,75

€ 45,75

€ 45,75

€ 45,75

Cannobio

Pavullo

Marilleva

Milano

Product informatie

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Prijs per m2





Legende

2x

Borstelen
Door deze bewerking voelt de bestrating zacht (soft touch) aan.

Natuursteen deklaag
Kleurecht natuursteen granulaat deklaag

Hameren
Licht verouderen

Kogelstralen
Met RVS kogeltjes stralen voor een natuursteenlook

Trommelen
Voor een authentieke uitstraling

Hydrofoberen
Reduceert het onstaan van kalkuitbloei en vervuiling

Inpregneren
Bescherming tegen intreding van vocht en vuil

2x Impregneren
Dubbele bescherming tegen intreding van vocht en vuil
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Mount Everest

Kilimanjaro

Mount Kenia

Matterhorn Mont Blanc

Sierra Madre

Adamello Amiata Grande Casse

Terras & Trends

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 fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte 
trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruid brander, staalborstel en strooizout kan schade 
veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische 
vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.



Structuur: Vlak/geborsteld

Tuintegels
Smartton & Smartton XXS 

Bella VistaMonte Titano Montana Negra

93

Smartton Kilimanjaro

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

2x

1

10x30x6 cm

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

20x30x6 cm

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

30x60x6 cm

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 27,20

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 27,20

60x60x6 cm

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 31,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 31,65

60x90x6 cm

€ 35,70

€ 35,70

40x80x6 cm

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

30x120x6 cm

€ 35,65

€ 35,65

€ 35,65

€ 35,65

€ 35,65

€ 35,65

Wildverband 6 cm (10,8 m2)

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

Wildverband 6 cm groot (7,2 m2)

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

30x15x8 cm

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

30x20x8 cm

€ 30,70

€ 30,70

€ 30,70

€ 30,70

€ 30,70

30x30x8 cm

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

30x60x8 cm

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Mount Kenia

Sierra Madre

Adamello

Amiata

Grande Casse

Montana Negra

Monte Titano

Bellavista

Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pak à 10,8m² of per laag à 1,08 m²
Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pak à 7,2 m² of per laag à 0,72 m²

Prijs per m2

Product informatie

30x60x4 cm

€ 21,10

€ 21,10

€ 21,10

€ 21,10

60x60x4 cm

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

Adamello

Amiata

Kilimanjaro

Mount Everest

Prijs per m2

Smartton XXS

Smartton



Hoogwaardig
Fluweel zacht
Tuininspiratie
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Smartton Wave Mount Kenia

2x



Wave structuur: geborsteld

Tuintegels
Smartton Wave

Hoogwaardige sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een gewelfde geborstelde 
soft touchdeklaag 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 fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm 
niet aftrillen. Onkruid brander, staalborstel en strooizout kan schade veroorzaken aan de bestrating. 
Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische vervuiling, zoals blad, 
tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Adamello

Grande Casse

Amiata

Kilimanjaro

Bellavista

Matterhorn

95

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

1

Mont Blanc
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2x

Hoogwaardig
Fluweel zacht
Tuininspiratie



Wave Structuur: Geborsteld

Tuintegels
Smartton Wave

Mount KeniaMonte Titano Mount Everest

97

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

1

20x30x6 cm

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

€ 24,80

40x80x6 cm

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

30x60x6 cm

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

€ 25,95

30x60x8 cm

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

Wildverband 6 groot (7,2 m2) 

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

60x60x6 cm

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

Adamello

Amiata

Bellavista

Grande Casse

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Monte Titano

Mount Everest

Mount Kenia

Sierra Madre

Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pak à 7,2m² of per laag à 0,72 m²

Product informatie

Prijs per m2

Sierra Madre
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Gewelfde deklaag
Geïmpregneerd
Tuininspiratie

Smartton Nature Wave Mount Everest



Natural wave structuur: Geborsteld

Tuintegels
Smartton Nature Wave

99

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

1

Hoogwaardige sierbestrating wildverband 6 cm voorzien van een gewelfde deklaag en zijkanten, met 
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 fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm 
niet aftrillen. Onkruid brander, staalborstel en strooizout kan schade veroorzaken aan de bestrating. 
Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische vervuiling, zoals blad, 
tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Product informatie

Wildverband 6 cm (10,8 m2)

€ 33,25

€ 33,25

€ 33,25

€ 33,25

€ 33,25

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Mount Kenia

Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pak à 10,8m² of per laag à 1,08 m²

Prijs per m2

Kilimanjaro Mont BlancMatterhorn

Mount KeniaMount Everest



Tuintegels
Smartton Vintage Structuur
Wave Structuur: Gestraald/Natuursteen Deklaag

Mount EverestMatterhorn

Kilimanjaro

Adamello

Amiata

100100

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien 
van een licht gewelfde kleurechte natuursteen granulaat 
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 fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte 
trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruid 
brander, staalborstel en strooizout kan schade veroorzaken 
aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg 
materiaal. Let op met organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde 
enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Terras & Trends

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

2x

1

30x60x6 cm

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65

60x60x6 cm

€ 35,55

€ 35,55

€ 35,55

€ 35,55

€ 35,55

Adamello

Amiata

Kilimanjaro (Colorado)

Matterhorn (Mississippi)

Mount Everest (Missouri)

Product informatie

Prijs per m2



Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van 
een strakke kleurechte natuursteen granulaat 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 fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte trilplaat 
met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruid brander, 
staalborstel en strooizout kan schade veroorzaken aan de 
bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal.
Let op met organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op 
bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Tuintegels
Smartton Vintage Vlak XXS

101

Grigio

Mount Everest

Adamello

Kilimanjaro

Amiata

2x

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

Structuur: deklaag �jnstructuur / natuursteen

1

30x60x4 cm

€ 26,95

€ 26,95

€ 26,95

€ 26,95

€ 26,95

60x60x4 cm

€ 31,95

€ 31,95

€ 31,95

€ 31,95

€ 31,95

Adamello

Amiata

Kilimanjaro (Colorado)

Mount Everest (Missouri)

Mount Steele

Product informatie

Prijs per m2



Authentiek
Tuininspiratie
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 Ageton Nature Wave Kilimanjaro



Natural wave structuur: gehamerd

Tuintegels
Ageton Nature Wave

Hoogwaardige sierbestrating wildverband 6 cm 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. Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat, vanaf 
30x30 cm niet aftrillen. Strooizout kan schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen 
met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op 
bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Mount Everest

MatterhornKilimanjaro Mont Blanc

103

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

1

Wildverband 6 cm (10,8 m2)

€ 31,95

€ 31,95

€ 31,95

€ 31,95

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pak à 10,8 m² of per laag à 1,08 m²

Product informatie

Prijs per m2



Grigio Wildverband

1

104

Kleurecht
Tuininspiratie



Sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een geïmpregneerde kleurechte natuursteen 
granulaat deklaag met afstandhouders, zonder facet. (m.u.v. 20x30x6 deze is met facet) Aftrillen met 
lichte trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Strooizout kan schade veroorzaken 
aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische 
vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

PretoGrigio

Structuur: deklaag �jn structuur Natuursteen

Tuintegels
Luxaton Skin

105

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

1

20x30x6 cm

€ 25,45

€ 25,45

Banenverband 8 cm (9,6 m2)

€ 31,45

€ 31,45

30x60x6 cm

€ 26,45

€ 26,45

Wildverband 6 cm (12 m2)

€ 25,45

€ 25,45

Grigio

Preto

Banenverband uitsluitend leverbaar per vol pakket à 9,6 m² of per volle laag à 1,2 m²
Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pakket à 12 m² of per volle laag à 1,2 m²

Product informatie

Prijs per m2



Soft touch
Tuininspiratie

Terras & Trends
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2x
Mounte steele

1



Tuintegels
Eliton Supreme

Hoogwaardige sierbestrating 6 cm in diverse formaten, voorzien van een gestraalde kleurechte 
natuursteen granulaat geborstelde soft touch deklaag, met mini facet en afstandhouders, 
gehydrofobeerd en geimpregneerd. Het oppervlak van de steen is met rvs kogeltjes bewerkt, 
hierdoor ontstaat een natuursteen uiterlijk. De steen is na het stralen met roterende borstels bewerkt 
waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte trilplaat 
met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruid brander, staalborstel en strooizout kan schade 
veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met 
organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

KilimajaroAmiata

Mount Everest

Adamello

Mounte steele

107

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

Structuur: �jn structuur deklaag Natuursteen

1

20x30x6 cm

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

€ 31,85

30x60x6 cm

€ 32,90

€ 32,90

€ 32,90

€ 32,90

€ 32,90

60x60x6 cm

€ 37,75

€ 37,75

€ 37,75

€ 37,75

€ 37,75

Adamello

Amiata

Kilimanjaro

Mount Everest

Mount Steele

Product informatie

Prijs per m2
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Legende

Zeer onderhoudsvriendelijk.
Reinigen met zuiver water 
en terrasreiniger

Antislip.

Onderhoudsvriendelijk.
Regelmatig reinigen met zuiver
water en terrasreiniger.

Geschikt voor oprit
(max. 3,5 ton).

Vorstbestendig.
Plaatsing met
tegeldragers mogelijk

1



Basalt

Shadow

Atlantic

Caviar

Ash

Tuintegels
Infinito Lavato

109

Infinito Lavato Caviar

1

60x30x6 cm

€ 34,15

€ 34,15

€ 34,15

€ 34,15

€ 34,15

60x60x6 cm

€ 34,15

€ 34,15

€ 34,15

€ 34,15

€ 34,15

80x80x6 cm

€ 49,25

€ 49,25

100x50x6 cm

€ 49,25

€ 49,25

100x100x6 cm

€ 49,25

€ 49,25

Ash

Atlantic

Basalt

Caviar

Shadow

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Product informatie

Prijs per m2

Dankzij de uitgewassen deklaag komen de natuursteengranulaten 
in de Infinito Lavato extra tot hun recht. De stenen hebben een 
robuuste dikte van 6 cm en zijn beschikbaar in vele formaten. 
De genuanceerde kleuren laten zich perfect combineren met de 
meer effen tinten. De Infinito Lavato is de manier om de sfeer van 
binnen door te trekken naar buiten. Bovendien maakt Hydro-M ze 
kleurvaster en gemakkelijker in onderhoud.

Infinito Lavato vormt ook een harmonieus huwelijk met Moodul, 
het innovatieve modulaire wandsysteem van Marlux (zie verderop 
in deze catalogus).



Tuintegels
Infinito Moderno

110110

Terras & Trends

Infinito Moderno Orso

Infinito Moderno is een vlakke tegel met strakke randen die het 
accent legt op moderniteit. Of je nu gaat voor tegels van 100x100 
cm, voor stapstenen van 60x30 cm of voor een wildverband, 
het effect is altijd sober en robuust. Zowel de egale als de 
genuanceerde kleuren passen perfect in een minimale omgeving. 
Wil je een geheel maken van oprit, paden en terras? Wissel dan af 
met kleine en grote formaten in eenzelfde tint.

VesuvioUrbano

TerraOrso

Nimbo Nebia

1

60x30x6 cm

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

60x60x6 cm

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

€ 33,60

80x80x6 cm

€ 47,60

€ 47,60

€ 47,60

100x50x6 cm

€ 47,60

€ 47,60

100x100x6 cm

€ 47,60

€ 47,60

€ 47,60

Nebia

Nimbo

Orso

Terra

Urbano

Vesuvio

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Duna

LuviaLupo

Etna

ScuroSagaro

Tuintegels
Infinito Naturo

111

Infinito Naturo Duna

Infinito Naturo heeft een mooie natuurlijke structuur die helemaal 
tot zijn recht komt in een klassieke tuinomgeving. Ook de kleuren, 
en zeker de genuanceerde kleuren, zijn er perfect op afgestemd. 
Infinito Naturo wordt geproduceerd met Hydro – M receptuur, 
zodat je nog vele jaren geniet van de warme uitstraling.

1

60x30x6 cm

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

60x60x6 cm

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

€ 35,20

Duna

Etna

Lupo

Luvia

Sagaro

Scuro

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Tuintegels
Marlux Classic

AnconaAlmeria

Dorato Tolosa

112112

De warme tinten en nuances van de Classic-tegels maken deze 
reeks echt een topper voor rustieke terrassen. M-Coat zorgt 
ervoor dat het onderhoud zo eenvoudig is als de uitstraling 
weelderig is.

Marlux lanceert een nieuwe generatie M-Coat met 10 jaar garantie. 

De tegels zijn nog slijtvaster. Je leeft voluit op je terras. Vocht, vet  

en vuil krijgen geen kans. Onderhoud was nog nooit zo gemakkelijk. 

M-Coat is beschikbaar in mat en glanzend.

Terras & Trends

Marlux Classic Tolosa

1

40x40x4 cm

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

Almeria

Ancona

Dorato

Tolosa

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Granité beschikt over een eenvoud die zich in quasi elke tuin, 
maar zeker in een cosy omgeving, perfect laat invoegen. Met 
M-Coat Protection, talvan formaten en een brede waaier aan 
kleuren is deze tegel voor vele toepassingen ideaal.

De Granité is een tegel die zich uitermate sfeervol laat combineren 
met klinkers, traptreden en randafwerking uit het Marlux-gamma. 

Grigio

Argenta

Carbono

Siena

Perla

Topo

Tuintegels
Marlux Granité

113

Marlux Granité Carbono

1

40x40x4 cm

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

60x30x4 cm

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

60x40x4 cm

€ 52,45

€ 52,45

60x60x4 cm

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

80x40x4 cm

€ 60,95

€ 60,95

Op aanvraag
linear

wildverband

€ 57,10

€ 57,10

Carbono

Perla

Topo

Grigio

Sienna

Argenta

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Tuintegels
Marlux Graphico

Art Deco GreyRetro Grey

114114

Met Graphico wordt een betonnen buitenvloer helemaal
anders. Het retromotief, dat subtiel in quasi dezelfde
grijze tint aanwezig is, kan in verschillende patronen
gelegd worden. Graphico past helemaal bij de vintagestijl 
van je interieur. Ook perfect om kleine accenten te leggen 
temidden van een effen tegelvloer of om een intiem 
hoekje af te bakenen.

Terras & Trends

Marlux Graphico Art Deco Grey

1

60x60x4 cm

€ 69,10

€ 69,10

Retro grey

Art deco grey

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Ostra Linea heeft de authentieke structuur van leisteen én biedt 
je het onderhoudsgemak van een tegel met M-Coat Protection. 
De keuze tussen licht of donker bepaalt de charme van je terras.

Mustang Cobra

Tuintegels
Marlux Ostra Linea

115

Marlux Ostra Linea Mustang

1

Product informatie

60x60x4 cm

€ 61,60

€ 61,60

90x60x4 cm

€ 70,20

€ 70,20

Mustang

Cobra

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Strak en
Modern
Tuininspiratie
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Marlux Kera Linea Cosy Grey



Tuintegels
Marlux Kera Linea

Het gamma Kera Linea heeft een breed kleurenpalet dat varieert van crème tot blauw. Kera Linea 
heeft de uitstraling van een keramische tegel en biedt tal van voordelen. De tegels zijn robuust en 
super onderhoudsvriendelijk dankzij M-Coat met 10 jaar garantie. Er zijn ook zwembadboorden 
beschikbaar.

CreamNatural Beige

CaramelPearl Grey

Cosy Grey

Bluestone

117

1

40x40x4 cm

€ 52,30

€ 52,30

€ 52,30

€ 52,30

€ 52,30

€ 52,30

60x60x4 cm

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

80x40x4 cm

€ 68,45

€ 68,45

€ 68,45

€ 68,45

€ 68,45

€ 68,45

Bluestone

Pearl Grey

Caramel

Natural Beige 

Cosy Grey

Cream

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Tuintegels
Marlux Manhattan

White 

Black Concrete

118118

Superstrakke uitstraling
De mat gecoate Manhattan-tegels zijn subliem in de minimale 
tuin. Met de kleuren zwart, grijs en wit is een superstrak 
uitzicht gegarandeerd. Zwembad in je tuin? Kies de bijpassende 
zwembadboorden voor een perfecte afwerking.

Terras & Trends

Marlux Manhattan Black

1

60x60x4 cm

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

80x40x4 cm

€ 68,45

€ 68,45

€ 68,45

Black

Concrete

White

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Met z’n aangenaam aanvoelende textuur, heeft Pietra Linea een 
gezellig karakter. Dat uit zich ook in het warme kleurenpalet. 
M-Coat is je garantie voor onderhoudsgemak en blijvende  
schoonheid. Met de populaire formaten, een wildverband en 
zwembadboorden waarmee je ook een trap of zwevend terras 
aanlegt, kan je veel kanten op.

MacchiatoFerro

Nero Tartufo

Tuintegels
Marlux Pietra Linea
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Marlux Pietra Linea Nero

1

40x40x4 cm

€ 52,30

€ 52,30

€ 52,30

€ 52,30

60x40x4 cm

€ 56,25

€ 56,25

€ 56,25

€ 56,25

60x60x4 cm

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

€ 61,60

wildverband (14,42 m2)

€ 62,30

€ 62,30

€ 62,30

€ 62,30

Nero

Tartufo

Ferro

Macchiato

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Tuintegels
Marlux Polyton

Silky White

Natural BlueIntensive Black

Mystic Grey

120120

Vlak gepolierd effect
De geslepen terrastegels Polyton mag je gerust moderne 
topklasse noemen. De tinten Intensive  Black, Natural Blue, Mystic 
Grey en Silky White  geven aan je terras een uitgesproken  pure 
uitstraling.

Terras & Trends

Marlux Polyton Mystic Grey

1

60x60x4 cm

€ 54,40

€ 54,40

€ 54,40

€ 54,40

Silky white

Mystic grey

Intensive black

Natural blue

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Klassiek in eenvoud
De gecoate Recta-tegels met hun mooie structuur in een formaat 
40 x 40 of 60 x 30 zijn gewoon gemaakt voor een tuin die nooit 
verveelt. Zeker als je ze combineert met klinkers, Gardino-
palissades en Georoc-traptreden zorg je voor aangename 
afwisseling.

Efeze

ThebeTyrus

Tuintegels
Marlux Recta

121

Marlux Pecta Efeze

1

40x40x4 cm

€ 47,85

€ 47,85

€ 47,85

60x30x4 cm

€ 57,20

€ 57,20

€ 57,20

Tyrus

Thebe

Efeze

Product informatie

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Prijs per m2



Intense kleuren
Streelzacht
Tuininspiratie
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Megasmooth Bleu Velvet



Tuintegels
Megasmooth

De Stone & Style Megasmooth tegels zijn echte aandachttrekkers. Met hun strakke lijnen, gladde 
looks, streelzachte textuur en intense kleuren stelen ze gegarandeerd de show. Geen wonder dat 
de Megasmooth tegels ook bij minder mooi weer zorgen voor sfeer. Megasmooth weet in tuinen 
en balkons van trendy designhotels, stijlvolle buitenpatio’s en rond geraffineerde woonruimtes met 
onmiskenbare elegantie de toon zetten. 

Prijzen op aanvraag.
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Megasmooth Cream Velvet

1
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Terras & Trends

Megasmooth Traptreden Grey Velvet

Megasmooth Grey Velvet

Stoer
Puur
Tuininspiratie



Tuintegels
Megasmooth

De Megasmooth tegels kregen hun looks niet zomaar mee. De tegel is geïnspireerd op een industriële 
omgeving waar beton in de meest pure vorm wordt gebruikt. Dankzij het  uitzonderlijke formaat  is 
de Megasmooth dan ook een succesnummer binnen de eigentijdse ontwerpen. En dankzij de strakke 
vormgeving, de opulente uitstraling en de robuuste, stoere omvang creëren deze prachtige tegels in 
elke tuin symmetrie, grandeur en een absoluut gevoel van ruimtelijkheid.
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Prijzen op aanvraag.

Megasmooth Traptreden Cream Velvet

1



Basistegels
Tuininspiratie

Terras & Trends

TerraTops Antraciet
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Betonbestrating
Ons GeoSteen® assortiment behoort tot de absolute top in bestratingsmaterialen. Binnen deze 

range zijn er een heleboel onderscheidende series met unieke. MBI-eigen kenmerken.

Naast deze lijn voeren we ook een basis assortiment genaamd Basistegels. Deze is toegankelijk voor 

een kleiner budget. Het betreft stenen die al dan niet zijn voorzien van gepigmenteerde toplaag. Dit 

zijn duurzame pigmenten die evengoed een prachtige uitstraling bieden. Binnen deze budgetrange 

onderscheiden we ook heel duidelijk een aantal unieke series.

Nieuw in 2016 is dat ook de basistegels collectie voor een groot deel van protection plus 

bescherming is voorzien. Dus ook voor een kleiner budget is de kwaliteit op het hoogste niveau.

Plaza 129

TerraTops 130

GraniTops 131

Tuintegels
Basistegels

Basistegels

127

Inhoud

1



De steenmeesters
MBI

Strak
Trendy
Tuininspiratie

Terras & Trends

Plaza Grijs-zwart
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Tuintegels
Plaza

Structuur: Vlak

Antraciet Savanne

Kenia PretoriaSafari

Grijs-zwart

129129
De Plaza-tegels zijn relatief strakke, trendy maar vooral ‘pure’ producten. Ze zijn voorzien van een kleine 
afstandhouder en hebben doorgaans een licht oneffen rand. De Plaza is al jarenlang een succes bij 
MBI De steenmeesters. Een werkelijk tijdloze innovatie waarmee het bedrijf al jaren succesvol is! De 
naam spreekt voor zich: een mooie strakke steen, een moderne tegel met een natuurlijke look. Deze 
prachtige serie tegels met verschillende afmetingen zijn te verkrijgen in zes cm dikte. Een uitgelezen 
steen voor een moderne tuinarchitectuur.

Actie
artikel

Actie
artikel

1

30x20x6

€ 23,50

€ 23,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

€ 24,50

60x30x6

€ 25,75

€ 25,75

€ 27,75

€ 27,75

€ 26,75

€ 27,25

60x60x6

€ 24,95*

€ 24,95*

€ 27,25

€ 27,75

Wildverband (10,08 m2)

€ 28,50

€ 28,50

€ 28,50

€ 28,50

€ 28,50

Antraciet

Grijs-zwart

Savanne

Safari

Kenia

Pretoria

Product informatie

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel



Tuintegels
TerraTops

130130

Als u betaalbare kwaliteit zoekt, is dit uw tegel. Terratops komen 
tegemoet aan de meeste wensen en zijn vriendelijk geprijsd. Door 
de verscheidenheid aan formaten en kleuren en het gemak van 
het leggen creëert u eenvoudig dat moderne terras wat u voor 
ogen heeft.

Terras & Trends

Structuur: Vlak

Budget
Vlak
Lichtgewicht
Tuininspiratie

TerraTops Antraciet

Antraciet

Safari

Kenia

Grijs zwart

Actie
artikel

Actie
artikel

Grijs

+

 PR
OT

EC
TI

ON
 PLUS     

15   
   

   
   

    
            de optimale bescherm

ing 

DE STEENMEESTERS
MBI De steenmeesters

MBI

1

30x20x4,7

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

60x60x4,7

€ 19,95*

€ 19,95*

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

Wildverband (11,76 m2)

€ 20,40

€ 20,40

€ 20,40

€ 20,40

Antraciet

Grijs zwart

Grijs

Safari

Kenia

Product informatie

Wildverband uitsluitend per vol pakket

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel



Het is heel natuurlijk om voor een dubbeltje op de eerste rij te 
willen zitten. Dat kan met deze tegel vederlicht door de dikte van 
4,7 cm dik. Tenslotte zijn de GranitoTops beschermd door een 
Protection Plus factor 25 coating. Kortom: een complete topper 
voor een zacht prijsje.

Tuintegels
GraniTops

131

GraniTops Graphito

De steenmeesters
MBI

Grey-Black

Graphito

Actie
artikel

Actie
artikel

Coal

Actie
artikel

1

60x60x4

€ 24,75*

€ 24,75*

€ 24,75*

Grey-black

Coal

Graphito

Product informatie

Prijs per m2

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

ACTIE
artikel
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Terras & Trends Zilver

Terras & Trends
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Stijlvol
Verrassend
Tuininspiratie



Zilver

Bruin

Axenta GrisAxenta Noir

Grafiet

Zand

Grijs

Tuintegels
Terras & Trends Basic vlak 

& Axenta 
133Strak, stijlvol en verrassend voordelig. De Terras & trends Basic is het perfecte voorbeeld van goede 

kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Deze tegel sluit naadloos aan bij de huidige trends en voldoet aan 
alle verwachtingen. Dankzij de slijtvaste basalt toplaag zijn deze tegels eenvoudig in onderhoud. Let 
wel, deze tegel is niet krasbestendig.

1

60x60x4

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

Grafiet

Zilver

Grijs

Bruin

Zand

Product informatie

Prijs per m2

60x60x4

€ 29,95

€ 29,95

Noir

Gris

Axenta

Basic vlak

Product informatie

Prijs per m2
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Terras & Trends Slate Grafiet

Terras & Trends

134

Betaalbaar
Kwaliteit
Tuininspiratie



Antraciet Zilver

Grijs Bruin Zand

Grafiet

Tuintegels
Terras & Trends Basic Slate

135
Deze tegels zijn verkrijgbaar in vlak en slate. Op deze pagina ziet u de slate variant. Verkrijgbaar in 
diverse mooie en moderne kleuren, zijn is deze tegel zeer geschikt voor het leggen van een mooi (dak)
terras. Leg de tegels met een voegbreedte van 5 mm. Voeg ze in met voegzand of voegmortels en 
houd het oppervlak vrij van zand, grind en scherpe voorwerpen. Zo voorkomt u krasvorming en heeft 
u jarenlang plezier van uw terras. Let wel, deze tegel is niet krasbestendig.

1

60x60x4

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

Antraciet

Grafiet

Zilver

Grijs

Bruin

Zand

Product informatie

Prijs per m2
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Terras & Trends Zilver

Terras & Trends
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Topper
Onderhoudsarm
Tuininspiratie



Bruin

ZilverAntraciet

Lava Zand

Grijs

Tuintegels
Terras & Trends Classic

137
Deze topper is nieuw in onze collectie. De sterke Classic tegel is vorstbestendig, voorzien van 
een duurzame coating en behoudt lang haar mooie kleuren. De Classic wordt niet snel vuil en is 
onderhoudsarm. De tegel is zeer geschikt voor het leggen van een terras, dakterras of voor het 
bestraten van uw tuin. Met Terras & Trends Classic creëert u een heerlijke rustplek in uw tuin. Dankzij 
de onderhoudsvriendelijke eigenschappen kunt u lang en zorgeloos profiteren van deze prachtige 
tegels. Dat wordt vanaf nu alleen nog maar genieten.

1

60x60x4

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

Antraciet

Zilver

Grijs

Bruin

Lava

Zand

Product informatie

Prijs per m2



Terras & Trends

Terras & Trends Classic Zilver

Terras & Trends
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Duurzaam
Zorgenloos
Tuininspiratie



Bruin

ZilverAntraciet

Lava Zand

Grijs

Tuintegels
Terras & Trends Classic Slate

139
Evenals de Classic Vlak, is ook deze topper is nieuw in onze collectie. Vorstbestendig, voorzien van een 
duurzame coating  behoudt deze fantastische tegel jarenlang haar mooie kleuren. De Classic Slate 
wordt niet snel vuil en is onderhoudsarm. De tegel is zeer geschikt voor het leggen van een terras, 
dakterras of voor het bestraten van uw tuin. Met Terras & Trends Classic  Slate creëert u een heerlijke 
rustplek in uw tuin. Dankzij de onderhoudsvriendelijke eigenschappen kunt u lang en zorgeloos 
profiteren van deze prachtige tegels. Dat wordt vanaf nu allen nog maar genieten.

1

60x60x4

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

€ 39,50

Antraciet

Zilver

Grijs

Bruin

Lava

Zand

Product informatie

Prijs per m2



Tijdloos
Klassiek
Tuininspiratie
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Kenmerken:
• Duurzaam

• Kleurecht en kleurvast

• Laag wateropname percentage

• Onderhoudsvriendelijk

• Beschikbaar in diverse kleuren

• Budgetvriendelijk 

Terras & Trends

Novaton



Gebakken klinkers

Bent u op zoek naar een sierbestrating die met de jaren mooier 

wordt? Die oersterk is en een natuurlijke sfeer brengt? Kies dan

voor gebakken sierbestrating en voel de natuur onder uw voeten. 

Ook wanneer u niet op het gras loopt.

Dat gebakken klinkers een trend blijven, is geen wonder. Dankzij zijn tijdloze en natuurlijke uitstraling 
is hij toepasbaar in zowel de moderne als klassieke tuin. Bovendien laat deze siersteen zich 
uitstekend combineren met andere producten. De gebakken klinker is het een duurzame steen.  
Er wordt zelfs gefluisterd dat de gemiddelde leeftijd van die steensoort een stuk hoger ligt dan die 
van de mens. Sterker nog, hoe ouder de klinker, hoe mooier hij wordt.

Gebakken klinkers worden gemaakt van klei die gewonnen is uit rivieren en uiterwaarden.  
De klei wordt geperst in een vorm en vervolgens onder zeer hoge temperaturen gebakken in een 
tunneloven. Dit procedé zorgt ervoor dat de klinker keihard wordt en daardoor goed bestand is 
tegen weersinvloeden, belasting, strooizout en andere chemicaliën. Niet voor niets is de gebakken 
klinker al eeuwenlang hét bestratingsmateriaal voor wegen, paden, parkeerplaatsen en terrassen.

De gebakken klinker is verkrijgbaar in een groot aantal handzame formaten. Namelijk de bekende 
waalformaten, maar ook dikformaten en klinkerkeiformaten. De klinkers zijn in verschillende 
hoogten verkrijgbaar. Zo is een dikte van 8,5 cm een goede keuze voor een oprit, terwijl 6,5 cm dik 
genoeg is voor een tuinpaadje of terras. 

Naast formaten, kan men ook kiezen uit kleur en reliëf. Naast de strakke klinker die een moderne 
uitstraling heeft, zijn er de getrommelde klinkers. Door een speciale behandeling in de fabriek zijn 
deze klinkers ‘oud’ gemaakt waardoor het uiterlijk een wat versleten look krijgt. 

141
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Gebakken klinkers
Onyx

142142

Gebakken stenen kunnen ook heel trendy zijn. 
Daarvan is de Onyx het tastbare bewijs. Deze 
kwalitatief hoogwaardige steen is leverbaar in 
een waalformaat in de fraaie kleurstellingen grijs 
en zwart.  Daarnaast is de Onyx verkrijgbaar in 
een platkeiformaat in de kleur zwart. De Onyx is 
licht bezand en leverbaar in een getrommelde 
en ongetrommelde uitvoering. Een kwestie van 
smaak, want beide uitvoeringen sluiten perfect 
aan bij modern en strak vormgegeven huizen en 
kantoren. 

Kildare

2



Ongetrommeld / onbezand

Ongetrommeld / onbezand

Gebakken klinkers
Barnsteen

Toermalijn

143

Door de bijzondere mengeling van de kleuren 
rood/bruin/blauw, heeft de Barnsteen een au-
thentieke uitstraling die de sfeer ademt van de 
tijden van toen. Perfect toepasbaar als omlijsting 
voor de klassieke woning, maar vormt ook een 
prachtig contrast met in combinatie met strakke 
en moderne panden.

De Toermalijn is iets strakker van vorm en wat 
gematigder van kleur, waardoor de nadruk juist 
komt te liggen op de beplanting. Een ander sterk 
punt aan deze steen is de lange levensduur. 
Deze klinker gaat generaties lang mee. Dankzij 
de duurzame productie en het gebruik van zui-
ver natuurlijke materialen kent deze klinker lou-
ter voordelen.

2



Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie
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Toermalijn



Gebakken klinkers
Toermalijn

Deze fraaie gebakken klinkers worden gemaakt van rivierklei en gebakken in een tunneloven. Dankzij 
de natuurlijke manier van produceren, is dit een hele duurzame en milieuvriendelijke steen in een 
fantastische natuurlijke kleurstelling. Bijkomend voordeel heeft misschien niet direct effect op uw 
eigen tuin, maar wel op de natuur in zijn algemeenheid. Want door de klei te winnen uit Hollandse 
rivieren krijgen deze weer de volle ruimte en ontstaat er nieuwe natuur.

145

Apatiet

Toermalijn

Toermalijn

2



Uniek
Hoogwaardig
Tuininspiratie
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Terra Ancona Antica



Getrommeld / onbezand

Gebakken klinkers
Terra Antica

Of u nu kiest voor de Terra Bolzano, de Moderna Antica of de Terra Vulcano, de gebakken klinkers uit 
deze serie hebben één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk natuurlijke sfeermakers. Handgebakken 
en uniek van vorm en kleur, vormt deze klinker de perfecte match met uw woning en tuin. Onze 
gebakken klinkers zijn kwalitatief hoogwaardig en zorgen voor een leven lang plezier, zonder al teveel 
onderhoud. Af en toe opnieuw invegen of schoonmaken met water is voldoende voor jarenlang 
plezier. 
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Terra bolzano antica 
Waalformaat 

Terra iseo antica 
Waalformaat

Terra lucca antica 
Waalformaat

Terra lugano antica 
Waalformaat

Terra modena antica 
Waalformaat

Terra vulcano antica 
Waalformaat

2

Waalformaat

ca.20,4x5x6 cm

€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95

€ 39,95

€ 37,75

Dikformaat

ca.20,4x6,7x6,5 cm

€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95

€ 39,95

€ 37,75

Terra lugano antica

Terra lucca antica

Terra modena antica

Terra iseo antica

Terra bolzano antica

Terra vulcano antica

Product informatie

Prijs per m2



Klinkerkeien Apatiet

Apatiet 
WF bezand/ongetrommeld  

Novaton 
WF bezand/ongetrommeld  

Apatiet 
DF bezand/getrommeld 

Safier 
WF onbezand/getrommeld  

Fluoriet 
WF bezand/getrommeld 

Barnsteen 
DF onbezand/ongetrommeld 

Toermalijn 
WF onbezand/ongetrommeld 

Toermalijn 
DF onbezand/getrommeld 

Sutton 
WF getrommeld 

Toermalijn 
WF onbezand/getrommeld 

Apatiet 
WF bezand/getrommeld 

Carlow 
DF getrommeld 
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Gebakken klinkers

Topaas 
DF onbezand/getrommeld 

Kildare 
DF getrommeld  

Incana waalformaat 
onbezand/getrommeld

Apatiet 
Klinkerkei Bezand 

Oud Ommen 
WF onbezand/getrommeld 

Nostalgie waalformaat 
onbezand/getrommeld

Gala waalformaat 
onbezand/getrommeld

Qualiton waalformaat 
onbezand/getrommeld

Jade 
WF getrommeld  

149

2

Waalformaat
getrommeld

 ca.20x5x6 cm

€ 32,40

€ 34,75

€ 32,45

€ 38,75

€ 41,75

€ 43,30

Waalformaat
ongetrommeld

 ca.20x5x8,5 cm

€ 41,95

€ 45,75

€ 52,95

€ 45,75

€ 46,75

Keiformaat

 ca.20x10x8 cm

€ 44,65

Dikformaat
getrommeld

ca.20x6,4x6 cm

€ 31,75

€ 33,55

€ 31,75

€ 37,55

€ 40,75

€ 41,75

Waalformaat
getrommeld

ca.20x5x8,5 cm

€ 45,50

€ 49,50

€ 56,85

€ 49,95

€ 49,95

€ 44,95

€ 43,95

€ 38,95

€ 49,95

€ 49,95

Dikformaat
ongetrommeld

ca.20x6,4x8,5 cm

€ 51,95

€ 44,95

€ 42,95

€ 42,55

Dikformaat
getrommeld

ca.20x6,4x8,5 cm

€ 54,95

€ 49,50

€ 44,75

€ 46,95

€ 45,95

Rush

Sutton

Jade

Carlow

Kildare

Onyx

Novaton (bezand)

Fluoriet (bezand)

Apatiet (bezand)

Safier (onbezand)

Toermalijn (onbezand)

Oud ommen (onbezand)

Topaas (onbezand)

Barnsteen (onbezand)

Nostalgie (onbezand)

Qualiton (mix) (bezand)

Incana (onbezand)

Gala

Apatiet

Product informatie

Prijs per m2 Prijs per m2

Prijs per m2

Gebakken stenen strengpers bezand Gebakken stenen vormbak bezand en onbezand

Gebakken stenen vormbak bezand



Slijvast
Mooi van kleur
Tuininspiratie
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Waal- en Dikformaat

Sierbestrating
Betonstenen Tremico

Antraciet Oud bontBont

SmookRood/Zwart Brons

Van een klinker wordt verwacht dat hij jarenlang mee gaat, van de Tremico klinker mag u echter nog 
meer verwachten. Tremico klinkers worden geproduceerd met een speciale deklaag. Dankzij deze 
deklaag zijn de klinkers slijtvast, mooi van kleur en minder gevoelig voor vervuiling. Zeer geschikt voor 
het leggen van terrassen, paden, opritten en pleinen.

Lees voor verwerking altijd de palletbrief. Houd rekening met eventueel zaagverlies zodat u voldoende 
stenen hebt om de klus te klaren. Invoegen met brekerszand kan blijvende vlekken veroorzaken.  
Wij raden u daarom aan om schoon voegzand te gebruiken.

151

3

Waalformaat

 20x5x6 

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

Dikformaat

20x6,7x6 

€ 18,75

€ 18,75

€ 18,75

€ 18,75

€ 18,75

€ 18,75

20x30x6 

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

30x60x6

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

60x60x6 

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

€ 21,50

Antraciet

Bont

Oud Bont

Rood/Zwart

Smook

Brons

Twents Bont

Texels Bont

Zeeuws Bont

Product informatie

Prijs per m2



Klassiek
Tuininspiratie
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Klinker formaat

Sierbestrating
Betonstenen Tremico

Bont Brons Oud bont

Smook

Van een klinker wordt verwacht dat hij jarenlang mee gaat, van de Tremico klinker mag u echter nog 
meer verwachten. Tremico klinkers worden geproduceerd met een speciale deklaag. Dankzij deze 
deklaag zijn de klinkers slijtvast, mooi van kleur en minder gevoelig voor vervuiling. Zeer geschikt voor 
het leggen van terrassen, paden, opritten en pleinen.

Lees voor verwerking altijd de palletbrief. Houd rekening met eventueel zaagverlies zodat u voldoende 
stenen hebt om de klus te klaren. Invoegen met brekerszand kan blijvende vlekken veroorzaken.  
Wij raden u daarom aan om schoon voegzand te gebruiken.

153

3

21x10,5x6 

€ 12,85

€ 13,85

€ 14,25

€ 13,85

Tremico

21x10,5x7 

€ 14,50

€ 15,95

€ 15,50

€ 17,15

€ 17,15

€ 17,15

€ 17,15

€ 17,15

21x10,5x8  

€ 13,80

€ 14,80

€ 15,30

€ 14,80

Grijs

Rood

Antraciet

Heide(Paars)

Bont

Oud Bont

Rood/Zwart

Brons

Smook

Product informatie

Prijs per m2



Strak
Stijlvol
Tuininspiratie
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Demiton Berkley

20x30x5 

€ 13,95

€ 13,95

€ 13,95

€ 13,95

30x40x6 

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

40x40x6   

€ 20,25

€ 20,25

wildverband (12 m2)

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 22,30

€ 20,25

€ 20,25

€ 22,30

€ 22,30

€ 22,30

Capiche

Coal

Gothic

Kilimanjaro

Berkley

Copper Blend

Mallorca

Mont Blanc

Primavera

Wildverband utsluitend leverbaar per vol pakket à 12 m² of per volle laag à 1,2 m²

Product informatie

Prijs per m2



Sierbestrating
Demiton Extra

Berkley

Capiche Coal

Copper Blend

Mallorca

Gothic

Mont Blanc

Kilimanjaro

Primavera

Sierbestrating in diverse diktes en formaten, met deklaag en afstandhouders, zonder facet. Aftrillen 
met lichte trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Strooizout kan schade veroorzaken 
aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische 
vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.
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TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

3



Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie

156

Terras & Trends

Everton Orange Moon

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.



Sierbestrating
Everton

Product informatie

Antra Antra Brown

Gothic Kilimanjaro

Antra Red

Orange Moon

Sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een strakke deklaag met facet en 
afstandhouders (m.u.v. 20x5x6 en 21x6,8x6 deze hebben geen afstandhouder). Aftrillen met lichte 
trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Strooizout kan schade veroorzaken aan de 
bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met organische vervuiling,
zoals blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.
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3

Waalformaat

20x5x6

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

Dikformaat

 21x6,8x6

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

20x10x6

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

20x30x6

€ 18,45

€ 18,45

€ 18,45

€ 18,45

€ 18,45

50x50x6 

€ 24,45

€ 24,45

wildverband 6 cm (12 m2)

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

Antra

Antra Brown

Antra Red

Gothic

Grey

Kilimanjaro

Orange Moon

Product informatie

Prijs per m2

Windverband uitsluitend leverbaar per vol pakket à 12 m² of per volle laag à 1,2 m²



Sierbestrating in diverse diktes, formaten en banenverband (BV), voorzien van een strakke deklaag zonder 
facet met afstandhouder. Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat, vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Strooizout 
kan schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op met 
organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.
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Sierbestrating
Everton Camelot Paving

Terras & Trends

Noir 

Antra Brown 

Mont Blanc 

Gothic Kilimanjaro 

3

20x30x6 

€ 20,45

€ 20,45

€ 20,45

€ 20,45

€ 20,45

50x50x6

€ 24,45

€ 24,45

60x60x6

€ 25,45

€ 25,45

100x100x6 

€ 35,45

15x22,5x8

€ 31,45

€ 31,45

€ 31,45

20x30x8  

€ 32,45

€ 32,45

€ 32,45

banenverband 8 cm (9,6 m2)

€ 29,45

€ 31,45

€ 29,45

Antra Brown

Gothic

Kilimanjaro

Mont Blanc 

Noir

Product informatie

Prijs per m2

Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pakket à 9,6 m² of per volle laag à 1,2 m²



Sierbestrating
Mondian

159

Mondian stenen hebben een mooie, robuuste uitstraling.  Deze 
maatvaste stenen laten zich eenvoudig en snel verleggen. Deze 
stenen worden veel gebruikt voor het bestraten van paden en 
opritten, maar ook pleinen vormen voor deze budgetvriendelijke 
steen geen enkel probleem. 

Oud bont

Antraciet Smook

Brons

Oud Bont

3

20x30x6 

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

 30x40x6

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

30x60x6 

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 18,95

Brons

Oud Bont

Antraciet

Smook

Product informatie

Prijs per m2



De Strackstones onderscheiden zich van de Cobblestones® door het moderne en strakke uiterlijk. Door toepassing 
van hoogwaardige grondstoffen en kleurechte granulaten wordt de kwaliteit van de Cobblestones® geëvenaard.
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Sierbestrating
Maas & Waal Strackstone

Terras & Trends

Havanna

Wijnrood/Havanna genuanceerdAntraciet

Havanna Antraciet genuanceerdHavanna

Wijnrood/Antraciet genuanceerdWijnrood/Oker genuanceerd

Wijnrood

Oker

3

21x7x8  

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

€ 24,70

Wijnrood

Antraciet

Wijnrood/Havanna Genuanceerd

Havanna

Havanna/Antraciet Genuanceerd

Oker

Wijnrood/Oker Genuanceerd

Wijnrood/Antraciet Genuanceerd

Product informatie

Prijs per m2



kleurecht

Sierbestrating
Retro Natura

161

Sierbestrating 8 cm, voorzien van een kleurechte natuursteen 
granulaat deklaag zonder facet en met afstandhouders. Aftrillen 
met lichte trilplaat met rubbermat,staalborstel en strooizout kan 
schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het 
geschikte inveeg materiaal. Let op met organische vervuiling, zoals 
blad, tuinaarde enz., op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Old AmsterdamOld Amsterdam

Old ParisOld Berlin

Old Londen

Old Londen

TIP!
voor de verwerkingsvoor-

schriften zie verpakking of 

informeer bij uw 

REDSUN dealer.

3

 21x7x8 

€ 26,75

€ 26,75

€ 26,75

€ 26,75

Old Amsterdam (Rood Genuanceerd)

Old London (Lichtbruin Nuance)

Old Berlin (Donkergrijs)

Old Paris (Bruin Genuanceerd)

Product informatie

Prijs per m2
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Terras & Trends

Rood genuanceerd

Waalformaat

20x5x8 

€ 27,80

€ 27,80

€ 27,80

€ 27,80

€ 27,80

Dikformaat

21x7x8 

€ 27,80

€ 27,80

€ 27,80

€ 27,80

€ 27,80

10,5x10,5x7 

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

14x14x7 

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

14x21x7 

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 25,90

21x21x8 

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

 21x31,5x8  

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

21x42x8 

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

€ 31,50

Algarve/Terra Melange

Antraciet

Bont Genuanceerd

Brons Genuanceerd

Bruin Genuanceerd

Rood Genuanceerd

Wijnrood

Madrid - Antraciet/Grijs 

Murcia - Zwart/Bruin/Grijs

Product informatie

Prijs per m2



Sierbestrating
Maas & Waal Cobblestones®

Behoeven Cobblestones® nog enige introductie? Want al meer dan 20 jaar staat deze steen 
op eenzame hoogte. De toepassing van natuurechte granulaten en hoogwaardige natuurlijke 
ingrediënten zorgt ervoor dat deze kleurechte betonsteen met de jaren alleen maar mooier wordt. 
Cobblestones® zijn leverbaar in 10 kleuren en in vele formaten. Daarmee kunt u eindeloos variëren 
in kleur- en legpatronen. En de maatvoering? Die is met een laser gecontroleerd! De duurzame en 
tijdloze Cobblestone® is al veel geïmiteerd maar nog nooit nagemaakt. Er kan er tenslotte ook maar 
één de echte zijn. En om alle twijfel te voorkomen, de originele Cobblestone® wordt geleverd met een 
Certificaat van Echtheid.
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Wijnrood

AntracietAlgarve

Brons genuanceerd Bruin genuanceerd

Bont genuanceerd

Rood genuanceerd

MurciaMadrid

3
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Terras & Trends

Lanzarote

Kleurecht
Eindeloos variabel
Tuininspiratie



Sierbestrating
Cobble Paving/Budgetline

De Cobble Paving is het budgetbroertje van de Cobblestone®. De Cobble Paving is verkrijgbaar in 
zes kleuren en in vier formaten. Waarin deze steen zich onderscheidt van de Cobblestone®? Eigenlijk 
alleen maar in de dikte en de toegepaste grondstoffen. Dus wie een economische steen zoekt, mag 
de Cobble Paving zeker niet missen.
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de Cobble Paving zeker niet missen.

Antraciet

Brons genuanceerd Lanzarote

Grijs/Antraciet

Algarve

Rood genuanceerd

3

15x15x6 

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

20x15x6 

€€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 16,95

20x20x6 

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

20x30x6 

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

€ 17,95

Algarve/Terra Melange

Antraciet

Brons Genuanceerd

Lanzarote 

Rood Genuanceerd

Grijs/Antraciet

Product informatie

Prijs per m2



Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie

166

Terras & Trends

Brons



Sierbestrating
Tambour

Bont

Rood zwartOud bont

Antractiet Brons

Smook

Tambour stenen hebben een mooi herkenbaar karakter en een verouderd effect. Om dit effect te 
bereiken worden deze stenen getrommeld. De steen is verkrijgbaar in diverse kleuren en formaten, 
hierdoor kunt u eindeloos combineren. Tambour stenen zijn gegarandeerd maatvast en laten zich 
snel en eenvoudig verleggen. Geschikt voor het leggen van paden, opritten en grote oppervlakken 
zoals pleinen.
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3

15x5x7,5  

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

20x5x7  

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

21x7x7  

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 21,95

10x10x6  

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

15x15x6  

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

20x15x6  

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

20x20x6  

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

20x30x6  

€ 18,35

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 18,35

€ 19,95

Antraciet

Bont

Brons

Oud Bont

Smook

Rood/Zwart

Twents Bont

Product informatie

Prijs per m2

Actie
artikel

ACTIE
artikel



Natuursteen
Marmer

Royal Beige gezandstraaldPolar Blue

168168

4

Terras & Trends

Polar Blue

60x60x3 

€ 83,50

€ 103,85

Polar Blue   

Royal Beige  

Product informatie

Prijs per m2



Zandsteen is een splijtmateriaal. Splijtmateriaal is gelaagd en 
splijtbaar van aard en wordt daarom in plaatvorm gewonnen: 
hierdoor heeft het een natuurlijk splijtvlak, variërend van vlak 
tot grover. Het natuurlijk splijtvlak zorgt voor een zeer hoge 
antislipwaarde. Sommige soorten zijn ook verkrijgbaar met een 
geslepen (gezoet of gepolijst) oppervlak. Door het zoeten of 
polijsten wordt de kleur opgehaald en verdiept; dit geeft een heel 
mooi optisch effect. De tegels zijn vorstbestendig en kunnen 
zowel binnen als buiten toegepast worden. Autumn Brown

Silver Shadow

Modak

Silver Galaxy

Sarinda Yellow 

Natuursteen
Zandsteen/Kwartsiet
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4

Modak

30-55x25x2,5-3 

€ 95,15

60x40x2,5 

€ 56,55

€ 106,75

60x40x2,5-3,5 

€ 48,30

60x60x2,5

€ 56,55

€ 106,75

60x60x3

€ 70,95

60x60x2,5-3,5

€ 49,90

80x80x2,5-3,5

€ 57,30

Autumn Brown

Silver Galaxy    

Silver Shadow    

Sarinda Yellow    

Modak

Product informatie

Prijs per m2



Natuursteen
Leisteen

Black Berry

Desert Black breukruw

Laos Slate Multicolor

Harappa Black

Mustang

170170

4

Leisteen is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting 
in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door 
verwering afgebroken gesteente. Leisteen is, net als kwartsiet, 
een splijtmateriaal. Het natuurlijk splijtvlak zorgt voor een hoge 
antislipwaarde die nauwelijks te evenaren is door een andere 
steen. Verschillende soorten zijn ook verkrijgbaar met een 
geslepen (gezoet of gepolijst) oppervlak. Vele soorten leisteen zijn 
vorstbestendig en daarom ook buiten toepasbaar.

Terras & Trends

60x60x2 

€ 53,00

60x60x2,5 

€ 62,50

60x60x2,8 

€ 49,95

€ 59,60

60x60x3 

€ 82,10

80x80x2,5 

€ 74,20

80x80x2,8 

€ 56,90

€ 66,25

60x120x2,8 

€ 52,40

100x100x2,8 

€ 56,90Desert Black, breukruw

Mustang 

Black Berry   

Laos Slate Multicolor   

Harappa Black

Product informatie

Prijs per m2



Basalt is een uitvloeiinggesteente, ontstaan uit afgekoelde magma 
aan het aardoppervlak na bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen. Het 
wordt in blokken uit de berg gewonnen, in platen gezaagd en 
vervolgens verwerkt tot tegels. Basalt is meestal zwart van kleur 
en bestaat uit kleine kristallen. Het oppervlak van de tegels wordt 
over het algemeen geslepen of gevlamd. De structuur van basalt  
kenmerkt zich vaak door kleine luchtsluitingen, afhankelijk van de 
soort. Basalt kan van zending tot zending van kleur en structuur 
verschillen. Vele soorten basalt zijn vorstbestendig en kunnen 
zowel binnen als buiten worden toegepast.

Tibet Olivian Black Tibet New Black

Natuursteen
Basalt

171

4

Tibet Olivian Black

50x50x3  

€ 88,15

60x60x3  

€ 96,60

€ 89,20

80x40x3  

€ 88,40

80x80x3  

€ 123,10Tibet Olivian Black 

Tibet New Black

Product informatie

Prijs per m2



Natuursteen
Graniet

Tibet Dark Grey riven

Bohemian Black riven

Tibet Asian White

Tibet Dark Grey gevlamd

172172

4

Leisteen is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting 
in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door 
verwering afgebroken gesteente. Leisteen is, net als kwartsiet, 
een splijtmateriaal. Het natuurlijk splijtvlak zorgt voor een hoge 
antislipwaarde die nauwelijks te evenaren is door een andere 
steen. Verschillende soorten zijn ook verkrijgbaar met een 
geslepen (gezoet of gepolijst) oppervlak. Vele soorten leisteen zijn 
vorstbestendig en daarom ook buiten toepasbaar.

Terras & Trends

Tibet Dark Grey

50x50x3  

€ 50,20

60x40x3  

€ 50,20

60x60x3  

€ 119,50

€ 50,20

€ 50,20

€ 49,95

80x80x3  

€ 59,95

Bohemian Black, riven

Tibet Donker Grijs, gevlamd

Tibet Donker Grijs, riven

Tibet Asian White   

Product informatie

Prijs per m2



Antique Blue Light

Natuursteen
Turks hardsteen

173

4

60x60x3   

€ 88,70

€ 88,70

Antique Blue Light Soft finish, 3 cm dik

Antique Blue Light gezandstraald

Product informatie

Prijs per m2

De Turkse hardstenen die wij voeren zijn feitelijk kristallijne 
marmers, ontstaan uit kalksteen. De bijzonder luxueuze uitstraling 
van deze tegels geven ieder project een zeer exclusieve uitstraling. 
Doordat de tegels op een bijzondere manier verouderd worden, 
wij noemen dat ‘soft finish’, krijgen ze het belopen uiterlijk van een 
steen die door de tand des tijds alleen maar mooier is geworden.



Natuursteen
Vietnamees hardsteen

Vietnamese Hardsteen 
soft finish

Vietnamese Hardsteen 
grof geschuurd

174174

4

Leisteen is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting 
in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door 
verwering afgebroken gesteente. Leisteen is, net als kwartsiet, 
een splijtmateriaal. Het natuurlijk splijtvlak zorgt voor een hoge 
antislipwaarde die nauwelijks te evenaren is door een andere 
steen. Verschillende soorten zijn ook verkrijgbaar met een 
geslepen (gezoet of gepolijst) oppervlak. Vele soorten leisteen zijn 
vorstbestendig en daarom ook buiten toepasbaar.

Terras & Trends

60x60x3    

€ 92,65

€ 84,85

Anticato, soft finish

Anticato, grof geschuurd   

Product informatie

Prijs per m2



Natuursteen
Chinees hardsteen
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4

Spotted Bluestone 
gezoet getrommeld

Spotted Bluestone 
New Anticato Soft Finish

Nero Imperiale riven

Spotted Bluestone
gezandstraald

Spotted Bluestone 
gezoet met facet

Nero Imperiale 
soft finish

Spotted Bluestone

50x50x3 

€ 50,10

€ 50,10

60x60x3 

€ 50,10

€ 50,10

€ 61,25

€ 58,75

€ 85,55

€ 73,05

80x80x3

€ 66,50

€ 66,50

100x100x3 

€ 66,50

€ 66,50

Spotted Blue,  getrommeld

Spotted Blue, facet

Spotted Blue, new anticato

Spotted Blue, gezandstraald

Nero Imperiale, Riven

Nero Imperiale, soft finish

Product informatie

Prijs per m2

De Turkse hardstenen die wij voeren zijn feitelijk kristallijne 
marmers, ontstaan uit kalksteen. De bijzonder luxueuze uitstraling 
van deze tegels geven ieder project een zeer exclusieve uitstraling. 
Doordat de tegels op een bijzondere manier verouderd worden, 
wij noemen dat ‘soft finish’, krijgen ze het belopen uiterlijk van een 
steen die door de tand des tijds alleen maar mooier is geworden.



Black Slate

Ardennersplit Geel Glitterstone Black

Ardennersplit Grijs

Glitterstone Red

Alpengrind

Flachkorn

Carrara split

Japans split

Canadian Slate Blue Canadian Slate Green Carrara brokjesCanadian Slate Black

Granito Giallo

Carrara grind Castle grind Dololux

176176

Artic Green split

Glitterstone White

Anatolia Green grind

Flintstones Basaltsplit zwart

Granada split

Ardenner Grijs

Gletsjergrind Royal



Granietsplit rose-roodGrauwacke split

Icy Blue brokjes Icy Blue split

Lava split

Maaskeien bont Marbre Rose split

Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes

177

5

Bigbag

€ 192,95

€ 190,40

€ 150,00

€ 165,00
€ 185,30

€ 165,00

€ 272,00
€ 304,30

€ 368,05
€ 368,05

€ 300,05
€ 193,80

€ 165,00
€ 175,50

€ 120,00
€ 165,75
€ 135,00
€ 460,70

€ 328,95

€ 206,55

Mini bigbag 

€ 75,65
€ 134,30
€ 283,05
€ 75,25
€ 67,15
€ 67,50

€ 92,65
€ 77,35

€ 72,75
€ 67,95

€ 72,75

€ 101,15
€ 121,15
€ 164,90
€ 170,85
€ 140,25
€ 140,25
€ 140,25
€ 140,25

€ 180,20
€ 180,20
€ 180,20

€ 142,80
€ 127,50
€ 107,95
€ 107,95

€ 80,75
€ 84,15

€ 126,65
€ 126,65

€ 227,80
€ 227,80
€ 244,80
€ 385,90
€ 385,90

€ 103,70
€ 67,95
€ 67,95

€ 176,80
€ 117,30
€ 117,30
€ 84,95
€ 72,50
€ 72,65

€ 53,00
€ 58,65
€ 59,50

€ 157,65

€ 283,05
€ 283,05
€ 115,60
€ 118,15
€ 77,35

Zak a 20 kg

€ 7,75
€ 11,60
€ 16,60
€ 8,85

€ 6,65
€ 21,10

€ 9,80
€ 7,75

€ 7,75
€ 7,75

€ 20,55
€ 20,55
€ 8,10

€ 11,70
€ 11,10
€ 11,40
€ 11,10
€ 11,10
€ 11,10
€ 11,10
€ 10,65
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 14,95
€ 10,65
€ 10,65
€ 8,55
€ 8,55

€ 24,85
€ 10,25

€ 9,25
€ 9,25

€ 18,45
€ 14,95
€ 14,95
€ 16,60
€ 20,95
€ 20,95
€ 24,15
€ 20,95
€ 7,65
€ 8,70
€ 8,70

€ 14,35
€ 9,15
€ 9,15

€ 8,75
€ 8,75
€ 5,15
€ 5,15
€ 5,15

€ 10,90
€ 11,70
€ 16,15
€ 16,15
€ 7,65
€ 7,65
€ 9,90

Ardennersplit geel 8-16 mm
Alpengrind 8-12 mm
Anatolia Green grind 25-50 mm
Ardenner brokjes grijs 20-32 mm
Ardenner brokjes grijs 6-9 cm
Ardennersplit grijs 7-14 mm
Artic Green split 8-16 mm
Basalt brokjes zwart 56-75 mm
Basaltsplit zwart 2-5 mm
Basaltsplit zwart 8-11 mm
Basaltsplit zwart 8-16 mm
Basaltsplit zwart 11-16 mm
Basaltsplit zwart 16-22 mm
Basaltsplit zwart 16-32 mm
Beach Pebbles grijs 30-60 mm
Beach Pebbles zwart 30-60 mm
Black Slate 15-30 mm
Black Slate 30-90 mm
Canadian Slate black 10-20 mm
Canadian Slate black 20-70 mm
Canadian Slate blue 15-30 mm
Canadian Slate blue 30-60 mm
Canadian Slate green 15-30 mm
Canadian Slate green 30-60 mm
Carrara brokjes 30-40 mm
Carrara grind 7-15 mm
Carrara grind 15-25 mm
Carrara grind 25-40 mm
Carrara grind  40-60 mm
Carrara grind 60-100 mm
Carrara split 4-6 mm
Carrara split 8-12 mm
Castle grind 4-10 mm
Castle grind 10-20 mm
Cobra Pebbles 20-40 mm
Dololux 0-5 mm
Dololux 0-15 mm
Flachkorn 8-16 mm
Flachkorn 16-32 mm
Flintstones 50-70 mm
Gletsjergrind Royal 5-10 mm
Gletsjergrind Royal 10-20 mm
Gletsjergrind Royal 20-40 mm
Glitter Stone Black 10-30 mm
Glitter Stone Black 50-80 mm
Glitter Stone Red 10-30 mm
Glitter Stone White 10-30 mm
Granada split 10-18 mm
Granietsplit rose/rood 8-16 mm
Granietsplit rose/rood 16-22 mm
Granito Giallo 8-16 mm
Granito Grigio 11-16 mm
Granito Grigio 16-25 mm
Grauwacke brokjes 6-8 cm
Grauwacke split 8-16 mm
Grauwacke split 16-32 mm
Grind (genuanceerd) 4-8 mm
Grind bont 8-16 mm
Grind bont 16-32 mm
Grind wit-bont 8-18 mm
Icy Blue brokjes 25-40 mm
Icy Blue Brokjes 40-60 mm
Icy Blue grind 8-16 mm
Icy Blue grind 16-25 mm
Icy Blue split 8-16 mm
Icy Blue split 16-25 mm
Japans split 2-6 mm

Product informatie

Prijs per stuk

   nidagravel® is ontwikkeld voor de aanleg van stabiele,         duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind.

Dankzij nidagravel® grindstabilisatie is grind 
gemakkelijk begaanbaar, in tegenstelling 
tot los grind. Wandelen, fi etsen, rijden met 
de rolstoel of met de kinderwagen op grind 
is geen probleem meer. Het grind wordt 
vastgelegd in honingraten waardoor het niet 
meer weg kan lopen.

met nidagravel®los grind

   gemakkelijk beloop- en berijdbaar
   duurzaam en stabiel grindoppervlak
   geen plassen of putten meer
   platen onzichtbaar na plaatsing
   ecologisch
   esthetisch

Buiter Magazine.indd   1 22/12/2011   15:02:32

Grindstabilisatiesysteem
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Porfiersplit Groen

Morane Duitsland Morane Extra grind

Nero Ebano grind

Terra split

Marquina Royal brokjes

Voegsplit Geel

Rosso Verona split

Voegsplit Black Sparkle

Rosa Corallo Rosalino Rosato splitRiviera split

Verde Alpi split

Taunuskwarts Geel Rouge Belge split Safari split

Norwegian Pink split

Schelpen

Mediterranea split

Riviera IcePolar White grind

Yorkshire split

Mijnsplit Rood

Rosso Verona grind



Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes
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€ 221,00
€ 164,90
€ 136,85
€ 136,85
€ 190,40
€ 190,40
€ 190,40
€ 190,40

€ 165,00

€ 445,40
€ 158,10
€ 165,00

€ 206,55

€ 265,20

€ 273,70
€ 273,70

€ 216,75
€ 216,75
€ 216,75
€ 254,15

€ 272,85
€ 272,85

€ 368,05

Mini bigbag 

€ 77,35
€ 90,95
€ 57,80
€ 57,80
€ 67,15
€ 67,15
€ 67,15
€ 67,15

€ 72,75
€ 185,30
€ 94,35

€ 152,15
€ 70,55
€ 72,75
€ 79,05
€ 79,05

€ 104,15
€ 214,20

€ 220,15
€ 220,15
€ 220,15
€ 220,15

€ 193,80
€ 193,80
€ 193,80
€ 142,80
€ 77,35

€ 203,15
€ 203,15

€ 174,25
€ 122,40
€ 122,40
€ 105,40
€ 111,35
€ 254,15
€ 152,15
€ 91,40
€ 92,65
€ 78,20
€ 95,20
€ 95,20
€ 95,20

€ 125,80
€ 193,80
€ 182,75
€ 170,85
€ 182,75
€ 100,30
€ 76,50
€ 76,50
€ 76,50
€ 91,80

€ 100,30
€ 91,80
€ 91,80
€ 79,90

€ 126,65
€ 126,65
€ 122,40

Zak a 20 kg

€ 9,90
€ 9,80

€ 10,80
€ 11,55
€ 5,65
€ 5,65
€ 5,65
€ 5,65

€ 12,80

€ 13,75
€ 9,10

€ 10,25
€ 6,15
€ 6,15
€ 7,95
€ 7,95

€ 10,15
€ 16,15
€ 18,70
€ 14,85
€ 14,85
€ 14,85
€ 14,85
€ 13,40
€ 11,95
€ 11,95
€ 11,95
€ 9,65
€ 9,15

€ 13,45
€ 13,45
€ 14,50
€ 9,65
€ 9,65
€ 7,90
€ 7,90

€ 14,55
€ 12,95
€ 10,80
€ 11,85
€ 11,55
€ 11,40
€ 11,40
€ 11,40
€ 8,90

€ 11,70
€ 12,20
€ 11,20

€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25

€ 10,45

€ 8,70
€ 8,70
€ 8,00
€ 8,75
€ 8,75

€ 10,05
€ 10,05

Japans split 11-16 mm
Lava brokjes 5-8 cm
Lava split 8-16 mm
Lava split 16-32 mm
Limburgs grind 4-8 mm
Limburgs grind 8-16 mm
Limburgs grind 16-32 mm
Limburgs grind 30-60 mm
Maaskeien bont 60-90 mm
Maassplit (japanse split) 8-16 mm
Marbre Rose split 10-20 mm
Marquina Royal brokjes 30-60 mm
Mediterranea split 8-12 mm
Mijnsplit rood 6-15 mm
Mijnsplit rood 15-22 mm
Moräne (Duitsland) 8-16 mm
Moräne (Duitsland) 16-32 mm
Moräne (Duitsland) 30-60 mm
Moräne Extra grind 8-16 mm
Moräne Extra grind 30-50 mm
Nero Ebano grind 12-16 mm
Nero Ebano grind 16-25 mm
Nero Ebano grind 25-40 mm
Nero Ebano grind 40-60 mm
Norwegian Pink split 6-18 mm
Polar White grind 8-16 mm
Polar White grind 16-25 mm
Polar White grind 40-60 mm
Polar White split 8-16 mm
Porfiersplit groen 7-14 mm
Riviera brokjes 5-8 cm
Riviera Ice brokjes 5-8 cm
Riviera Ice split 20-40 mm
Riviera split 20-40 mm
Rosa Corallo split 11-14 mm
Rosalino split 8-16 mm
Rosalino split 16-25 mm
Rosato split 5-15 mm
Rosato split 16-32 mm
Rosso Verona grind 8-16 mm
Rosso Verona split 8-12 mm
Rouge Belge split 8-16 mm
Safari split 8-16 mm
Schelpen 3-20 mm
Taunuskwarts geel 4-8 mm
Taunuskwarts geel 7-12 mm
Taunuskwarts geel 16-32 mm
Terra split 8-16 mm
Tiroler rood brokjes 7-12 cm
Tiroler rood split 8-16 mm
Torino Rosso split 8-10 mm
Verde Alpi split 8-16 mm
Voegsplit, zwart 1-3 mm
Witte kwartskiezel (duitsland) 4-8 mm
Witte kwartskiezel (duitsland) 8-16 mm
Witte kwartskiezel (duitsland) 16-32 mm
Yellow Sun Extra brokjes 20-40 mm
Yellow Sun Extra brokjes 6-9 cm
Yellow Sun Extra split 8-11 mm
Yellow Sun Extra split 11-16 mm
Yorkshire split 8-16 mm
Zebra split 8-16 mm
Zebra split 16-25 mm
Zeegrind 10-20mm
Zeegrind 20-40 mm

Product informatie

Prijs per stuk Bigbag Mini bigbag Zak a 20 kg

Yellow Sun Extra brokjesVoegsplit Zwart

Yellow Sun Extra split Zebra split

Zeegrind

€ 1,95

€ 1,95

Breedte 100 cm

Breedte 200 cm

Gronddoek

Prijs per m2

Nidagravel 

Product informatie

120x80x3 cm

120x240x3 cm

120x240x3 cm

€ 15,75

€ 15,75

€ 15,75

Nidagravel 129 (1 plaat = 0,96m²) wit

Nidagravel 130 (1 plaat = 2,88m²) wit

Nidagravel (1 plaat = 2,88m²) zwart

Prijs per m2



Karia pebbles BlackCarrara rond

Agato Natural

Cobra Pebbles

Aventurino Green

Alpenstenen Vulkaan Extra Geel

Norwegian Pink 1

Maaskeien bont
Morane Duitsland Morane Extra

Lava

Rozenquarts Pink

Rouge Belge breuk Spaghetti Violetto

180180

Flintstones

Calcito Blue

Ardenner Grijs

Vulkaan Extra Rood

Grauwacke

Cristallo White

Beach Pebbles Zwart Beach Pebbles Grijs

Yellow Sun



Honey Calcito

Natuursteen
Rotsen/Brokken
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*Deze materialen uitsluitend per volle gaas of mini gaas.

Kleur

grijs
grijs
groen
grijs
grijs
grijs
grijs
groen
grijs
zwart
grijs
zwart
wit
wit
wit
wit
bruin
groen
grijs
grijs
rood
blauw
wit
blauw
groen
blauw
groen
grijs
grijs
grijs
bont
bont
bont
bont
bont
blauw
zwart
rood
rood
rood
rood
rood
grijs
beige
bont
bont
bont
bont
bont
rose
beige
beige
beige
beige
beige
beige
rose
rood
rose
rood
rood
grijs
geel
groen
paars
geel 
rood
geel
geel

Kg 

minigaas 670 kg
minigaas 710 kg
minigaas 630 kg
minigaas 660 kg
gaas 1440 kg
minigaas 660 kg
gaas 1400 kg
minigaas 660 kg
minigaas 730 kg
minigaas 740 kg
minigaas 760 kg
minigaas 770 kg
minigaas 720 kg
minigaas 760 kg
minigaas 720 kg
minigaas 630 kg
minigaas 680 kg
minigaas 730 kg
minigaas 700 kg
minigaas 690 kg
minigaas 620 kg
minigaas 650 kg
minigaas 620 kg
minigaas 620 kg
minigaas 620 kg
minigaas 620 kg
minigaas 650 kg
minigaas 720 kg
minigaas 620 kg
minigaas 600 kg
gaas 1400 kg
minigaas 650 kg
gaas 1350 kg
gaas 1360 kg
minigaas 640 kg
minigaas 710 kg
minigaas 630 kg
gaas 850 kg
minigaas 420 kg
gaas 900 kg
minigaas 420 kg
minigaas 230 kg
minigaas 720 kg
minigaas 430 kg
gaas 1480 kg
minigaas 680 kg
gaas 1390 kg
gaas 1440 kg
minigaas 670 kg
minigaas 700 kg
minigaas 700 kg
minigaas 740 kg
minigaas 740 kg
minigaas 720 kg
minigaas 690 kg
minigaas 720 kg
minigaas 670 kg
minigaas 750 kg
minigaas 660 kg
minigaas 690 kg
minigaas 670 kg
minigaas 600 kg
minigaas 280 kg
minigaas 660 kg
minigaas 670 kg
minigaas 560 kg
minigaas 580 kg
gaas 1400 kg
minigaas 650 

Prijs

€ 440,14
€ 415,35
€ 486,70
€ 219,25
€ 406,75
€ 261,45
€ 484,85
€ 761,90
€ 841,10
€ 875,20
€ 829,75
€ 863,85
€ 531,45
€ 441,15
€ 519,65
€ 556,25
€ 742,70
€ 512,10
€ 520,80
€ 528,35

€ 1.100,10
€ 1.153,30
€ 1.100,10
€ 1.100,10
€ 1.100,10
€ 1.100,10

€ 975,45
€ 452,85
€ 467,95
€ 535,85
€ 398,55
€ 219,40
€ 429,30
€ 410,25
€ 222,85
€ 308,95
€ 558,40
€ 302,15
€ 161,85
€ 406,15
€ 221,55
€ 234,85
€ 543,45
€ 431,45
€ 447,55
€ 241,60
€ 592,45
€ 425,85
€ 229,45
€ 447,55
€ 315,40
€ 261,05
€ 328,55
€ 537,05
€ 471,80
€ 510,25
€ 517,60
€ 606,05
€ 404,40
€ 287,95
€ 565,20
€ 527,50
€ 286,00
€ 521,50
€ 237,00
€ 413,00
€ 427,50
€ 684,00
€ 350,00

Alpenstenen 20-40 cm
Alpenstenen 3-6 cm
Anatolia Green 10-30 cm
Ardenner grijs 10-20 cm
Ardenner grijs 10-20 cm
Ardenner grijs 15-30 cm
Ardenner grijs 15-30 cm
Artic Green 15-30 cm
Beach Pebbles 12-15 cm
Beach Pebbles 12-15 cm
Beach Pebbles 3-6 cm
Beach Pebbles 3-6 cm
Carrara 20-40 cm
Carrara 4-6 cm
Carrara 6-10 cm
Carrara 8-20 cm
Cobra Pebbles 2-4 cm
Finland Green 15-25 cm
Flintstones 12-15 cm
Flintstones 5-7 cm
Glas Amber Red 5-8 cm
Glas Blauw 15-25 cm
Glas Crystal White 5-8 cm
Glas Dark Blue 5-8 cm
Glas Dark Green 5-8 cm
Glas Light Blue 5-8 cm
Glas Turquoise 15-25 cm
Gletsjer Royal 10-30 cm
Gletsjer Royal 20-40 cm
Gletsjer Royal 5-10 cm
Grauwacke 15-30 cm
Grauwacke 15-30 cm
Grauwacke 20-50 cm
Grauwacke 8-20 cm
Grauwacke 8-20 cm
Icy Blue brokjes 40-60 mm
Karia Pebbles Black 15-35 cm
Lava 10-20 cm
Lava 10-20 cm
Lava 15-30 cm
Lava 15-30 cm
Lava Deluxe 15-30 cm
Linea 10-25 cm
Maanrots super 20-40 cm
Maaskeien bont 15-30 cm
Maaskeien bont 15-30 cm
Maaskeien bont 20-50 cm
Maaskeien bont 8-20 cm
Maaskeien bont 8-20 cm
Marbre Rose 15-30 cm
Moräne (duitsland) 10-30 cm
Moräne (duitsland) 6-10 cm
Moräne (duitsland),hangesorteerd 10-30 cm
Moräne extra 10-25 cm
Moräne extra 3-5 cm
Moräne extra 7-10 cm
Norwegian Pink 10-20 cm
Rosso Laguna 10-25 cm
Rosso Verona 15-30 cm
Rouge Belge 15-30 cm
Rouge Royal 15-30 cm
Snow Pebbles 15-35 cm
Spaghetti 15-40 cm
Verde Serpentino 15-30 cm
Violetto 8-20 cm
Vulkaan Extra Geel 15-30 cm
Vulkaan Extra Rood 15-30 cm
Yellow Sun 15-30 cm
Yellow Sun 15-30 cm

Product informatie

Prijs per gaas/mini gaas

Kleur

grijs
groen
blauw
wit
geel
rose
wit
rose
grijs
groen
blauw
geel

Kg 

minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 280 kg
minigaas 280 kg
minigaas 280 kg
minigaas 280 kg
minigaas 280 kg
minigaas 280 kg

Prijs

€ 3,25
€ 2,30
€ 2,60
€ 2,10
€ 2,50
€ 2,65
€ 2,15
€ 2,75
€ 3,30
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,60

Agato Natural 8-20 cm 
Aventurino Green 8-20 cm 
Calcito Blue 8-20 cm 
Cristallo White 8-20 cm
Honey Calcito 8-20 cm
Rozenquartz Pink 8-20 cm
Cristallo White 8-20 cm (mixpallet 1)
Rozenquartz Pink 8-20 cm (mixpallet 1)
Agato Natural 8-20 cm (mixpallet 2)
Aventurino Green 8-20 cm (mixpallet 2)
Calcito Blue 8-20 cm (mixpallet 3)
Honey Calcito 8-20 cm (mixpallet 3)

Prijs per kg
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De muurblok is langs de twee zijden gekloven,
wat een prachtig afwerkt oppervlak geeft aan 
beide zijden van de muur.

Stackton Zwart

Stackton Bruin-zwart

Zwart

Bruin-zwart

Zilvergrijs



Uniek in Nederland
Het enige stapelblok wat u ook echt 
kunt stapelen zonder te lijmen of metselen 
zelfs al heeft u 2 linkerhanden.

Muur- / Stapelelementen
Stackton

VRIJSTAANDE MUREN (MET PILASTER)
Met het Stackton-systeem kunt u op een zeer eenvoudige en snelle manier 
vrijstaande muren bouwen. Deze kunnen verder gebouwd worden op een 
keermuur of kunnen volledig vrijstaand zijn. Zonder hulpmiddelen kunt u een 
muur bouwen tot 1,40m. Hogere muren worden gebouwd door gewapend beton 
op bepaalde afstanden in de uitsparingen voor de verankeringsblokken aan te 
brengen. Prachtige omheiningen worden gerealiseerd door pilasters te integreren 
in een vrijstaande muur. De pilasters zijn beschikbaar in twee formaten en kunnen 
ook weer heel eenvoudig droog gestapeld worden. Er komt geen metselwerk aan 
te pas. Pilasters zijn ideaal om poorten en hekken aan te bevestigen.

183

6

Stackton Zwart Stackton Bruin-zwart

Stackton Zilvergrijs



Behaaglijk
Buiten zijn
Tuininspiratie
184
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Stackton Zilvergrijs



Muurblok  
2-zijden split 

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kolomblok  
pilaster 40/40 

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kop rechts voor 
pilaster 60/60 
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kop links voor 
pilaster 60/60 
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Verankeringsblok 

Formaat
8,8 x 8,8 x 12,5

Kleur
Grijs

Kolomcap klein 
4-zijden split

Formaat
50 x 50 x 6

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kolomcap groot 
4-zijden split

Formaat
70 x 70 x 6

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Muurblok cap 
2-zijden split

Formaat
30 x 30 x 6

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Muur- / Stapelelementen
Stackton
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Terras in Stackton Zwart

Vrijstaande muren (met pilaster) Assortiment
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zilvergrijs 

€ 7,25

€ 7,25

€ 5,55

€ 5,55

€ 5,55

€ 2,95

€ 4,25

€ 4,05

€ 31,10

€ 39,75

bruin-zwart

€ 7,25

€ 7,25

€ 5,55

€ 5,55

€ 5,55

nvt

€ 4,25

€ 4,05

€ 31,10

€ 39,75

zwart

€ 7,25

€ 7,25

€ 5,55

€ 5,55

€ 5,55

nvt

€ 4,25

€ 4,05

€ 31,10

€ 39,75

Stackton muurblok 2 zijden gesplit 40x20x12,5 cm

Stackton muurblok 3 zijden gesplit 40x20x12,5 cm

Stackton G-blok 1 zijde gesplit 40x20x12,5 cm

Stackton G-blok 2 zijde gesplit (L) 40x20x12,5 cm

Stackton G-blok 2 zijde gesplit (R) 40x20x12,5 cm

Stackton counterblock 40x30x12,5 cm

Stackton cap muurblok 30x30x6,0 cm

Stackton cap G-blok 30x20x6 cm

Stackton pilastercap klein 50x50x6 cm

Stackton pilastercap groot 70x70x6 cm

Bij elk stackton blok worden 2 stackton verankeringsblokjes gratis meegeleverd.

Product informatie

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Stackton

Eenvoudig, kostenefficiënt,
ecologisch verantwoord droogstapelsysteem)

Eenvoudig
Het gepatenteerde Stackton muursysteem is ontwikkeld om op een eenvoudige 
manier kwaliteitsvolle en duurzame muren en grondkeringen te realiseren. Met 
het Stackton muursysteem kunnen grondkeermuren worden opgebouwd die 
bestaan uit een blok, een verankeringsblok en een counterblok. Eveneens kunnen 
vrijstaande muren worden gebouwd met enkel een blok en een verankeringsblok.

Kostenefficiënt Droogstapelsysteem
Het Stackton systeem blinkt uit in eenvoud: de blokken worden droog gestapeld 
zonder mortel, lijm, siliconen of andere verbindingsmiddelen. Daardoor is Stackton 
het snelste bouwsysteem op de markt.

Ecologisch
De Stackton producten zijn op het einde van hun levenscyclus volledig recycleerbaar. 
Daarenboven kan een Stackton muur zonder problemen afgebroken worden en op 
een andere plaats terug opgebouwd worden.
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Zwart Bruin-zwart Zilvergrijs



188

Muur- / Stapelelementen
Stackton keermuren

Met stackton kunnen snel en gemakkelijk 
grondkeermuren worden gebouwd. Zowel 
voor lage als voor hoge GRONDKERINGEN 
biedt Stackton een oplossing.

Gravity wall
De gravity wall is een grondkerend muursysteem waarbij de achterliggende 
grond wordt opgevangen door het gewicht van de Stackton muur. Zowel voor 
lage als voor hoge muren biedt Stackton een oplossing. Met het Stackton 
systeem bent u niet enkel gegarandeerd van een kwalitatieve keermuur, 
maar tevens zorgt de gekloven afwerking langs de voorzijde van de blok 
voor een prachtig afgewerkt en natuurlijk uitzicht, dat mooi integreert in een 
groene omgeving.

6
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G-blok
1-zijde split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Rechtse kop G-blok
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Linkse kop G-blok
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Verankerings blok

Formaat
8,8 x 8,8 x 12,5

Kleur
Grijs

Counterblok

Formaat
40 x 30 x 12,5

Kleur
Grijs

G-blok cap
1-zijde split

Formaat
30 x 20 x 6

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

KEERMUREN Assortiment



189

KEERMUREN Assortiment

1. Uitgraven fundering 10 cm breder dan 
muurdikte.

2. Vullen sleuf met gerecycleerd beton 10/40 
en plaatsen drainagebuis.

5. Plaatsen G-blok. 6.  Plaatsen counterblok achter G-blok.

3. Aanvullen met gerecycleerd beton 10/40 
en aftrillen.

4. Aanbrengen fi jne kiezel 2/4 of gestabiliseerd 
zand 150kg cement/m3 en egaliseren.

7. Plaatsen verankeringsblokjes. 8. Vullen counterblok met gerecycleerd 
beton 10/40 zonder zandaandeel.

9. Plaatsen van volgende lagen G-blokken en 
counterblokken.

10. Aanbrengen worteldoek op bovenste 
counterblokken.

11. Plaatsen cap met betonlijm (o.a. omnicol 
BB of Murocol S).

Muur- / Stapelelementen
Stackton opbouw grondkering
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Muur- / Stapelelementen
Moodul

Moodul is in de eerste plaats een modulair systeem met tijdloos design waarmee 
je functionele scheidingswanden bouwt. Lage muurtjes, keermuurtjes, hoge 
scheidingsmuren... De basis bestaat uit een muurelement van 60 x 30 x 9 cm en 
een afdeksteen van 60 x 30 7,5 cm in de kleuren Black en Grey. Je voorkeur gaat 
uit naar een grijze wand met een grijze afdeksteen? Of eerder naar een zwarte? 
Of naar een grijze wand met zwarte afdeksteen of net andersom? Je bepaalt het 
gewoon zelf.

Moodul is meer dan muur: je bouwt er naar eigen inzicht ook de meest creatieve 
en functionele toepassingen mee. En.... Moodul gaat nog een stap verder. Met 
esthetische accessoires in RVS of Thermo Es geef je je muur een persoonlijk 
karakter.
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Black

Muurelement

Afdeksteen

Grey

Black Grey



192

Terras & Trends

Muurelement

60x30x9 cm 

€ 11,35

€ 11,35

 

119,5x30x2,6 cm

59,5x30x2,6 cm

Steun legger (2 st) + steunhaak RVS + schroeven

Steun legger (2 st) + steunhaak RVS + schroeven

119,5x45x4 cm

Steun zitbank (2st) + steunhaak RVS + schroeven

Steun zitbank (2st) + steunhaak RVS + schroeven

180x3x1,5 cm

180x3x1,5 cm

set a 5 haakjes

Afdeksteen

60x30x7,5 cm 

€ 11,35

€ 11,35

 

€ 285,00

€ 185,00

€ 135,00

€ 89,00

€ 475,00

€ 185,00

€ 149,00

€ 46,00

€ 109,00

€ 39,00

Black

Grey

Moodul legger in Thermo Es

Moodul legger in Thermo Es

Moodul steun legger in RVS

Moodul steun legger in Thermo Es

Moodul zitbank in Thermo Es

Moodul steun zitbank in Thermo Es

Moodul steun zitbank in RVS

Moodul sierstrip in Thermo Es

Moodul sierstrip in RVS

Moodul universeel haakje in RVS

Product informatie

Accessoires

Prijs per stuk

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Moodul accessoires
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Universeel RVS ophanghaakje
- Kan overal aan de muur bevestigd worden
- uivoering RVS
- verpakt per 5 met 5 RVS schroefjes M5x16
- maximale draagkracht 8 kg

Moodul zitbank
- 120 cm lang, 45 cm diep en 4 cm dik

- uitvoering in Thermo Es

- ondersteuning naar keuze in RVS of Thermo Es

- maximale draagkracht 220 kg

- kan om de 60 cm aan de muur bevestigd worden

Moodul leggers
- 120 cm lang, 30 cm diep en 2,5 cm dik

- 60 cm lang, 30 cm diep en 2,5 cm dik

- uitvoering in Thermo Es

- ondersteuning naar keuze in RVS of Thermo Es

- maximale draagkracht 50 kg

- kunnen overal aan de muur bevestigd worden

Moodul zitbank

Moodul leggers

Met een Moodul zitbank tegen de wand krijgt een scheidingsmuur een gezellige en 
uitnodigende functie. Bevestig zonder boren de eenvoudige Moodul haakjes, hang 
daaraan een paar decortieve bloembakjes en je geeft meteen groen leven aan een 
buitenmuur. in-lite heeft een knap gamma LED-buitenverlichting gebaseerd op 12V 
laagspanning. Dat past perfect bij Moodul en voorziet je terras van duurzaam en 
energiezuinig licht.



Muur- / Stapelelementen
Giga Splitblok/Splitblok 
GeoColor+/GeoPlano/GeoAntica
194194
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De steenmeesters
MBI

Stapelblok GeoColor+ Solid blackStapelblok GeoPlano MilanoStapelblok GeoAntica Milano

Splitblok Noors-grijsSplitblok Antraciet

Gigasplitblok Basalto

Splitblok Noors-witSplitblok Noors-antraciet

Terras & Trends

Stapelblok Noors-Antraciet

30x15x15 cm 

€ 4,60

€ 2,95

60x12x15 cm 

€ 9,95

€ 7,85

45x15x15 cm 

€ 4,60

29x29x9 cm 

€ 2,85

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,60

60x15x15 cm 

€ 6,95

€ 7,35

€ 5,85

38x9x9 cm 

€ 3,85

€ 4,55

€ 4,55

€ 4,55

Splitblok Antraciet

Splitblok Noors-grijs

Splitblok Noors-antraciet

Splitblok Noors-wit

Stapelblok Geocolor+  Solid black

Stapelblok GeoAntica Milano

Stapelblok GeoPlano Milano

Giga Splitblok Noors-antraciet

Giga Splitblok Basalto

Product informatie

Prijs per stuk
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Muur- / Stapelelementen
GeoMattone

6

Milano Cannobio

De finishing touch van elke tuin, zijn de afdekranden voor 
bloembakken en/of vijvers. Tot op heden waren deze alleen maar 
verkrijgbaar in een hele dure Keramische of natuursteenuitvoering. 
Nu heeft MBI daarvoor een hele mooie variant. Alle zijden zijn 
voorzien van een mooi en strak facetrandje zodat het geheel er 
super strak uit zal zien. Deze afdekranden zijn te combineren met 
alle stapelblokken van MBI en voorzien van de beste kleuren in 
de markt. Van Zwart tot wit en het donkergrijs wat er tussen zit!

GeoMattone en afdekplaat Milano
De steenmeesters
MBI

60x15x15 cm 

€ 9,95

€ 9,95

100x25x5 cm 

€ 24,65

€ 29,95

€ 24,60

Stapelblok GeoMattone Cannobio

Stapelblok GeoMattone Milano

Afdekplaat GeoMattone Cannobio

Afdekplaat GeoMattone Noors-wit

Afdekplaat GeoMattone Milano

Product informatie

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Oudhollandse kantopsluiting

196196
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Muur- / Stapelelementen
Oud-Hollands stapelelement

Antraciet

100x20x5 cm

€ 8,55

€ 8,55

100x40x5 cm

€ 17,25

100x20x7 cm 

€ 9,75

€ 9,75

100x40x7 cm

€ 19,75

100x30x5 cm

€ 12,98

100x50x5 cm

€ 21,50

€ 21,50

100x30x7 cm

€ 14,95

100x50x7 cm

€ 24,50

€ 24,50

Antraciet

Creme

Carbon

Product informatie

Prijs per stuk

75x15x15 cm

€ 10,85

€ 10,85

€ 10,85

€ 10,85

Antraciet

Grijs

Carbon

Taupe

Product informatie

Prijs per stuk

Terras & Trends
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Muur- / Stapelelementen
Combiwall-Splitton

6

Kilimanjaro Mont Blanc

Mount Everest

Matterhorn

20x20x7,5 cm

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

20x20x15 cm

€ 4,10

€ 4,10

€ 4,10

€ 4,10

30x20x7,5 cn

€ 3,10

€ 3,10

€ 3,10

€ 3,10

30x20x15 cm

€ 6,20

€ 6,20

€ 6,20

€ 6,20

40x20x7,5 cm

€ 4,10

€ 4,10

€ 4,10

€ 4,10

40x20x15 cm

€ 8,15

€ 8,15

€ 8,15

€ 8,15

50x20x7,5 cm

€ 5,10

€ 5,10

€ 5,10

€ 5,10

50x20x15 cm

€ 10,25

€ 10,25

€ 10,25

€ 10,25

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Product informatie

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Granuwall

198198
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Kiest u voor een robuuste steen met een rustieke uitstraling, 
dan moet u echt Granuwall overwegen. Met deze rustieke 
muurelementen bouwt u de meest charmante muurtjes. Een 
kwestie van eenvoudig opstapelen. Ook traptreden zijn in dezelfde 
afwerking verkrijgbaar. Zowel metselen als kleven is mogelijk.

Brons genuanceerd

Antraciet

Terracotta

Natura

Terras & Trends

Antraciet

30x12x12 cm

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

Antraciet

Natura

Brons genuanceerd

Terracotta

Product informatie

Prijs per stuk
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Matterhorn

Mount Everest Kilimanjaro

Mont Blanc

Muur- / Stapelelementen
Promo Wall

6

Kilimanjaro

30x12x12 cm

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

€ 3,05

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Kilimanjaro

Product informatie

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Patio Muurblok
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Wuivende palmen, een diepblauwe zee, wijngaarden, olijven, 
heerlijk geurende kruiden en overdadige zonneschijn. Om die 
zonnige sfeer ook na de vakantie vast te houden, kiezen steeds 
meer mensen voor het gebruik van patioblokken. Multifunctioneel 
toepasbaar voor muurtjes, palissaden en opsluitboorden. Maak 
voor een verrassend resultaat gebruik van verschillende stijlen, 
kleuren en maten. Met patioblokken creëert u in een handomdraai 
de tuin van uw dromen.

TIP!
Muurblokken zijn op 

diverse manieren te verlijmen, 
zodat u snel en makkelijk een  

mooi resultaat krijgt. Zie hiervoor  
ook onze lijmen en kitten 

op pag. 237.

De steenmeesters
MBI

Terras & Trends

Antraciet getrommeld

30x15x15 cm

€ 3,35

€ 4,55

€ 2,95

45x15x15 cm

€ 4,45

€ 3,65

60x15x15 cm

€ 5,45

€ 4,65

€ 5,75

€ 9,95

Antraciet getrommeld

Provencaals oker getrommeld

Antraciet ongetrommeld

Cannobio ongetrommeld

Noors wit ongetrommeld

Product informatie

Prijs per stuk
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Muur- / Stapelelementen
Wallblock

6

Old Smook GetrommeldOld Antraciet Getrommeld

 New Smook OngetrommeldNew Antraciet Ongetrommeld

New Antraciet Small

12x10x30 cm

€ 1,40

€ 1,40

€ 1,40

€ 1,60

€ 1,60

€ 1,60

12x12x30 cm

€ 3,15

€ 3,15

€ 3,15

€ 3,15

15x15x30 cm

€ 2,45

€ 2,45

€ 2,45

€ 2,80

€ 2,80

15x15x60 cm

€ 4,75

€ 4,75

€ 4,75

€ 5,50

€ 5,50

Wallblock new antraciet

Wallblock new smook

Wallblock new grijs

Wallblock old antraciet

Wallblock old smook

Wallblock old grijs

Antraciet

Brons

Smook

Grijs

Product informatie

Prijs per stuk Prijs per stuk

Wallblock  Wallblock tumbled

Tumbled Brons

Tumbled Grijs



Muur- / Stapelelementen
Wallblock Split

202202
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Terras & Trends

Antraciet

Smook

Brons

Met Wallblock Split wordt het aanbrengen van verhogingen in uw 
tuin kinderspel. Deze stijlvolle muurelementen zijn levervaar in 
maar liefst vier formaten en vier kleuren. Gaat u voor klassiek, kies 
dan voor de getrommelde versie onder de naam Old. Houdt u 
meer van modern, dan is de strakke New een uitstekende keuze. 

Product informatie

Smook

10x10x40 cm

€ 2,65

€ 2,65

€ 2,65

15x6x40 cm

€ 1,95

€ 1,95

€ 1,95

Antraciet

Brons

Smook

Prijs per stuk
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Muur- / Stapelelementen
Pilestone Line

6

Gothic

Mont Blanc

Coal

Kilimanjaro

40x15x10 cm

€ 3,90

€ 3,90

€ 4,40

€ 4,40

€ 3,90

€ 4,40

€ 3,90

Coal

Gothic

Kilimanjaro

Mont Blanc

Gloria

Primavera

Berkley

Product informatie

Prijs per stuk



Chique
Exclusief
Tuininspiratie

204204204

Band 1000x305x30 mm
Charcoal (antraciet)

Band 1000x305x30 mm
Ochre Blend (oker genuanceerd)

Terras & Trends

Ochre Blend (oker genuanceerd)



Muur- / Stapelelementen
Norstone Rockpanels

Charcoal Ochre Blend Ivory Quartz

White Quartz

Charcoal XLV

Sahara Ochre Blend XLV

Wilt u uw binnen- en buitenmuren een exclusieve en chique uitstraling geven? Betreedt dan de wereld 
van Norstone Rockpanels. Deze duurzame natuursteen met een ietwat ruwe structuur maken van 
elke saaie muur een tijdloos kunstwerk met de uitstraling van gestapelde stenen. Leverbaar in vijf 
geweldige kleuren passen Norstone Rockpanels bij elke stijl. Van authentiek landelijk tot koel en 
modern, van eigentijds strak tot warm mediterraan.

205
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Recht

610x152x15-35 mm

€ 9,45

€ 9,45

€ 12,60

€ 12,60

€ 12,60

1000x305x30 mm

€ 30,03

€ 30,03

€ 33,18

€ 33,18

€ 90,70

€ 76,44

€ 42,63

Hoek uitwendig

€ 17,85

€ 17,85

€ 25,20

€ 25,20

€ 25,20

Hoek inwendig

€ 17,85

€ 17,85

€ 25,20

€ 25,20

€ 25,20

XLV recht 

610x152x15-35 mm

€ 10,75

€ 10,75

XLV

Hoek uitwendig

€ 20,35

€ 20,35

XLV

Hoek inwendig

€ 20,35

€ 20,35

Charcoal (antraciet)

Ochre Blend (oker genuanceerd)

Ivory Quartz (ivoor)

White Quartz (wit)

Sahara (geel genuanceerd)

Band tussenstuk charcoal

Band tussenstuk ochre blend

Band eindstuk charcoal

Band eindstuk ochre blend

Laticrete Platinum 254 (zak a 22,7 kg)

Laticrete Plussprimer (can a 5 ltr)

Laticrete  Hydro Ban (zak a 12 kg)

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk Prijs per stuk



Praktisch
Multifunctioneel
Tuininspiratie

206

Terras & Trends

L-elementen

U-elementen



Muur- / Stapelelementen
U-/L-elementen

U-element Grijs U-element Antraciet

L-element Grijs L-element Antraciet

Zijn ze zo populair door hun sobere uitstraling? Of komt het door hun praktische toepasbaarheid? In 
ieder geval zijn er allerlei goede redenen om te kiezen voor deze multifunctionele elementen. Zijn met 
het U-element hoogteverschillen tot zo’n 50 centimeter goed op te vangen, met een L-element kan 
dat wel een meter zijn. De strakke vorm en de gemakkelijke verwerking maken de U- en L-elementen 
op veel plaatsen toepasbaar. Ook als bloembak of zandbak. Leverbaar in grijs en antraciet. 

207

6

U-element

40x40x50 cm

€ 19,95

€ 26,50

L-elementen

30x20x40 cm

€ 9,95

L-hoekelementen

30x20x40 cm

€ 39,85

L-elementen

60x40x40 cm

€ 19,50

€ 27,75

L-hoekelementen

60x40x40 cm

€ 79,95

€ 86,95

U-hoekelement

40x40x50 cm

€ 59,95

€ 62,90

L-elementen

40x40x40 cm

€ 15,95

€ 26,60

L-hoekelementen

40x40x40 cm

€ 65,75

€ 77,95

L-elementen

80x40x40 cm

€ 35,95

€ 42,95

L-hoekelementen

80x40x40 cm

€ 99,45

€ 109,00

L-elementen

50x40x40 cm

€ 17,60

€ 25,85

L-hoekelementen

50x40x40 cm

€ 74,95

€ 83,95

L-elementen

100x40x50 cm

€ 46,95

€ 59,95

L-hoekelementen

100x40x50 cm

€ 122,00

€ 135,00

Grijs

Antraciet

Grijs

Antraciet

Grijs

Antraciet

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Prijs per stuk



Praktisch
Multifunctioneel
Tuininspiratie
Palissade Antraciet

208

Opsluitband Grijs

5x15x100

€ 2,25

€ 2,90

20x20x80 cm

20x20x90 cm

20x20x100 cm

b=50 cm, l=45 cm

75x50x17/8 cm

6x15x100

€ 2,75

6x15x100

€ 34,60

€ 34,60

€ 35,45

€ 34,60

€ 50,00

40x12x100 cm

€ 26,45

6x40x50 cm

€ 5,75

€ 5,75

8x50x50 cm

€ 8,95

8/10x25x100 cm

€ 7,20

120x12x20 cm

€ 15,95

€ 15,95

30x12x100 cm

€ 24,55

6x25x50 cm

€ 3,85

€ 3,85

8x35x50 cm

€ 6,20

75x12x20 cm

€ 9,30

€ 9,30

6x20x100

€ 3,15

€ 4,20

€ 6,35

6x30x100

€ 5,95

€ 6,30

8x20x100

€ 4,35

€ 5,50

10x20x100

€ 5,20

€ 5,80

Gazonband

10x20x100

€ 7,50

€ 9,95

12x25x100

€ 10,45Grijs

Zwart

Solid black

Meerprijs (vanaf 10x20) bochtband   € 7,50

 hoekstuk  € 9,00

Stootband met 2 vlakke koppen

Stootband met 1 vlakke en 1 ronde kop

Stootband met 2 ronde koppen

Inritband (aansluiting op profiel 13/15)

Rolstoel inritband (aansluiting op 13/15 of 18/20)

Holling 4,5 cm

Holling 5 cm

Zwart, rond

Zwart, vierkant

Bruin genuanceerd

Zwart

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Betonnen Molgoten

Palissade Opsluitbanden 

Betonbielzen

15x25x100

€ 16,50

Trottoirband

13/15x25x100

€ 12,50

Trottoirband

18/20x25x100

€ 15,50

Terras & Trends



Muur- / Stapelelementen
Betonbielzen/

Opsluitbanden/Palissaden

Palissade opsluitband rond  
ø 6x25x50 cm / 6x40x50 cm zwart

Palissade opsluitband rechthoekig 
8/10x25x100 cm zwart

Betonbiels 120 cm bruin genuanceerd

Opsluitband 5x15x100 grijs

Opsluitband 5x15x100 antraciet

Opsluitband Oud-Hollands grijs

Betonbiels 120 cm antraciet

Palissade opsluitband vierkant
 8x35x50 cm / 8x50x50 cm antraciet

Multifunctioneel, praktisch en milieuvriendelijk, dat is de Betonbiels ten voeten uit. Betonbielzen 
winnen het dan ook op alle fronten van de zware houten biels. U kunt variëren dat het een lieve lust 
is en rotten doet beton uiteraard niet. Verder zijn Betonbielzen goed te stapelen en is ook verlijmen 
een mogelijkheid.

209

6



Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie

210

Terras & Trends

Spotted Bluestone



Muur- / Stapelelementen
Vijverafdekranden/

Opsluitbanden natuursteen
211
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Tibet Olivian Black
100x20x6 cm

Tibet Spotted Blue 
100x20x6 cm

Vijverrand Spotted Bluestone
100x20x3 cm | 100x25x3 cm  |  100x30x3 cm

Vijverrand Tibet Olivian Black
100x30x3 cm

Vijverrand Tibet Olivian Black, hoekstuk
50/50x30x3 cm

Vijverrand Spotted Bluestone, hoekstuk
40/40x20x3 cm | 45/25x45/25x3 cm | 50/50x30x3 cm

Vijver-afdekbanden

100x20x3 cm

€ 15,45

Opsluitbanden

100x15x6 cm

€ 21,75

Vijver-afdekbanden

45/25x45/25x3 cm

€ 17,95

Vijver-afdekbanden

40/40x20x3 cm

€ 14,95

Opsluitbanden

100x20x6 cm

€ 29,70

€ 51,85

Vijver-afdekbanden

100x30x3 cm

€ 58,15

€ 22,35

Vijver-afdekbanden

100x25x3 cm

€ 18,80

Vijver-afdekbanden

50/50x30x3 cm

€ 43,45

€ 23,50

Tibet Olivian Black

Spotted Blue (gezoet)

Spotted Blue (gezoet) 

Tibet Olivian Black

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Bielzen/Palissaden natuursteen

212212
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Kleine niveauverschillen vangt u mooi en eenvoudig op met 
palissadebanden. De fraaie vormen en diverse kleuren zorgen 
voor een zeer decoratief effect. Met als praktische bijkomstigheid 
de bijzonder eenvoudige plaatsing.

Spotted Bluestone
50x12x12 cm
Spotted Bluestone
50x12x12 cm
Spotted Bluestone
50x12x12 cm

Spotted Bluestone,
behakte kop 
50x12x12 cm

Terras & Trends

Spotted Bluestone behakte kop

50x12x12 cm

€ 14,60

€ 14,60

Spotted Blue 2-zijdig ruw bekapt

Spotted Blue 3-zijdig ruw bekapt

Product informatie

Prijs per stuk
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Muur- / Stapelelementen
Stapelblokken/Stapelstrips

6

Stapelstrip Golden Glow getrommeld

Stapelstrip Tibet Asian White recht

Stapelblokken Pietra Mediterrano Spotted 
Bluestone

Stapelstrip Ivory Cream

Stapelstrip Antique Blue

Stapelstrip Spotted Bluestone getrommeld

Bij stapelblokken en -broodjes van natuursteen, geldt een 
toeslag voor aangebroken pakketten van 30% op de genoemde prijs.

Stapelstrip Apricot Gold

48x10x5 cm

€ 7,15

40x20x7,5 cm

€ 14,70

40x20x22,5 cm

€ 45,55

50x10x7,5 cm

€ 13,00

€ 10,90

€ 9,55

40x20x15 cm

€ 28,95

48x10x5 cm

€ 7,65

€ 7,65

50x10x7,5 cm

€ 8,60

€ 10,70

Antique Bluestone stapelstrips

Golden Glow getrommeld

Spotted Bluestone getrommeld

Spotted Bluestone recht

Pietra Mediterrano Spotted Blue

Stapelstrip Apricot Gold

Stapelstrip Ivory Cream

Stapelstrip Tibet Asian White 

Stapelstrip Tibet Asian White 

soft finish

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk



Muur- / Stapelelementen
Traptreden

Terras & Trends

214214

6

Heeft u enig reliëf in de tuin, dan kunt u daarin mooi traptreden 
aanbrengen. Dat voorkomt het wegspoelen van grond en 
uiteraard loopt het gemakkelijker. Traptreden vindt u bij ons in 
meerdere soorten en maten. Voor kleinere tuinen zijn er subtiele 
groottes verkrijgbaar, voor grotere tuinen is het vaak fraai om voor 
grote formaten te kiezen.

Terras & Trends De steenmeesters
MBI

100x35x15 cm

€ 50,50

€ 50,50

€ 37,65

€ 37,65

GeoColor Solid Black

GeoColor Savile Grey

Facetto Milano

Facetto Cannobio

Product informatie

Prijs per stuk
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Muur- / Stapelelementen
Traptreden Splitton

Muur- / Stapelelementen
Oudhollandse Traptreden

6

Sfeerfoto: XXX

Sierra Nevada Kilimanjaro

Mount Everest

Product informatie

100x40x15 cm

29,95

29,95

29,95

29,95

29,95

110x40x15 cm

29,95

29,95

29,95

29,95

29,95

Mount Everest

Matterhorn

Kilimanjaro

Mont Blanc

Sierra Nevada

Product informatie

100x37x15 cm

€ 37,10

€ 37,10

100x40x15 cm

€ 31,20

100x40x20 cm

€ 43,25

€ 43,25

50x40x20 cm

€ 36,25Antraciet (massief)

Carbon (massief)

Antraciet (l-model)

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk



Modak 
100x35x15 cm

Spotted Bluestone, geschuurd 
100x35x15 cm

Spotted Bluestone ruw behakt 
100x35x15 cm

Tibet Olivian Black 
100x35x15 cm

216

Muur- / Stapelelementen
Trap-/bloktreden natuursteen

6

100x35x15 cm

€ 103,95

€ 105,25

€ 96,50

€ 198,70

Spotted Blue rondom geschuurd

Spotted Blue ruw behakt

Modak vooraanzicht breukruw

Tibet Olivian Black

Product informatie

Prijs per stuk



Tuinafscheidingen
met natuursteen
Tuininspiratie

217

Muur- / Stapelelementen
Schanskorven

6
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Muur- / Stapelelementen
Schanskorven

Weser kiezel Limburg grind

Traditioneel worden schanskorven als muur toegepast. Echter de vraag naar groene korven neemt toe, waarbij 
de functionaliteit van schanskorven als afscheiding wordt gecombineerd met begroeiing. Dat kan op verschillende 
manieren. De schanskorf als basis met begroeiing aan de ene kant en stenen aan de andere kant. De mogelijkheden 
zijn eindeloos, ook te gebruiken als gevelbekleding voor parkeergarages, oude muren, gebouwen en dergelijke. 
Tuinafscheidingen met natuursteen zijn een aanwinst voor elke groene ruimte. Logisch, ze geven uw tuin een exclusieve 
en natuurlijke uitstraling. Maar deze milieuvriendelijke afscheidingen zijn ook erg geschikt om geluid en wind te weren.  
Wij leveren u de benodigde draadpanelen in het formaat 200 x 100 cm en met een maaswijdte van 5 x 5 cm. In combinatie 
met een breed assortiment palen en natuurstenen vulling, kunt u zo elke gewenste tuinafscheiding realiseren. Eenmaal 
klaar kan het grote genieten beginnen. Want omdat deze afscheidingen duurzaam én onderhoudsarm zijn, hebt u er geen 
omkijken meer naar.

6

Jura Ardenner grijs



Muur- / Stapelelementen
Schanskorven

Moräne extra Basalt

219
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Lava Rode porfier brokjes

De schanskorven kenmerken zich door hun  
kwaliteit. De stevige constructie komt door de  
toepassing van het draadmateriaal 50x50 mm 
en een dikte van 4mm. Daardoor kan een lange 
levensduur worden voorzien. De schanskorven 
hebben hierdoor een strakke en robuuste  
uitstraling en zijn snel te plaatsen.

€ 33,25

€ 0,95

€ 39,00

€ 39,00

€ 38,70

mini bigbag a 500 kg

€ 95,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 75,00

€ 39,95

€ 25,95

€ 99,50

€ 72,95

€ 79,00

€ 96,00

€ 125,00

€ 148,00

€ 153,00

€ 109,00

€ 162,00

€ 210,00

€ 75,00

€ 55,00

€ 29,50

€ 19,90

€ 5,50

€ 3,30

mini bigbag a 500 kg

€ 72,10

€ 95,00

€ 88,55

€ 134,30

€ 215,60

€ 215,60

€ 107,80

Staalmatten/draadpanelen (verzinkt) maaswijdte 50x50 mm

Afstandhouders (20 st per 2 staalmatten)

Clips enkel (doos a 100 st.)

Clips dubbel (doos a 100 st.)

Hardhouten paal (16 st/paal 8 st/zijde)

Vulmaterialen staalmatten
Lava brokjes 40-80 mm

Basalt brokjes  56-76 mm

Ardenner grijs brokjes 45-65 mm

Rode porfier brokjes 50-90 mm

Jura brokjes 30-60 mm

Limburgs grind 40-80 mm

Verbruik per m² is ± 175 kg

Staalmatten 200x300 cm NIEUW
Staalmat, maaswijdte 100x100 mm

Staalmat, maaswijdte 150x150 mm

Staalmat, maaswijdte 50x50 mm (verzinkt)

Staalmat, maaswijdte 100x100 mm (verzinkt)

Schanskorven incl. bodem en deksel
100x21x50 cm  (vulling per korf ca. 160 kg)

100x21x100 cm  (vulling per korf ca. 320 kg)

100x21x125 cm  (vulling per korf ca. 400 kg)

100x21x180 cm  (vulling per korf ca. 580 kg)

100x21x200 cm  (vulling per korf ca. 640 kg)

200x21x50 cm  (vulling per korf ca. 320 kg)

200x21x100 cm  (vulling per korf ca. 640 kg)

200x21x125 cm  (vulling per korf ca. 800 kg)

Schanskorven toebehoren
Handtang

C-ringen (doos a 1600 st.)

Steigerbuis 300 cm

Steigerbuis 200 cm

Koppelspiraal 200 cm

Koppelspiraal 100 cm

Vulmaterialen schanskorven
Ardenner grijs brokjes 6-9 cm

Basalt brokjes 56-75 mm

Grauwacke brokjes 6-8 cm

Lava brokjes 5-8 cm

Riviere ice brokjes 5-8 cm

Riviera brokjes 5-8 cm

Yellow sun brokjes 6-9 cm

Product informatie

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Prijs per stuk
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Hexaline goot

Euroline goot Euroline goot element

Hexa Designline Hexa Slotline

Vloerput Bleustone RVS Vloerput Bleustone RVS Vloerput met vuilemmer Infiltratie put  



Water
Afwateringssystemen/ 

Regenafvoer/Roostergoten

Iedereen wil water in de tuin: in de vijver, in de gieter en op de bloemen 
en planten. Maar wateroverlast? Daar is niemand blij mee! Steeds meer 
tuinen hebben een ruim terras om lekker van de tuin te genieten. 
Intensieve en langdurige regenbuien kunnen echter wateroverlast 
in uw tuin veroorzaken. Daarnaast willen steeds meer gemeenten 
dat u zelf zorgt voor de opvang en afvoer van regenwater om zo het 
gemeenteriool minder te belasten. Dit vraagt om oplossingen! MBI 
biedt producten die u op een mooie manier helpen water op te vangen 
en af te voeren, en zelfs te gebruiken! Dan gaat u de voordelen van 
regenwater pas echt zien!
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Hoekelement zwart

Aco infiltration line 120 liter

Universele eindkap 

€ 23,95

€ 29,95

€ 24,15

€ 14,50

€ 49,50

€ 54,50

€ 57,95

€ 25,45

€ 37,95

€ 29,95

€ 14,75

€ 83,50

€ 39,30

€ 48,95

€ 23,95

€ 14,25

€ 3,95

€ 29,95

€ 149,90

€ 149,90

€ 89,95

€ 94,95

€ 19,95

Aco Hexaline roostergoot
Gootelement kunststof inclusief rooster/opzetstuk

Roostergoot kunststof zwart, 1000 mm

Roostergoot verzinkt, 1000 mm

Roostergoot, hoekelement, 125x125 mm

Hexaline, set met toebehoren

Hexaline inspectiehoek met stankslot

Aco Hexa Designline
Roostergoot, aluminium 

Roostergoot, aluminium (incl. opzetelement en insepctieluik)

Eindplaatset (incl.2 alu.eindplaten, bladvanger en onderuitloop)

Aco Hexa Slotline 
Met asymmetrisch sleufopzetstuk

Sleufgoot, kunststof zwart (incl.2 opzetelementen)

Hoekelement met spie drs. 110 mm 

Set toebehoren

Slotline opzet verzinkt staal

Aco Euroline
Euroline goot, 1000 mm

Sleufrooster verzinkt staal, 1000 mm

Euroline goot zonder rooster, 1000mm

Hulpstukken t.b.v. gootelementen
Set toebehoren (eindplaten, bladkorf en spie doornsede 110 mm)

Ringrubber spie doorsnede 110 mm verloop

Aco Vloerput kunststof 
Met gietijzeren rooster 

Kunststof rand en vuilemmer, afm. 20x20x24 cm

Aco Bluestone
Bluestone vloerplut RVS, afm. 200X200 mm

Bluestone vloerput, afm. 200X200 mm

Aco Selfinfiltratieput
Selfinfiltratieput, afm. 255X255 mm

Aco EasyGarden InfiltrationLine 120 liter
Easygarden infiltrationline 120 liter, afm. 100X20x60 cm

Easygarden universele eindkap, rond 110 mm

Product informatie

Prijs per stuk
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Duurzame
oplossing
Tuininspiratie

Dikte 0,75 mm

€ 9,45

€ 9,45

€ 9,45

€ 9,45

€ 9,45

€ 9,45

Dikte 0,75 mm

€ 12,95

Dikte 1 mm

€ 11,35

€ 11,35

€ 11,35

€ 11,35

€ 11,35

€ 11,35

Dikte 1 mm

€ 15,30

Dikte 1,2 mm

€ 17,85

breedte 3,00 m¹

breedte 4,50 m¹

breedte 6,00 m¹

breedte 7,50 m¹

breedte 9,00 m¹

breedte 12,00 m¹ 

Maatwerk volgens tekening of opmeting (niet gelast)

Betreft compleet maatwerk, in vorm gelast. Prijs op aanvraag aan de hand van detailtekening!

Product informatie

Prijs per m2

Prijs per m2

Geotop EPDM vijverfolie 

Systeem C

Systeem D



Water
EPDM rubber vijverfolie
De EPDM rubberfolie van Geotop Folietechniek is het ideale materiaal voor 
velerlei duurzaam waterdichte oplossingen en wordt geleverd vanaf rol en op 
maat. EPDM rubberfolie staat garant voor waterdicht vertrouwen, is zeer elastisch 
en uitermate geschikt voor een snelle en eenvoudige verwerking in vijvers en 
andere waterpartijen. In EPDM rubberfolie zitten geen weekmakers, chloor en 
bitumen waardoor zij zeer duurzaam is met een levensduurverwachting van meer 
dan 40 jaar. Met EPDM rubberfolie van Geotop Folietechniek maakt u een zeer 
milieubewuste keuze. Voorzien van eigen, specialistische lastafels prefabriceert 
Geotop Folietechniek waterdichte oplossingen van EPDM rubberfolie voor 
diverse toepassingen, variërend in grootte en tevens twee- en driedimensionale 
membranen op maat. Gevulkaniseerde naden zijn ook 100% water- en worteldicht 
(met uitzondering van bepaalde bamboe en rietsoorten).

Voordelen van de EPDM rubberfolie:

• Zeer hoge elasticiteit (›400%).

• Eenvoudige en snelle verwerking. Plaatsbaar onder velerlei weersomstandigheden.

• Zeer lange levensduur (›40 jaar).

• Niet-toxisch en bevatten geen chloor en weekmakers.

• Hoge bestendigheid tegen Uv-straling en ozonbelasting.

• Hoge temperatuurbestendigheid. Temperatuurschommelingen hebben geen invloed.   

• Milieuvriendelijke folies.

• 100% waterdichte naadverbindingen.

• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

• Desgewenst waterdicht advies op maat en locatie.
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Weervast
Staal
Tuininspiratie

Terras & Trends
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Overige producten

Cortenstaal Kantopsluiting

225
Uniek aan Cortenstaal is dat het materiaal met behulp van externe factoren uit zichzelf zonder 
verdere bewerking corrosievast wordt dit in tegenstelling tot “normaal” staal, dit zorgt er tevens 
voor dat Cortenstaal voor 100 % te recyclen is omdat er geen extra beschermlagen aan het staal 
worden toegevoegd.

Cortenstaal is met name zo bijzonder omdat er weliswaar aan de buitenkant een luchtdicht 
laagje roest ontstaat maar dit laagje roest  zorgt er juist voor dat het onderliggende staal wordt 
afgeschermd van de buitenlucht en dus niet verder zal roesten. De luchtdichte laag roest zorgt 
door zijn kleurvorming voor een nostalgisch, natuurlijk en wisselend effect wat met normaal staal 
zonder extra bewerkingen niet bereikt kan worden.

Voor de ontwikkeling van een goede beschermende laag is het noodzakelijk dat het product aan 
verschillende weersomstandigheden bloot staat , het zal afwisselend nat en droog moeten staan,  
zou het product constant in het water staan dan vormt er zich geen beschermende laag en stopt 
het proces van roestvorming net als bij gewoon staal niet. De verkleuring (roestvorming)  van het 
cortenstaal is per product verschillend (dit bepaalt natuurlijk ook het unieke van het materiaal) 
en afhankelijk van de luchtvochtigheid. Een nieuw product zal wanneer het nog niet bloot gesteld 
is geweest aan de verschillende elementen een blanke kleur hebben, het proces van verkleuring 
(roestvorming) kan versneld worden door tijdens droge periodes het product te bevochtigen.

Uiteindelijk zal het product een donkerbruine kleur verkrijgen en zullen er geen kleine roestdeeltjes 
meer aan de omgeving worden afgegeven afhankelijk van het natuurlijke oxidatieproces zal de 
gemiddelde duur hiervan variëren tussen 12 en 18 maanden ,tot aan die periode zal dus rekening 
gehouden moeten worden met een kleine hoeveelheid roest lekwater op bestratingen e.d.

Zoute zeelucht en het gebruik van bijv. strooizout zijn  niet bevorderlijk voor de corrosie 
bestendigheid,  afgeraden wordt dan ook cortenstaal producten te plaatsen als men dichter dan 
10 km. van zee woont.

Cortenstaal dankt zijn grote succes aan 2 belangrijke elementen
CORrosie = verhoogde weerstand tegen corrossie (omgevingsfactoren)
TENsile    = treksterkte 

€ 79,95

€ 49,95

€ 49,95

€ 73,50

€ 41,95

Rand afm. 300X15x5,1 cm, incl. 1 koppelstrip/3 grondpennen/bouten, moeren

Binnenhoek 90 º, 45x45 cm incl. 1 koppelstrip/2 grondpennen/bouten, moeren

Buitenhoek 90 º, 45x45 cm incl. 1 koppelstrip/2 grondpennen/bouten, moeren

Set corten grondpennen (10 stuks)

Set koppelstrips (10 stuks)

Product informatie

Prijs per stuk



Overige producten
Col-Met kantopsluiting
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COL-MET is een cor-ten stalen kantopsluiting met een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding. Kenmerkend voor COR-TEN staal is 
dat het niet doorroest. Het ontwerp is eenvoudig te koppelen. 
Het is flexibel, duurzaam en snel aan te leggen. COL-MET is 
vekrijgbaar in 3 soorten, nl. bruin gepoedercoat, ongecoat, en 
gegalvaniseerd ongecoat (metaalkleurig). COL-Met heeft losse 
verankeringspennen die u apart bestelt. Per 10 strippen heeft 
u 1 doos met 30 stuks verankeringspennen nodig, oftewel  
3 verankeringspennen per strip.

Het materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding ,–
en elke hoek is eenvoudig te maken na licht inslijpen van de 
binnenzijde. Indien u perfect strakke hoeken wenst, dan kunt u 
de 90° hoekstukken gebruiken die ca. 8 cm over de afgezaagde 
strip heen geschoven worden. Tevens zijn er verankeringspennen 
(verzwaard) waarmee u extra stevigheid kunt geven op plaatsen 
waar u dat nodig acht. Het zijn beugels van 5 cm breed die over 
de strip heen in de grond verankerd worden.

COL-MET is een cor-ten stalen kantopsluiting met een uitstekende 

HoekstukVerankeringspen verzwaard

€ 27,35

€ 27,35

€ 22,50

€ 6,65

€ 6,65

€ 7,35

€ 7,85

€ 7,85

€ 8,65

Col-Met kantopsluiting

Ongecoat Cor-Ten staal, 3 mm. Afm. 225x10,2 cm

Bruin gepoedercoat staal, 3 mm. Afm. 225x10,2 cm

Verzinkt staal, 2 mm. Afm. 225x10,2 cm

Col-Met toebehoren

Verankeringspen verzwaard, ongecoat 30,5 cm

Verankeringspen verzwaard, bruin 30,5 cm

Verankeringspen verzwaard, verzinkt 30,5 cm

Hoekstuk 90° graden, ongecoat

Hoekstuk 90° graden, bruin

Hoekstuk 90° graden, verzinkt

Product informatie

Prijs per stuk
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Overige producten

Funderingselementen

REDSUN BOUWBLOKKEN
Ontdek de nagenoeg onbegrensde mogelijkheden … 

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

Uitstekend geschikt voor:  

 zwembaden en vijvers,    
 funderingen, kelderwanden,   
 mangaten, opslagplaatsen,   
 geluidswanden, 
 bassins voor industriële    

 gebouwen etc.

REDSUN BOUWBLOKKEN
Ontdek de nagenoeg onbegrensde mogelijkheden …

Technische gegevens REDSUN bouwblokken
Afmetingen
cm

Betonkern-
breedte cm

Capaciteit
volume per m2

Volume 
per steen liter

Aantal
per pallet

Gewicht 
per stuk kg

Eindblokken 
per pallet

50,0 x 17,5 x 25,0 10,0 0,088 m2 11,5 l 56 ca. 24 kg 8

50,0 x 24,0 x 25,0 16,0 0,144 m2 17,0 l 40 ca. 27 kg 8

50,0 x 30,0 x 25,0 22,0 0,184 m2 24,5 l 32 ca. 28 kg 4

50,0 x 36,5 x 25,0 28,5 0,240 m2 31,0 l 24 ca. 30 kg 4

50,0 x 42,0 x 25,0 34,0 0,296 m2 36,5 l 24 ca. 33 kg 4

Bouwen met bekistingsblokken betekent:

 Geen dure bekistingen en daarom kostentechnisch erg gunstig.

 Snelle en efficiënte verwerking.

 Geen latere reparaties door maatvaste elementen.

 Eenvoudig en snel te verwerken.

 Door schone en gladde oppervlakten is pleisterwerk niet noodzakelijk.

 Uitstekend geschikt voor zwembaden en vijvers, funderingen, kelderwanden, mangaten, 
 opslagplaatsen voor kuilvoer, mestkelders en -kanalen, geluidswanden, bassins voor industriële  
 gebouwen  etc.     

De bouwblokken worden geproduceerd overeenkomstig de normen van het Duitse Instituut voor 
Bouwtechniek.   
 
REDSUN bouwblokken voor veelzijdig, kostenbewust en robuust bouwen in de industrie, tuin- 
en landschapsarchitectuur.

Uw handelaar:

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

REDSUN BOUWBLOKKEN
Ontdek de nagenoeg onbegrensde mogelijkheden … 

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

Uitstekend geschikt voor:  

 zwembaden en vijvers,    
 funderingen, kelderwanden,   
 mangaten, opslagplaatsen,   
 geluidswanden, 
 bassins voor industriële    

 gebouwen etc.

REDSUN BOUWBLOKKEN
Ontdek de nagenoeg onbegrensde mogelijkheden …

Technische gegevens REDSUN bouwblokken
Afmetingen
cm

Betonkern-
breedte cm

Capaciteit
volume per m2

Volume 
per steen liter

Aantal
per pallet

Gewicht 
per stuk kg

Eindblokken 
per pallet

50,0 x 17,5 x 25,0 10,0 0,088 m2 11,5 l 56 ca. 24 kg 8

50,0 x 24,0 x 25,0 16,0 0,144 m2 17,0 l 40 ca. 27 kg 8

50,0 x 30,0 x 25,0 22,0 0,184 m2 24,5 l 32 ca. 28 kg 4

50,0 x 36,5 x 25,0 28,5 0,240 m2 31,0 l 24 ca. 30 kg 4

50,0 x 42,0 x 25,0 34,0 0,296 m2 36,5 l 24 ca. 33 kg 4

Bouwen met bekistingsblokken betekent:

 Geen dure bekistingen en daarom kostentechnisch erg gunstig.

 Snelle en efficiënte verwerking.

 Geen latere reparaties door maatvaste elementen.

 Eenvoudig en snel te verwerken.

 Door schone en gladde oppervlakten is pleisterwerk niet noodzakelijk.

 Uitstekend geschikt voor zwembaden en vijvers, funderingen, kelderwanden, mangaten, 
 opslagplaatsen voor kuilvoer, mestkelders en -kanalen, geluidswanden, bassins voor industriële  
 gebouwen  etc.     

De bouwblokken worden geproduceerd overeenkomstig de normen van het Duitse Instituut voor 
Bouwtechniek.   
 
REDSUN bouwblokken voor veelzijdig, kostenbewust en robuust bouwen in de industrie, tuin- 
en landschapsarchitectuur.

Uw handelaar:

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

REDSUN BOUWBLOKKEN
Ontdek de nagenoeg onbegrensde mogelijkheden … 

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

Uitstekend geschikt voor:  

 zwembaden en vijvers,    
 funderingen, kelderwanden,   
 mangaten, opslagplaatsen,   
 geluidswanden, 
 bassins voor industriële    

 gebouwen etc.

REDSUN BOUWBLOKKEN
Ontdek de nagenoeg onbegrensde mogelijkheden …

Technische gegevens REDSUN bouwblokken
Afmetingen
cm

Betonkern-
breedte cm

Capaciteit
volume per m2

Volume 
per steen liter

Aantal
per pallet

Gewicht 
per stuk kg

Eindblokken 
per pallet

50,0 x 17,5 x 25,0 10,0 0,088 m2 11,5 l 56 ca. 24 kg 8

50,0 x 24,0 x 25,0 16,0 0,144 m2 17,0 l 40 ca. 27 kg 8

50,0 x 30,0 x 25,0 22,0 0,184 m2 24,5 l 32 ca. 28 kg 4

50,0 x 36,5 x 25,0 28,5 0,240 m2 31,0 l 24 ca. 30 kg 4

50,0 x 42,0 x 25,0 34,0 0,296 m2 36,5 l 24 ca. 33 kg 4

Bouwen met bekistingsblokken betekent:

 Geen dure bekistingen en daarom kostentechnisch erg gunstig.

 Snelle en efficiënte verwerking.

 Geen latere reparaties door maatvaste elementen.

 Eenvoudig en snel te verwerken.

 Door schone en gladde oppervlakten is pleisterwerk niet noodzakelijk.

 Uitstekend geschikt voor zwembaden en vijvers, funderingen, kelderwanden, mangaten, 
 opslagplaatsen voor kuilvoer, mestkelders en -kanalen, geluidswanden, bassins voor industriële  
 gebouwen  etc.     

De bouwblokken worden geproduceerd overeenkomstig de normen van het Duitse Instituut voor 
Bouwtechniek.   
 
REDSUN bouwblokken voor veelzijdig, kostenbewust en robuust bouwen in de industrie, tuin- 
en landschapsarchitectuur.

Uw handelaar:

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 
17,5 cm 24,0 cm 30,0 cm

Uitstekend geschikt voor:
• zwembaden en vijvers

• funderingen, kelderwanden

• mangaten, opslagplaatsen geluidswanden

• bassins voor industriële

• gebouwen etc.
REDSUN bouwblokken verwerkt tot een vrijstaande muur, 
afgewerkt met natuursteenproducten zoals fixwall en 
muurafdekking.

REDSUN bouwblokken verwerkt tot een vrijstaande muur, 
gepleisterd, met muurafdekking.

REDSUN bouwblokken, verwerkt tot een vrijstaande muur, 
bekleed met Flagstones, muurafdekking.

REDSUN bouwblokken – veelzijdig, kostenbewust en robuust bouwen. Een systeem met nagenoeg onbegrensde mogelijkheden.

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

Door de holle ruimten respectievelijk bruggen in de REDSUN bouwblokken komt met het vullen met beton een vaste verbinding 
tot stand van de beton tussen de blokken respectievelijk rijen blokken. Het resultaat is een stabiele muur.

REDSUN bouwblokken zijn vormdelen waarin beton wordt gestort. Verdere bekistingswerkzaamheden zijn overbodig. Enkel bij 
de hoekverbindingen en aansluitingen op bestaande muren dient bij het storten van de beton de muur afgedekt  te worden.
Bij grotere bouwwerken, zoals kelders, kunnen de REDSUN bouwblokken op de bouwplaats middels een betonpomp met kant-
en-klare beton gevuld. 

REDSUN bouwblokken bieden vele toepassingsmogelijkheden, onder meer voor funderingen, binnen-, buiten- en kelderwanden; 
bassins, ringbalken en mangaten. Maar ook voor vijvers, zwembaden, erfafscheidingen, ondersteunings- en geluidswanden. 

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

REDSUN bouwblokken verwerkt tot een vrijstaande muur, 
afgewerkt met natuursteenproducten zoals fixwall en 
muurafdekking.

REDSUN bouwblokken verwerkt tot een vrijstaande muur, 
gepleisterd, met muurafdekking.

REDSUN bouwblokken, verwerkt tot een vrijstaande muur, 
bekleed met Flagstones, muurafdekking.

REDSUN bouwblokken – veelzijdig, kostenbewust en robuust bouwen. Een systeem met nagenoeg onbegrensde mogelijkheden.

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

Door de holle ruimten respectievelijk bruggen in de REDSUN bouwblokken komt met het vullen met beton een vaste verbinding 
tot stand van de beton tussen de blokken respectievelijk rijen blokken. Het resultaat is een stabiele muur.

REDSUN bouwblokken zijn vormdelen waarin beton wordt gestort. Verdere bekistingswerkzaamheden zijn overbodig. Enkel bij 
de hoekverbindingen en aansluitingen op bestaande muren dient bij het storten van de beton de muur afgedekt  te worden.
Bij grotere bouwwerken, zoals kelders, kunnen de REDSUN bouwblokken op de bouwplaats middels een betonpomp met kant-
en-klare beton gevuld. 

REDSUN bouwblokken bieden vele toepassingsmogelijkheden, onder meer voor funderingen, binnen-, buiten- en kelderwanden; 
bassins, ringbalken en mangaten. Maar ook voor vijvers, zwembaden, erfafscheidingen, ondersteunings- en geluidswanden. 

17,5 cm               24,0 cm              30,0 cm                 36,5 cm    42 cm                Eindblok 

Door de holle ruimten respectievelijk bruggen in de REDSUN bouwblokken komt met het vullen met beton een vaste verbinding
tot stand van de beton tussen de blokken respectievelijk rijen blokken. Het resultaat is een stabiele muur.

REDSUN bouwblokken zijn vormdelen waarin beton wordt gestort. Verdere bekistingswerkzaamheden zijn overbodig. Enkel bij
de hoekverbindingen en aansluitingen op bestaande muren dient bij het storten van de beton de muur afgedekt te worden.
Bij grotere bouwwerken, zoals kelders, kunnen de REDSUN bouwblokken op de bouwplaats middels een betonpomp met kanten-
klare beton gevuld.

€ 3,65

€ 4,05

€ 5,15

€ 7,85

€ 8,55

50x17,5x25 cm

50x24x25 cm (2 einstukken in laag)

50x30x25 cm (1 halve per laag)

50x36,5x25 cm (1 halve per laag)

50x42x25 cm (1 halve per laag)

Product informatie

Prijs per stuk



   nidagravel ® is ontwikkeld voor de aanleg van stabiele,         duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind.

Dankzij nidagravel® grindstabilisatie is grind 
gemakkelijk begaanbaar, in tegenstelling 
tot los grind. Wandelen, fi etsen, rijden met 
de rolstoel of met de kinderwagen op grind 
is geen probleem meer. Het grind wordt 
vastgelegd in honingraten waardoor het niet 
meer weg kan lopen.

met nidagravel®los grind

   gemakkelijk beloop- en berijdbaar
   duurzaam en stabiel grindoppervlak
   geen plassen of putten meer
   platen onzichtbaar na plaatsing
   ecologisch
   esthetisch
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is ontwikkeld voor de aanleg van stabiele,         duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind.

 nidagravel®, een vaste waarde in grindstabilisatie

100 % waterdoorlatend

wortelwerend geotextiel

eenvoudige plaatsing

weinig onderhoud

ook mogelijk op hellingen

nidagravel® is ideaal voor oprit, terras en tuinpad

belastbaar tot 300 ton/m²
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Overige producten
Nidagravel
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120x80x3 cm

120x240x3 cm

120x240x3 cm

€ 15,75

€ 15,75

€ 15,75

Nidagravel 129 (1 plaat = 0,96m²) wit

Nidagravel 130 (1 plaat = 2,88m²) wit

Nidagravel (1 plaat = 2,88m²) zwart

Product informatie

Prijs per m2
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Ecoplank

EcopickEcolat op rol

Afmetingen

25000x140x7 mm

25000x140x7 mm

10000x140x7 mm

25000x190x7 mm

2000x140x10 mm

2000x140x10 mm

2000x190x10 mm

3000x140x10 mm

38x4x4 cm

58x4x4 cm

76x4x4 cm

120x22x4 cm

Prijseenheid

rol

rol

rol

rol

4 stuks

4 stuks

4 stuks

stuk

10 stuks

10 stuks

10 stuks

stuk

€ 77,50

€ 99,95

€ 54,95

€ 102,45

€ 38,50

€ 42,95

€ 42,50

€ 12,75

€ 20,50

€ 25,65

€ 34,95

€ 11,60

Ecolat Grey, rol 25 meter

Ecolat Brown, rol 25 meter

Ecolat Grey , rol 10 meter

Ecolat Brown, rol 25 meter

Ecolat Grey, plank 2 meter

Ecolat Brown, plank 2 meter

Ecolat Grey, plank 2 meter

Ecolat Grey, plank 3 meter

Ecolat Grey, H-profiel

Ecolat Grey, H-profiel

Ecolat Grey, H-profiel

Ecoplanc Hol Grey, plank 1,2 meter

Product informatie

Prijs per stuk
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Overige producten

Ecolat Kunstof kantopsluiting



Overige producten
Varistone® Voegmortels 
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De juiste voegmortel maakt het totaalplaatje helemaal af. VARISTONE® beschikt 
over een ruim assortiment voegmortels, zodat u altijd de meest geschikte voeg 
vindt. Of het nu gaat om looppaden, terrassen, opritten of winkelpleinen en 
parken, VARISTONE® biedt voor elk ontwerp de juiste voeg. De voegmortel 
van VARISTONE® is bovendien niet alleen esthetisch verantwoord, maar ook 
kostenbesparend in onderhoud.Onkruid krijgt nauwelijks de kans om zich 
tussen de voegen te werken en er is geen zand dat wegspoelt.

Terras & Trends

ML Aqua basalt

ML Aqua steengrijs
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Overige producten

Varistone® Voegmortels 

Varistone® Voegkruisjes

Voegkruisjes herbruikbaar 5x50x40 mm Voegkruisjes herbruikbaar 5x19x55 mmVoegkruisjes afbreekbaar 3x19x55 mm

Voegkruisjes afbreekbaar 8x19x55 mm T-stukjes afbreekbaar 5x50x40 mm

ML Aqua neutraal

Verpakt per

100 stuks

100 stuks

100 stuks

100 stuks

100 stuks

Prijseenheid

100 stuks

100 stuks

100 stuks

100 stuks

100 stuks

€ 17,95

€ 28,95

€ 44,95

€ 100,50

€ 100,50

Kruis, afbreekbaar 3x19x55 mm

Kruis, afbreekbaar 5x19x55 mm

Kruis, afbreekbaar 8x19x55 mm

T-stuk, herbruikbaar 5x50x40 mm

Kruis, herbruikbaar 5x50x40 mm

Product informatie

Prijs per stuk



Overige producten
Varistone® Voegmortels 
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Product Beschrijving Kleuren Verpakking Verkeersbelasting
   
    Licht Licht tot Middelzwaar Zwaar
    Tuinpaden middelzwaar Autowegen  Hoofdwegen
    Terrassen Fietspaden Incidenteel  Vrachtverkeer
     Opritten  vrachtverkeer 

Variquartz® Black Waterdoorlatend Zwart 25 kg PE zak + - - -
Inveegzand  Niet uithardend      
Voor gevoelige deklaagstenen 0.25-1.0 mm of 1.0-2.0 mm      
Voegbreedte vanaf 1 mm       

 
  
  

       

Varistone® LM Aqua Waterdoorlatend Naturel  12,5 kg emmer +++ - - -
Eén componenten voegmortel Kant en klaar, vacuum verpakt Steengrijs met PE binnenzak 
Op basis van polybutadieen Met water verwerkbaar Basalt 25 kg emmer    
Voegbreedte vanaf 3 mm Ook bij lichte regen  met PE binnenzak
 Geen bindmiddelfi lm  

Varistone® MS Waterdoorlatend Naturel  25 kg emmer  +++ ++ - -
Twee componenten voegmortel Hoge vorstweerstand Steengrijs     
Op basis van epoxy Veeg- en zuigmachine bestendig Basalt     
Voegbreedte vanaf 3 mm       

Varistone® Z Waterdoorlatend Naturel  25 kg emmer  +++ +++ ++ -
Twee componenten voegmortel Hoge vorstweerstand Steengrijs     
Op basis van epoxy Veeg- en zuigmachine bestendig Basalt     
Voegbreedte vanaf 5 mm Bij regen verwerkbaar      

Varistone® ZZ Waterdoorlatend Naturel  25 kg emmer  ++ ++ +++ +++
Twee componenten voegmortel Hoge vorstweerstand Steengrijs     
Op basis van epoxy Veeg- en zuigmachine bestendig Basalt     
Voegbreedte vanaf 10 mm Bij regen verwerkbaar      
 Zeer hoge druksterkte      

Varistone® MC Niet waterdoorlatend Zandkleur 25 kg PE zak +++ ++ - -
Cement gebonden voegmortel Hoge vorstweerstand Grijs     
Voegbreedte vanaf 2 mm   Donkergrijs     
   Antraciet     

Varistone® ZC Niet waterdoorlatend Zandkleur 25 kg zak ++ ++ +++ +++
Cement gebonden voegmortel Hoge vorstweerstand Grijs     
Voegbreedte vanaf 4 mm Veeg- en zuigmachine bestendig Donkergrijs     
   Antraciet

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 3

Stap 6

VARISTONE® LM Aqua
• Vacuümverpakte, door lucht uithardende voegmortel.
• Kant en klaar, eenvoudig te verwerken.
• Zelfverdichtend door verwerking met water.
• Ook bij lichte regen verwerkbaar.
• Laat geen bindmiddelfilm achter. 
• Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating.
• Geschikt voor lichte belasting: terrassen, tuinpaden, etc. 
• Drainerend.
• Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 30 mm diep.
• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt.

VARISTONE® LM Aqua

Advies:
Minimaal 10% voegbreedte op de 
tegelmaat om krimpscheuring door 
werking (uitzetting en krimp van de 
tegelsteen) te voorkomen.

Verbruik:
Gemiddeld per m2 
Tegel afm. 60 x 60  0,55 kg.
Tegel afm. 80 x 80  0,4 kg.
Tegel afm. 80 x 40  0,55 kg.

Neutraal, Steengrijs en Basalt emmer à 12,5 kg  € 51,95
Neutraal, Steengrijs en Basalt emmer à 25 kg  € 94,95

Verwerking VARISTONE® LM Aqua

Prijs per stuk
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Overige producten

Varistone® Voegmortels 

VARISTONE® MS
• Beproefd systeem, sinds 1985.
• Twee componenten met voorgemengde toeslagmateriaal en hars.
• Hoge drukvastheid.
• Voor middelzware belasting: opritten, terrassen, toegangswegen, etc. 
• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt.
• Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating.
• Zelfnivellerend en zelfverdichtend.
• Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines.
• Vorst- en zoutbestendig.
• Drainerend.
• Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 30 mm diep. 
• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt.

Stap 3Stap 2Stap 1

Stap 6Stap 5Stap 4

Neutraal, Steengrijs en Basalt emmer à 25 kg  € 117,75

Advies:
Minimaal 10% voegbreedte op de 
tegelmaat om krimpscheuring door 
werking (uitzetting en krimp van de 
tegelsteen) te voorkomen.

Prijs per stuk



Overige producten
Voegmortel/-zand/-splitten 
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Voegsplit zwartBrekerzand zwart Brekerzand roodBrekerzand

Voegmortel/-zand/-splitten 

VARISTONE® variquartz Black  
•  Zwart inveegzand voor smalle voegen.
• Speciaal geschikt voor donkere bestrating.
• Bevat geen organische- of fijnstofdelen.
• Geen kans op vlekvorming.
• Korrel 0.2 - 1.0 mm.
• In PE-zakken van 25 kg.

Voegzand/split

Voegsplit black sparkle 1-3 mm, zak a 20 kg € 11,05
Voegsplit geel, 1-3 mm, zak a 20 kg € 8,30
Voegsplit zwart, 1-3 mm, zak a 20 kg € 10,35
Brekerzand  0-2 mm, bigbag a 1500 kg € 105,00

Brekerzand 0-2 mm, mini bigbag a 500 kg € 55,00
Brekerzand, 0-2 mm, zak a 20 kg € 5,35
Brekerzand zwart, 0-2 mm, zak a 20 kg € 6,20
Brekerzand rood 0-2 mm, zak a 20 kg € 5,85

Ardex Ardurit GK voegmortel
•  Zandbeige
• Pergamon
• Grijs
•  Leisteengrijs
Uitsluitend voor niet waterdoorlatende voegen.

Zandbeige zak à 25 kg  € 71,50
Leisteengrijs en Pergamon zak à 25 kg  € 72,50
Grijs zak à 25 kg  € 56,00

Prijs per stuk

All Weather Fix wonderlijm
All Weather Fix is bestemd voor het verlijmen van alle 
mogelijke soorten bak- en betonsteen in zowel binnen- als 
buitentoepassing. All Weather Fix bestaat in de standaardkleur 
grijs en is zeer onopvallend aanwezig tussen de verlijmde 
stapelelementen. De lijm is namelijk mortel en voeg in één 
zeer dunne laagdikte. De aan te houden laagdiktes zijn 
afhankelijk van het gewenste optische resultaat. Deze kunnen 
variëren van min. 2 tot max. 6 mm.

Emmer a 15 kg (verbruik ca. 3m per emmer)    € 27,95
Prijs per stuk

VARISTONE® Stabimix Ondergrondversteviger 
•  Ondergrondversteviger op basis van trascement.
•  Voor het stabiliseren van het zand- of splitbed.
• Minder kans op vlekvorming.
• Eenvoudig te verwerken.
• In zakken van 25 kg.
Prijs per stuk

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Varistone Stabimix zak a 25 kg. (verbruik ca. 8-10 kg/m2)    € 13,95

Variquartz black 0,2-1,0 mm, zak a 25 kg     € 15,25
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Varistone® PU FIX

Multitack/Ardex/Koud asfalt 
VARISTONE® PU FIX
• Steenlijm op basis van gemodificeerde polyurethanen.
• Voor het snel en makkelijk verlijmen van diverse (tuin)bouwmaterialen.
• Voorzien van schroefaansluiting voor NBS spuitpistool.
• Snelle droging en uitharding.
• Verwerkbaar bij lage temperaturen.
• In NBS schroefbussen van 750 ml.

VARISTONE® PU FIX ECO
• Steenlijm op basis van gemodificeerde polyurethanen.
• Voor het snel en makkelijk verlijmen van diverse (tuin)bouwmaterialen.
• Wegwwerpverpakking voor particulier gebruik.
• Snelle droging en uitharding.
• Verwerkbaar bij lage temperaturen.
• In NBS schroefbussen van 500 ml.

VARISTONE® PU Gun
• Professioneel spuitpistool voor VARISTONE® PU FIX.
• Voorzien van schroefaansluiting.
• Voorzien van regelschroef voor gelijkmatige dosering. 
• Demonteerbare NBS schroefkop, spuitmond en spuitlans.
• Inclusief verlengstukken.

VARISTONE® PU Guncleaner
• Reinigingsmiddel voor VARISTONE® PU FIX.
• Voorkomt uitgeharde resten PU FIX in het pistool.
• Voor reiniging bij langere werkonderbrekingen.
• Voorzien van NBS schroefaansluiting  en losse spuitnippel.
• In NBS schroefbussen van 500 ml.

VARISTONE® Multitack
• Universele lijm op basis van MS polymeer 
 in een handige kitkoker.
• Voor het verlijmen van de meest 
 voorkomende tuinbouwartikelen.
• Blijvend flexibel. 
• Hoge kleefkracht. 
• Eenvoudig aan te brengen.
• Kleuren: zwart, grijs en wit.

Kitworst 600 ml zwart € 16,70
Multitack zwart, tube € 9,50
Multitack grijs, tube € 9,50

PU gun € 31,95
Pistoolreiniger 500 ml € 14,95
PU Fix 750 ml € 15,60
PU Fix Eco 500 ml € 14,40

Prijs per stuk

Prijs per stuk

ARDEX natuursteen siliconen kitten
Prijs per stuk

Zandbeige  koker à 310 ml € 12,95
Zilvergrijs  koker à 310 ml € 12,95
Antraciet  koker à 310 ml € 12,95
Jura beige  koker à 310 ml € 12,95

KOUD ASFALT
Prijs per stuk

Koud Asfalt 0-4 mm, emmer a 25 kg € 26,95



Overige producten
EuroStone Waterafsluitende voeg
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Het voegzand EuroStone bestaat uit een unieke mix vanpolymeren en gekalibreerd 
zand. Dit product kan op dezelfdemanier worden aangebracht als normaal 
ongebonden voegzand.

Door de voeg hierna op de juiste manier met water te benevelen zal EuroStone 
gaan binden, uitharden en een vaste waterafsluitende voeg vormen.

Met EuroStone worden onkruid en mieren in de voeg beperkt, de voeg waait of 
spoelt niet uit. De voeg blijft onderin minimaal elastisch waardoor de kans op 
scheuren kleiner is. EuroStone is naast particuliere tuinen en opritten ook geschikt 
voor openbare projecten en straten met verkeersbelasting mits de onderbouw 
hiervoor geschikt is. Voor een optimaal eindresultaat bekijk eerst de demonstratie 
film op: www.gard-care.com

Geschikt voor waterafsluitende en waterdoorlatende ondergrond

Beperkt onkruid en mieren
Krachtig en elastisch
Milieuvriendelijk en duurzaam
Tuininspiratie

Terras & Trends

Tegel Voegbreedte Voegdiepte Verbruik ca per m²
60x30 cm 3 mm 30 mm 0,82 kg
60x60 cm 3 mm 30 mm 0,55 kg
40x80 cm 3 mm 30 mm 0,62 kg

Antraciet  zak a 25 kg € 61,95
Beige  zak a 25 kg € 61,95
Ivoor  zak a 25 kg € 63,95

Prijs per stuk

Ivoor Beige Antraciet Zwart
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Waterdoorlatende voeg

BEPERKT ONKRUID EN MIEREN
KRACHTIG EN ELASTISCH
MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM

Geschikt voor een goed waterdoorlatende ondergrond 

Ivoor

Beige

Antraciet

Zwart

Het voegzand GatorSand XP bestaat uit een unieke mix van 
polymeren en gekalibreerd zand. Dit product kan op dezelfde 
manier worden aangebracht als normaal ongebonden voegzand.

Door de voeg op de juiste manier met water te benevelen 
zal GatorSand XP gaan binden, uitharden en een vaste 
waterdoorlatende voeg vormen.    
                                       
Met GatorSand XP worden onkruid en mieren in de voeg 
beperkt, de voeg waait of spoelt niet uit. De voeg blijft licht 
elastisch waardoor de kans op scheuren erg klein is.

GatorSand XP is naast particuliere tuinen en opritten 
ook geschikt voor openbare projecten en straten met 
verkeersbelasting.

Voor een optimaal eindresultaat zie de verwerking tips op de 
achterzijde en bekijk de demonstratie film op: www.gatorsand.nl

www.gatorsand.nl

BEPERKT ONKRUID                                 BEPERKT MIEREN                              WAAIT EN SPOELT NIET UIT

Antraciet  zak a 25 kg € 56,95
Beige  zak a 25 kg € 56,95

Prijs per stuk
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Drainagemortel
Toepassingen 
Trascompound (bindmiddel) voor drainagemortel is geschikt voor het maken van waterdoorlatende 
gebonden dragende lagen van drainbeton of eenkorrel beton met 15-20% holle ruimte voor 
gemiddelde belastingen. Het draagvermogen is lager bij sterke verkeersbelasting.

Normalisatie 
Trascompound (bindmiddel) voor drainagemortel is een droge mortel, gemaakt van cement volgens 
DIN EN 197, tras volgens DIN 51043 en specifi eke additieven ter verbe-tering van de verwerkbaarheid 
en producteigenschappen. Trascompound is verpakt in zakken van 25 kg.

Verwerking 
Drainagemortel kan eenvoudig worden aangemaakt door Limburgs Grind 4-8 mm te mengen met 
het Tubag Bindmiddel in een verhouding 5 op 1. Het mengen dient ma-chinaal te gebeuren met 
toevoeging van water. Maak altijd kleine hoeveelheden aan, die u vervolgens meteen verdeelt op de 
plaats waar u de bestrating of de tegels direct gaat verwerken. Pas als deze hoeveelheid is verwerkt, 
weer nieuwe drainagemortel aanmaken. De drainagemortel wordt aangebracht in een laagdikte 
van 5-10 cm en vervangt de traditionele stabilisatielaag. Om een goede hechting van tegels aan 
de drainagemortel te garanderen, dient u de rugzijde van de tegels te voorzien van een geschikte 
tegellijm.  De tegel met tegellijm wordt direct in de nog niet uitgeharde drainagemortel geplaatst. Door 
het gebruik van een drainagemortel wordt het vocht optimaal afgevoerd, waarbij optrekkend vocht 
tot een minimum wordt teruggebracht. De tegels of de bestrating dienen altijd onder afschot van 
minimaal 1,5 % te worden aangebracht. Hoewel drai-nagemortel de noodzaak van dilataties verkleint, 
dient er zeker bij grote oppervlakte te worden bekeken of dilataties nodig zijn. Door de drainerende 
werking van drainage-mortel, kan er één dag na de verwerking al worden gestart met het voegen.

1. Het aanmaken van drainagemortel 2. Op de rugzijde van de tegel lijm aanbrengen 3. De tegel in de drainagemortel leggen

- Opvoegen:  Varistone of Ardex voegmortel
- Voegbreedte:  3-50 mm.
- Opsluiting:  Niet nodig.
- Afschot: Minimaal 1,5% van de woning af.

TM Ondergrondversteviger zak a 25 kg.  (verbruik ca. 8-10 kg/m2) € 13,95
Varistone Stabimix zak a 25 kg.  (verbruik ca. 8-10 kg/m2) € 13,95
Stabicare bigbag a 1 m3  (ca. 10-12 m2) € 89,95
Drainzand bigbag a 1 m3  (verbruik ca. 80-100 kg/m2) € 70,15
Brekerszand bigbag a 1 m3  (verbruik ca. 80-100 kg/m2) € 105,00

Terras-stabilisatie

Tubag buitenvoeg Tubag voegmortel (waterdoorlatend)

Prijs per stuk

Monokorn 4-8 mm bigbag a 1500 kg  (verbruik ca. 60-70 kg/m2) € 149,70
Monokorn 4-8 mm mini bigbag a 500 kg  (verbruik ca. 60-70 kg/m2) € 54,95
Varistone TH (Trashechtmortel) zak a 20 kg  € 32,95
Tubag bindmiddel tbv monokorn zak a 20 kg.  (verbruik ca. 12-13 kg/m2) € 14,95
Tubag flexibele tegellijm zak a 25 kg  (verbruik ca. 1,5 kg/m2) € 53,95
Varistone Drainagemortel TDM 2-6  (silo a 20 ton)  op aanvraag
Varistone Drainagemortel TDM 4-8-wg (silo a 20 ton)  op aanvraag
(Niet geschikt voor splitsoorten).

Antraciet, zak a 25 kg € 43,90
Beige, zak a 25 kg € 50,60
Grijs, zak a 25 kg € 37,20

Basalt, zak a 25 kg € 77,50
Zand, zak a 25 kg € 77,50
Grijs, zak a 25 kg € 77,50

Prijs per stuk

Prijs per stuk Prijs per stuk

Verbruik bij 5-8 cm laagdikte

Verbruik bij 5-8 cm laagdikte

Voor voegen 3-30 mm.



CT Green EX
Een uniek reinigingsmiddel dat groene aanslag verwijdert van gladde en 
poreuze oppervlakken en een lange tijd nawerkt. Het middel verwijdert 
de groene aanslag zonder schadelijke nawerking en dampwerking voor 
het milieu. In geconcentreerde vorm is CT GREEN EX wel gevaarlijk, 
echter na verdunning en verwerking is het biologisch afbreekbaar. 
Dus het middel nooit onverdund lozen. Tevens bezit CT GREEN EX een 
uitstekende desinfecterende werking.

CT Terreinreiniger
Speciaal ontwikkeld om lichte en sterk vervuilde oppervlakken snel, 
veilig en doelmatig te reinigen. Vervuiling zoals zonne brandolie, wijn, 
voedselresten maar ook olie en diesel zijn goed en veilig te reinigen met 
dit middel. CT TERREINREINIGER is een verantwoorde oplossing voor al 
uw reinigingsproblemen. Een zeer revolutionaire reiniger die speciaal is 
ontwikkeld om vuil van de bestrating te verwijderen!

Beton Bleekreiniger
VARISTONE Beton Bleekreiniger is een geconcentreerd krachtig 
reinigingsmiddel voor het verwijderen van organische vervuilingen.

Verbruik
Ca. 5 – 15 m2 per liter afhankelijk van de aard van de vervuiling en de 
zuiging van de ondergrond. Spatvlekken op hout, metaal, textiel en 
andere gevoelige oppervlakken kunnen witte vlekken veroorzaken. Direct 
met water afspoelen kan vlekvorming voorkomen. Het is aan te bevelen 
om van te voren gevoelige oppervlakken af te dekken met plastic.

Beton Kalkuitbloeiverwijderaar 
VARISTONE Kalkuitbloeiverwijderaar verwijdert sterke kalkuitbloei door 
watertransport en het oplossen van gebonden kalkdeeltjes. Door de 
extreme dieptewerking van Kalkuitbloeiverwijderaar wordt het oppervlak 
gelijktijdig tegen toekomstige vervuilingen beschermd.

Eigenschappen
VARISTONE Kalkuitbloeiverwijderaar is toe te passen op alle 
betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van diverse structuur en 
kleurnuance zoals bijv. beton-straatstenen, betonplaten, palissaden en 
betonelementen.

Toepassingen
• Glas
• Tegelpaden
• Flagstones
• Funderingen
• Muren
• Daken
• Grafzerken
• Op diverse materialen  
 in kassen en warenhuizen

Toepassingen
• Terrassen
• Patio’s
• Garage opritten
• Parkeerplaatsen

Overige producten
Onderhoudsproducten
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Varistone kalkuitbloeiverwijderaar, fles a 1 ltr. € 17,50
Varistone beton kleurintensiveerder, fles a 1 ltr. € 20,95
Varistone impregneer perfect, fles a 1 ltr. € 20,95
Varistone Betonbleekreiniger, fles a 1 ltr. € 15,95
Grondreiniger zuurvrij R55 , fles a 1 ltr. € 19,95
Cem Fix 922 roest/kalk en cement verwijderaar, fles a 1 ltr. € 18,95
Vlekstop kleurloze impregnering S34, fles a 1 ltr. € 45,95
Kleurverdiepende impregnering S42, fles a 1 ltr. € 35,95
Carolin natuurzeep met lijnolie, fles a 1 ltr. € 13,40
Carolin natuurzeep met dubbele hoeveelheid lijnolie, fles a 1 ltr. € 14,70
CT Green Ex, algen en mosverwijderaar, fles a 1 ltr. € 16,70
CT Terrasreiniger, fles a 1 ltr. € 17,10

Prijs per stuk

Onderhoudsmiddelen/reinigingsmiddelen
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Plantenbakken polyester
Vrolijke margrieten, geurige lavendel of gezellige hortensia’s. Met potplanten geeft u uw tuin of terras in een handomdraai een 
heel eigen sfeer. Nieuw in ons assortiment zijn deze schitterende plantenbakken. Met hun robuuste ronde, vierkante, ovale en 
schaalvormige vormen lijken deze authentieke bakken vervaardigd van puur aardewerk. Maar schijn bedriegt. Deze bakken zijn 
gemaakt van polyester. Daardoor zijn zij niet alleen gemakkelijk verplaatsbaar, maar ook vorstbestendig en geheel onderhoudsvrij. 
Het gehele assortiment is verkrijgbaar in diverse Ral-kleuren. Ook zijn er diverse modellen leverbaar met wielen.

Adenia  

Kleur: RAL 7021 (standaard)
Isolatie: EPS60 3cm
Randbreedte: van 4 tot 9 cm
Gewicht: van 4 tot 50 kg

Betula  

Kleur: RAL 7021 (standaard)
Isolatie: EPS60 3cm
Randbreedte: van 4 tot 6 cm
Gewicht: van 6 tot 19 kg

Carya  

Kleur: RAL 7021 (standaard)
Isolatie: EPS60 3cm
Randbreedte: van 4 tot 5 cm
Gewicht: van 5 tot 8 kg

Eria  
Kleur: RAL 7021 (standaard)
Randbreedte: van 13 tot 23 cm
Gewicht: van 9 tot 17 kg

Prijs per stuk

Adenia 
Afmeting 40x40x40 cm.  € 79,95
Afmeting 50x50x50 cm.*  € 119,95
Afmeting 60x60x60cm. *  € 169,95
Afmeting 60x60x40 cm.  € 149,00
Afmeting 70x70x70 cm.  € 259,00
Afmeting 80x80x80 cm.  € 289,50
Afmeting 80x80x60 cm. *  € 289,00

Betula 
Afmeting 120x50x60 cm. *  € 286,00
Afmeting 150x50x60 cm. *  € 341,00
Afmeting 200x50x60 cm. *  € 432,00

Carya 
Afmeting 50x50x100 cm.  € 283,00
Afmeting 50x50x80 cm.  € 235,00
Afmeting 40x40x120 cm.  € 257,00
Afmeting 40x40x100 cm  € 218,00
Afmeting 40x40x80 cm.  € 180,00

Eria 
Afmeting  Ø 120x20 cm.  € 367,00
Afmeting  Ø 120x40 cm.  € 367,00
Afmeting  Ø 153x34 cm.  € 492,00
Afmeting  Ø 200x40 cm.  € 716,00

*Deze modellen zijn ook leverbaar met wielen, meerprijs €115 per bak
Ook in andere RAL kleuren te verkrijgen tegen 18 % meerprijs.
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Overige producten

Plantenbakken Cortentstaal
Uniek aan Cortenstaal is dat het materiaal met behulp van externe factoren uit zichzelf zonder 
verdere bewerking corrosievast wordt dit in tegenstelling tot “normaal” staal, dit zorgt er tevens 
voor dat Cortenstaal voor 100 % te recyclen is omdat er geen extra beschermlagen aan het staal 
worden toegevoegd.

Cortenstaal is met name zo bijzonder omdat er weliswaar aan de buitenkant een luchtdicht 
laagje roest ontstaat maar dit laagje roest  zorgt er juist voor dat het onderliggende staal wordt 
afgeschermd van de buitenlucht en dus niet verder zal roesten. De luchtdichte laag roest zorgt 
door zijn kleurvorming voor een nostalgisch, natuurlijk en wisselend effect wat met normaal staal 
zonder extra bewerkingen niet bereikt kan worden.

Voor de ontwikkeling van een goede beschermende laag is het noodzakelijk dat het product aan 
verschillende weersomstandigheden bloot staat , het zal afwisselend nat en droog moeten staan,  
zou het product constant in het water staan dan vormt er zich geen beschermende laag en stopt 
het proces van roestvorming net als bij gewoon staal niet. De verkleuring (roestvorming)  van het 
cortenstaal is per product verschillend (dit bepaalt natuurlijk ook het unieke van het materiaal) 
en afhankelijk van de luchtvochtigheid. Een nieuw product zal wanneer het nog niet bloot gesteld 
is geweest aan de verschillende elementen een blanke kleur hebben, het proces van verkleuring 
(roestvorming) kan versneld worden door tijdens droge periodes het product te bevochtigen.

Uiteindelijk zal het product een donkerbruine kleur verkrijgen en zullen er geen kleine roestdeeltjes 
meer aan de omgeving worden afgegeven afhankelijk van het natuurlijke oxidatieproces zal de 
gemiddelde duur hiervan variëren tussen 12 en 18 maanden ,tot aan die periode zal dus rekening 
gehouden moeten worden met een kleine hoeveelheid roest lekwater op bestratingen e.d.

Zoute zeelucht en het gebruik van bijv. strooizout zijn  niet bevorderlijk voor de corrosie 
bestendigheid,  afgeraden wordt dan ook cortenstaal producten te plaatsen als men dichter dan 
10 km. van zee woont.

Cortenstaal dankt zijn grote succes aan 2 belangrijke elementen
CORrosie = verhoogde weerstand tegen corrossie (omgevingsfactoren)
TENsile     = treksterkte 
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Plantenbakken Cortentstaal

Cortenstaal bloembak plankmotief
120x120x42 cm

Cortenstaal bloembak plankmotief
120x210x56 cm

Cortenstaal bloembak vlak met pootjes
80x80x80 cm

Cortenstaal bloembak plankmotief
80x80x80 cm

Cortenstaal bloembak vlak
60x60x60 cm

Cortenstaal bloembak plankmotief met pootjes
120x30x126 cm

Prijs per stuk

Cortenstaal bloembakken -plankmotief NIEUW
Cortenstaal bloembak 30x30x42 cm  € 238,00
Cortenstaal bloembak 30x30x56 cm  € 296,00
Meerprijs bodem  € 8,10

Cortenstaal bloembak 60x60x42 cm  € 299,00
Cortenstaal bloembak 60x60x56 cm  € 379,00
Meerprijs bodem  € 16,95

Cortenstaal bloembak 90x90x42 cm  € 375,00
Cortenstaal bloembak 90x90x56 cm  € 475,00
Cortenstaal bloembak 90x90x70 cm  € 575,00
Meerprijs bodem  € 33,00

Cortenstaal bloembak 120x120x42 cm  € 425,00
Cortenstaal bloembak 120x120x56 cm  € 549,00
Cortenstaal bloembak 120x120x70 cm  € 675,00
Cortenstaal bloembak 150x150x42 cm  € 625,00
Cortenstaal bloembak 150x150x56 cm  € 795,00
Cortenstaal bloembak 150x150x70 cm  € 965,00
Cortenstaal bloembak 180x180x42 cm  € 545,00
Cortenstaal bloembak 180x180x56 cm  € 695,00
Cortenstaal bloembak 180x180x70 cm  € 845,00
Cortenstaal bloembak 210x210x42 cm  € 599,00
Cortenstaal bloembak 210x210x456 cm  € 775,00
Cortenstaal bloembak 210x210x70 cm  € 950,00
Cortenstaal bloembak 240x240x42 cm  € 670,00
Cortenstaal bloembak 240x240x56 cm  € 860,00
Cortenstaal bloembak 240x240x70 cm  € 999,00
Cortenstaal bloembak 270x270x42 cm  € 752,00
Cortenstaal bloembak 270x270x56 cm  € 950,00
Cortenstaal bloembak 270x270x70 cm  € 1.150,00
Set pootjes a 4 stuks  € 78,00

Cortenstaal bloembak 120x30x42 cm  € 432,00
Cortenstaal bloembak 120x30x56 cm  € 530,00
Cortenstaal bloembak 120x30x70 cm  € 630,00
Cortenstaal bloembak 120x30x84 cm  € 728,00
Cortenstaal bloembak 120x30x98 cm  € 825,00
Cortenstaal bloembak 120x30x112 cm  € 924,00
Cortenstaal bloembak 120x30x126 cm  € 999,00
Meerprijs bodem  € 18,50

Cortenstaal bloembakken -vlak NIEUW 
(incl.bodemplaat) 
Cortenstaal bloembak 60x60x60 cm  € 235,00
Cortenstaal bloembak 80x80x80 cm  € 330,00
Cortenstaal bloembak 90x90x70 cm  € 349,00
Set pootjes set a 4 stuks 120x30x84 cm  € 79,95
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Werkwijze
Let op: de ondergrond moet ca. 1,5 cm lager liggen dan  
de kantopsluiting. Wanneer hetkunstgras aansluit op een  
andere grondsoort, kunstgras ± 2 cm hoger laten vallen.
 

-  Graaf de bestaande grasmat zo vlak mogelijk af. 
-  Egaliseer de grond hierna zo nodig met een hark of een 
 lat / rei en vervolgens met ophoogzand. 
-  Wals of tril de grond aan met een lichte wals of trilplaat. 
-  Rol geovlies/onderdoek uit over de ondergrond en snijd het op maat. 
-  Rol het kunstgras uit. Let er daarbij op dat de poolrichting naar het aangezicht wijst. 
-  Wanneer er naden gemaakt moeten worden, snijdt u het kunstgras op de rug 
 schoon met een stanleymes.
-  Schuif de gesneden kanten naar elkaar toe, zodanig dat er niet meer dan 
 3mm tussenruimte overblijft.
-  Rol de plaktape uit tussen de naad.
-  Rits de naad dicht en loop met poolrichting mee over het kunstgras om het 
 goed te verlijmen.
-  Hierna kan het instrooizand worden aangebracht. Volg bij het verdelen van het zand 
 de poolrichting. Dit kan met een stripper of bezem.
-  Veeg het instrooizand vervolgens met een harde veger tegen de poolrichting 
 tussen het kunstgras.

Vooraf
Inzanden of instrooien is bij de Mook Gras Art kunstgrassoorten niet strikt noodzakelijk. 
Wij raden het echter wel aan. Kunstgras kan door weersinvloeden krimpen of uitzetten. 
Door het inzanden kan dit grotendeels voorkomen worden. Bij gebruik heeft kunstgras 
normale slijtage, ook wel platliggen genoemd. Dit is afhankelijk van de intensiteit 
waarmee het kunstgras gebruikt wordt. Extra opborstelen met een harde borstel of 
veger helpt, of gebruik eventueel een borstelmachine. Het snijden van kunstgras gaat 
makkelijk met een Stanleymes. Voor het maken van naden kunt u plaktape of lasband 
en componentenlijm gebruiken. 

€ 29,95

€ 29,95

€ 33,25

€ 6,50

€ 8,95

€ 1,95

€ 19,40

Fine breeze comfort

Fine short

Fine extra

Plaktape (prijs per m1)

Kwartszand (rondgebrand) zak a 25 kg. 

Verbruik ca. 7,5 kg/m2 (prijs per stuk)

Geo Textiel (onderdoek)

Valdemping foamplaten 18 mm dik

Product informatie

Prijs per m2
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Mook Gras Art FINE EXTRA
MGA Fine Extra is een bijzondere kwaliteit om de echtheid van 
gras te evenaren. Heeft weinig tot geen glans. Een aanrader voor 
de siertuin. Indien het gras op een zandonderbouw gelegd wordt, 
adviseren wij om minimaal 5 kg per m2 in te vegen, zodat er 
minder kans is dat afdrukken gemaakt worden in de onderbouw.
Poolhoogte30 mm

Mook Gras Art FINE EMERALD
MGA Emerald is een kunstgrassoort met een S-shape en natuurlijke 
uitstraling. Heeft minder tot geen glans en is geschikt voor intensief 
gebruik voor siertuinen, showrooms,(kinder-)speelplaatsen. 
Poolhoogte 25 mm:

Mook Gras Art FINE BREEZE COMFORT
MGA Fine Breeze Comfort is speciaal voor ons ontwikkeld en heeft  
door de samenstelling van de gebruikte garens een zachte 
gevoelswaarde. Daardoor voelt de Fine Breeze Comfort dan ook  
zeer comfortabel aan voor blote voeten. Poolhoogte: 30 mm

Mook Gras Art FINE SHORT
Het verschil tussen MGA Fine short en natuurlijk gras valt bijna 
niet te onderscheiden. Door zijn iets kortere polen geschikt 
voor intensief gebruik, bijv. siertuin, zwembad of speelplaats. 
Al jarenlang een topper! Poolhoogte: 25/30 mm

Mook Gras Art FINE VICTORIA W-up
MGA Fine Victoria is een nieuwere grassoort wat door zijn 
unieke W-shape (W-up) samenstelling minder snel plat 
gaat liggen en veerkrachtiger rechtop gaat staan. Met een 
zeer natuurlijke uitstraling. Kortom een kunstgrassoort met 
allure!Poolh: 30mm

Bij gebruik kan kunstgras plat gaan liggen.  
Een en ander is afhankelijk hoe intensief het kunstgras gebruikt wordt.
Inzanden ALTIJD aanbevelen! En.......... gras Niet VOUWEN maar OPROLLEN

Fine Extra

Fine Emerald

Fine Breeze Comfort

Fine Short

Fine Victoria



12 volt LED
Buitenverlichting
Tuininspiratie

    

Buitenverlichting
in-lite

Overdag geniet je volop van je huis, interieur en natuurlijk je buitenruimte. Wanneer de avond valt
creëer je met goede verlichting comfort, veiligheid en sfeer. Binnenshuis maar ook zeker buitenshuis.
We laten je zien hoe je tuin ‘s avonds volop tot leven komt met 12 volt LED buitenverlichting van in-lite.
Dat is wat licht kan doen!

1

HYVE

NERO

WEDGE

DB-LED (WW)

CB-081/M

SUB

CBL-40 14/2

NERO

SUB

HYVE

WEDGE DARK

DB-LED

NERO
 

€ 117,00

DB-LED (WW)

€ 39,00

SUB
 

€ 144,00

HYVE
 

€ 83,00

WEDGE CB-081/M CBL-40 14/2
 

€ 76,00

  

€ 115,00€ 95,00

 

Armaturen

Systeem 

Product informatie

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure .
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Buitenverlichting
in-lite

Overdag geniet je volop van je huis, interieur en natuurlijk je buitenruimte. Wanneer de avond valt
creëer je met goede verlichting comfort, veiligheid en sfeer. Binnenshuis maar ook zeker buitenshuis.
We laten je zien hoe je tuin ‘s avonds volop tot leven komt met 12 volt LED buitenverlichting van in-lite.
Dat is wat licht kan doen!

1

HYVE

NERO

WEDGE

DB-LED (WW)

CB-081/M

SUB

CBL-40 14/2

NERO

SUB

HYVE

WEDGE DARK

DB-LED

NERO
 

€ 117,00

DB-LED (WW)

€ 39,00

SUB
 

€ 144,00

HYVE
 

€ 83,00

WEDGE CB-081/M CBL-40 14/2
 

€ 76,00

  

€ 115,00€ 95,00

 

Armaturen

Systeem 

Product informatie

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure .
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7
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De mini-connector 

verbindt het armatuur 

met de Easy-Lock en is 

beschermd tegen vocht 

en vuil. Door de mini-

connector kun je de kabel 

van het armatuur makkelijk 

door een gat in een tegel 

of wand voeren. Tevens 

kun je een verlengkabel 

tussen voegen.

Aan elk armatuur zit een 

kabel met mini-connector 

die je kunt verbinden met 

de Easy-Lock. Er zijn  

diverse soorten in-lite  

armaturen: grondspots, 

staande lampen, buiten-

spots en wandlampen.

Voor armaturen op 

hoogte of op lastig 

bereikbare plekken kan 

een verlengkabel worden 

gebruikt. Deze wordt 

geplaatst tussen de 

mini-connector van het 

armatuur en die van de 

Easy-Lock. 

Met behulp van 

kabelverbinders kunnen 

eenvoudig één of 

meerdere aftakkingen 

gemaakt worden om 

de kabel langs de 

verschillende armaturen te 

leiden.

5  ARMATUREN 6  VERLENGKABEL 7  KABELVERBINDER

De transformator stuurt de 

verlichting aan met behulp 

van de lichtgevoelige 

sensor en eventueel een 

timer. De stekker van 

de transformator wordt 

aangesloten op het 

lichtnet.

in-lite buitenverlichting is 

gebaseerd op laagspanning 

(12 volt). Onze verlichting is 

daarmee veilig en gemakkelijk 

zelf te installeren. Wil je meer 

weten over de aanleg van 

onze verlichting? Ga dan naar 

 

www.in-lite.nl/learning en

bekijk de video’s.

Vanuit de transformator 

wordt de 12 volt kabel 

uitgerold en langs de 

armaturen geleid. De 

kabel kan willekeurig 

ergens eindigen en hoeft 

geen gesloten systeem te 

vormen. Het uiteinde van 

de kabel werk je netjes af 

met afdekdopjes.

De Easy-Lock verbindt het 

armatuur met de 12 volt 

kabel. Door de speciale 

gel wordt de verbinding 

beschermd tegen vocht 

en andere invloeden van 

buitenaf. Met de Easy-

Lock kan een armatuur op 

iedere willekeurige plek op 

de 12 volt kabel worden 

aangesloten en eventueel 

worden verplaatst.

1  TRANSFORMATOR 2  KABEL

Buitenverlichting
in-lite

1

3  EASY-LOCK 4  MINI-CONNECTOR
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of wand voeren. Tevens 
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timer. De stekker van 
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(12 volt). Onze verlichting is 

daarmee veilig en gemakkelijk 

zelf te installeren. Wil je meer 

weten over de aanleg van 

onze verlichting? Ga dan naar 

 

www.in-lite.nl/learning en

bekijk de video’s.

Vanuit de transformator 

wordt de 12 volt kabel 

uitgerold en langs de 

armaturen geleid. De 

kabel kan willekeurig 

ergens eindigen en hoeft 

geen gesloten systeem te 

vormen. Het uiteinde van 

de kabel werk je netjes af 

met afdekdopjes.

De Easy-Lock verbindt het 

armatuur met de 12 volt 

kabel. Door de speciale 

gel wordt de verbinding 

beschermd tegen vocht 

en andere invloeden van 

buitenaf. Met de Easy-

Lock kan een armatuur op 

iedere willekeurige plek op 

de 12 volt kabel worden 

aangesloten en eventueel 

worden verplaatst.

1  TRANSFORMATOR 2  KABEL

Buitenverlichting
in-lite

1

3  EASY-LOCK 4  MINI-CONNECTOR
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Buitenverlichting
in-lite

4

1

CURV

 

€ 135,00

MINI SCOPE

 

€ 77,00

NERO CB-056/M CBL-25 14/2

 

€ 117,00

  

Armaturen

€ 81,00 € 82,00Systeem

ACE

 

€ 159,00

ACE UP-DOWN
100-230V

 

€ 169,00

SCOPE CB-056/M CBL-25 14/2

 

€ 97,00

  

Armaturen

€ 81,00 € 82,00Systeem

Product informatie

CURV MINI SCOPE

NERO CB-056/M

CBL-25 14/2

Je tuin, (dak)terras of binnenplaats gaat pas echt leven als er 
voldoende groen aanwezig is. lanten hebben een positief effect op
omgeving: ze zijn mooi, goed voor ons klimaat en zorgen voor een
natuurlijke afwatering in je tuin. Met verlichting geef je bomen, 
strauiken en borders ook ‘s avonds de aandacht die ze verdienen

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure .

MINI SCOPE

CURV

NERO

LEVEND
GROEN
Tuininspiratie

Ook ‘s avonds wil je goed je weg kunnen vinden rondom het huis 
en in de tuin. Licht helpt hierbij. En dat gaat wat ons betreft verder
dan alleen een lamp bij de voordeur en de schuur. We laten je graag

zien dat je bijvoorbeeld je entree, tuinpad, garage en oprit sfeervol

kunt verlichten.

Product informatie

Buitenverlichting
in-lite

1

ACE ACE UP-DOWN 100-230V

SCOPE

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure. .

VEILIGHEID
VOOROP
Tuininspiratie

NIEUW!
Nieuw in de collectie van

van in-lite: de armaturen uit

de ACE serie. Voor meer 

informatie kijk je op 

www.in-lite.nl

SCOPE

ACE

ACE UP-DOWN
100-230V

CB-056/M

CBL-25 14/2
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Armaturen
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Product informatie
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omgeving: ze zijn mooi, goed voor ons klimaat en zorgen voor een
natuurlijke afwatering in je tuin. Met verlichting geef je bomen, 
strauiken en borders ook ‘s avonds de aandacht die ze verdienen

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure .

MINI SCOPE
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NERO
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GROEN
Tuininspiratie

Ook ‘s avonds wil je goed je weg kunnen vinden rondom het huis 
en in de tuin. Licht helpt hierbij. En dat gaat wat ons betreft verder
dan alleen een lamp bij de voordeur en de schuur. We laten je graag

zien dat je bijvoorbeeld je entree, tuinpad, garage en oprit sfeervol

kunt verlichten.

Product informatie

Buitenverlichting
in-lite

1

ACE ACE UP-DOWN 100-230V

SCOPE

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure. .

VEILIGHEID
VOOROP
Tuininspiratie

NIEUW!
Nieuw in de collectie van

van in-lite: de armaturen uit

de ACE serie. Voor meer 

informatie kijk je op 

www.in-lite.nl

SCOPE

ACE

ACE UP-DOWN
100-230V

CB-056/M

CBL-25 14/2
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Buitenverlichting
in-lite

4

1

WEDGE

 

€ 76,00

DB-LED (WW)

 

€ 39,00

CB-056/M CBL-25 14/2

   

Armaturen

€ 81,00 € 82,00Systeem

LIV LOW
DARK

 

€ 107,00

BLINK DARK

 

€ 69,00

SCOPE CB-056/M CBL-25 14/2

 

€ 97,00

  

Armaturen

€ 81,00 € 82,00Systeem

Product informatie

WEDGE DB-LED (WW)

CB-056/M CBL-25 14/2

Tuinwanden plaats je meestal om privacy te creëren. Maar naast 
functioneel kan een tuinafscheiding, schutting of tuinmuur ook mooi
zijn. Met buitenvelichting wordt het een bijzonder tuinelement dat 
vooral ‘s avonds veel sfeer geeft. Maak van je tuinwand een lichtwand!

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure .

DB-LED

WEDGE

TUINWAND ALS
BLIKVANGER
Tuininspiratie

Buiten is dé plek om te ontspannen en te genieten van goed gezelschap
en lekker eten. Een mooi terras, fijne loungehoek en praktische eetset met
buitenkeuken zijn hierbij niet meer weg te denken. En met een overkapping

zit je ‘s avonds en zelf in het voor- en najaar heerlijk lang buiten. Pas op:
want met deze sfeervolle buitenverlichting wil je helemaal niet meer naar

binnen.

Product informatie

Buitenverlichting
in-lite

1

LIV LOW DARK BLNK DARK

SCOPE

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure. .

SFEERVOL
BUITENLEVEN
Tuininspiratie

NIEUW!
Nieuw in de collectie van

van in-lite: staand armatuur

LIV DARK. Leuk om te 

combineren met LIV

LOW DARK.
.

TIP!
Schuttingen en siergrassen

zijn op verschillende manieren 

Vraag naar de gratis

te verlichten. Benieuwd hoe?

in-lite brochure.

BLINK DARK

LIV LOW DARK

CB-056/M

CBL-25 14/2
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Buitenverlichting
in-lite

1
Buitenverlichting

in-lite

1

LIV

ACE UP-DOWN

LIV LOW DARK

CUBID

HYVE 22

FISH EYE WALL

FUSION 22

FUSION

MINI SCOPE
MINI SCOPE

FISH EYE LOW

FISH EYE 100

BIG SCOPE
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vision
wood

• Maatwerk mogelijk!
• Zelf de indeling bepalen?
• Zelf de afmeting bepalen?

  Bij Woodvision is dat 
allemaal mogelijk! 

Bespreek uw wensen met de dealer.

WOOD317 Buiter brochure 2016 v2.indd   1 04-02-16   13:29
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Douglasvision
 BUITENVERBLIJF 

PLATDAK

Douglasvision 
Carport

Douglasvision 
KAPSCHUUR
comfort

Douglasvision 
kapschuur/wolfskap

Douglasvision 
buitenverblijf 

zadeldak

Douglasvision 
Kapschuur

Douglasvision 
wolfskap

Douglasvision 
buitenverblijf comfort

Douglasvision 

voorbeelden
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Douglas SCHERMEN EN DEUREN de luxe

Douglas plankenscherm
Geschaafd (blank afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm
180x180 cm
Blank  41099  95,50
Groen geïmpregneerd    44099 105,-

Douglas plankendeur
Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame
100x180 cm. 
Blank 31895 152,50
Groen geïmpregneerd 44895 159,-

Douglas plankenscherm
Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Recht verticaal. 
Planken 1,9x19,5 cm  
180x180 cm 
Blank 41091 89,-
Groen geïmpregneerd 44091 97,50

Douglas plankendeur
Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame 
100x180 cm. 
Blank 31896 149,-
Groen geïmpregneerd 44896 155,-

Douglas plankenscherm
Geschaafd (blank afgebeeld). Recht verticaal. 
Planken 1,8x16 cm. T.b.v. rotsmotief betonplaat. 
180x130 cm 
Blank 42000 87,50
Groen geïmpregneerd 42030 92,50

Klinkstel
RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op 
stalen frame. Incl. duimen. 19041 55,-

Douglas plankendeur

Vraag voor het hele assortiment 
schermen en deuren naar de gratis 

Tuinhout catalogus 2016.

GRATIS

WOOD317 Buiter brochure 2016 v2.indd   3 04-02-16   13:29
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Douglas SCHERMEN EN DEUREN de luxe

Douglas plankenscherm
Geschaafd (blank afgebeeld). 
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm
180x180 cm
Blank  41099  95,50
Groen geïmpregneerd    44099 105,-

Douglas plankendeur
Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame
100x180 cm. 
Blank 31895 152,50
Groen geïmpregneerd 44895 159,-

Douglas plankenscherm
Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Recht verticaal. 
Planken 1,9x19,5 cm  
180x180 cm 
Blank 41091 89,-
Groen geïmpregneerd 44091 97,50

Douglas plankendeur
Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame 
100x180 cm. 
Blank 31896 149,-
Groen geïmpregneerd 44896 155,-

Douglas plankenscherm
Geschaafd (blank afgebeeld). Recht verticaal. 
Planken 1,8x16 cm. T.b.v. rotsmotief betonplaat. 
180x130 cm 
Blank 42000 87,50
Groen geïmpregneerd 42030 92,50

Klinkstel
RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op 
stalen frame. Incl. duimen. 19041 55,-

Douglas plankendeur

Vraag voor het hele assortiment 
schermen en deuren naar de gratis 

Tuinhout catalogus 2016.

GRATIS
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Vuren Schermen en deuren

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

Jumboscherm 90/180
Ook horizontaal toe te passen. 
180x90 cm 306193 37,95

Jumboscherm 180/180
15 planken, 3 geschaafde 
steunplanken.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm 306223 64,95

Jumbodeur 180 horizontaal
Met zwaar raamwerk. 
Excl. hang- en sluitwerk 
100x180 cm  306312 155,-

Jumbodeur 180 verticaal
Met zwaar raamwerk. 
Excl. hang- en sluitwerk.
100x180 cm 306320 135,-

Deurframe met planken
Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe.
100x180 cm 306308 145,-

Jumboscherm 20 planken
Minder inkijk door de 17 planken 
op 3 steunplanken. Ook horizontaal 
toe te passen. 
180x180 cm 306304 69,95

Jumboscherm met v-trellis
Verticaal met trellis driehoek
180x180 cm 306254 109,-

Jumboscherm afbouw 
verticaal

Links, 180x180 cm 306506 78,95
Rechts, 180x180 cm 306551 78,95

jumbo 
schermen
& deuren

• Zeer solide • Geschaafde vuren 
planken 1,5x14 cm • Deurstijlen van 

gevingerlast hout 4,5x11,5 cm
• Dikte scherm bijna 5 cm

Bijpassend
deurbeslag, 
art.nr. 19002.

Bijpassend
deurbeslag, 
art.nr. 19041.

WOOD317 Buiter brochure 2016 v2.indd   4 04-02-16   13:29
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Beton 
gecoat
Rotsmotief betonpalen 

en platen zijn voorzien van 
een speciale coating.

Hout-beton rotsmotief geeft een ruimtelijke sfeer in de tuin. Het is verkrijgbaar 
met betonplaten met een dubbelzijdig rotsmotief en 21-planks schermen van 
130 cm hoog. De schermen kunnen worden voorzien van een houten afdekkap. 
Tussen het scherm en de betonplaat rotsmotief ligt een betonnen afdekkap 
ter afwerking. Hout-beton rotsmotief is de ideale combinatie voor een lange 
levensduur.

Antraciet gecoat, glad met diamantkop
 10x10x280 cm, tussenpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen  13240 44,95
10x10x280 cm, hoekpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen 13241 49,95
10x10x280 cm, T-betonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen 13242  49,95
10x10x280 cm, eindbetonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen 13243  49,95

  Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk 13205 38,95
Betonplaat houtmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk  13209 39,-

Betonnen afdekkap t.b.v. betonplaten  4,5x8x180 cm  13203  34,95
 Afdekkap hout type recht 3,5x8,5x180 cm  
Geschaafd voorzien van sponning 6,2 cm 06803 9,49

Douglas Afdeklat 2,8x8x180 cm. 
Blank 40830 10,95
Groen geïmpregneerd 44830 11,95
 

 Plankenscherm 21-planks grenen recht   08107  72,50
verticaal 180x130 cm

Plankenscherm 21-planks grenen   08104 72,50
toog verticaal 180x130/140 cm

Douglas Plankenscherm 18 mm 180x130 cm
Blank  42000 87,50
Groen geïmpregneerd 42030 92,50

Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap 19060 8,99
Blanke coating 1 liter t.b.v. onderhoud beton 13225 21,50

Unibeslagset
T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten 
Verzinkt 19024 1,79
 RVS  19050 4,49

Voor bovenstaande heeft u nodig:
• 1 stuks plankenschermen • 2 stuks betonpalen
• 2 stuks unibeslag-set • 2 stuks betonplaten rotsmotief
• 1 stuks betonnen afdekkap  • 1 stuks houten afdekkap

RVS
geschroefd

RVS
geschroefd

RVS
geschroefd

De voordelen van gecoat 
beton zijn o.a.: 
  Beschermt en verlengt de 

levensduur van beton
  Minder vocht- en vuilopname
   Kleurvastheid
   E� ectief tegen mossen, 

algen en schimmels
   UV stabiel

NU OOK BETONPLATEN 
MET HOUTMOTIEF

Hout-beton rotsmotief Ongecoat op aanvraag leverbaar.

Vraag voor het hele assortiment 
schermen en deuren naar de gratis 

Tuinhout catalogus 2016.

GRATIS

WOOD317 Buiter brochure 2016 v2.indd   5 04-02-16   13:30
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Vraag voor het hele assortiment 
schermen en deuren naar de gratis 

Tuinhout catalogus 2016.

GRATIS
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Beton glad
Antraciet betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor 
zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

U-profiel
T.b.v. hoek of muur 19025 5,99

Unibeslagset
T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten 
 Verzinkt    19024 1,79
 RVS      19050  4,49 

Beton antraciet glad met diamantkop
10x10x180 cm, tussenpaal 13231 35,95
10x10x280 cm, tussenpaal 13232  35,95
10x10x280 cm, hoekpaal 13233  40,95

10x10x310 cm, tussenpaal, 
t.b.v. 2 betonplaten 13234  48,95

10x10x310 cm, hoekpaal, 
t.b.v. 2 betonplaten 13244  53,50

Onderplaat antraciet glad
25x3,5x184 cm 13215 17,95
25x3,5x224 cm 13218  25,50

Gecoat op aanvraag leverbaar.

U-profiel
T.b.v. hoek of muur 19025 5,99

Unibeslagset
T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten 
 Verzinkt    19024  1,79
 RVS      19050  4,49

Betonpaal grijs glad, met diamantkop 
10x10x180 cm, tussenpaal 13411 25,50
10x10x280 cm, tussenpaal 13412  23,95
10x10x280 cm, hoekpaal 13413  28,95

10x10x310 cm, tussenpaal, 
t.b.v. 2 betonplaten 13414  38,95

10x10x310 cm, hoekpaal, 
t.b.v. 2 betonplaten 13416 44,95

Onderplaat grijs
25x3,5x184 cm 13415  17,50
25x3,5x224 cm 13417  23,50

Plankenscherm 19-planks
Geschaafd grenen recht 
plankenscherm verticaal
180x180 cm 08176  65,-

Plankenscherm grenen
13 mm recht 
180x180 cm 08235  42,95
15 mm recht
180x180 cm 08103  44,95

Plankendeur
Fijnbezaagd grenen recht op stalen 
verstelbaar frame. Planken 20x200 cm
100x200 cm 07540  145,-

Plankendeur
Geschaafd grenen recht op 
verstelbaar frame
90x180 cm 07575 129,-
100x104 cm  07590 99,-
100x190 cm 07528 145,-
100x180 cm 07550  145,-
120x180 cm 07560  149,-
150x180 cm 07580  189,-

Klinkstel
RVS klinkstel deluxe. met cilinder-
slot t.b.v. poort op stalen frame
Incl. duimen. 19041 55,-

06805
06802 / 06806

06803 / 06804Afdeklat geschaafd 
T.b.v. recht en toog schermen. 
Voorzien van sponning 5,2 cm 
1,9x7x181,5 cm 06805  3,49
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x235 cm 06802  5,79
1,9x9,6x181,5 cm 06806  4,49

Afdekkap
Geschaafd, t.b.v rechtscherm, 
Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm 06803  9,49
3,5x8,5x235 cm 06804 12,25
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Douglas Tuinmeubelen 

Douglas bank Joost zonder leuning
(hxbxl) 50x50x200 cm, blank 11610 149,- 
(hxbxl) 50x50x200 cm, groen geïmpregneerd 11615  165,- 

Douglas bank Jasper met leuning
(hxbxl) 50/80x50x200 cm, blank 11600 189,- 
(hxbxl) 50/80x50x200 cm, groen geïmpregneerd 11605  205,- 

Douglas tafel Tiemen
(hxbxl) 80x80x200 cm, blank 11620 305,- 
(hxbxl) 80x80x200 cm, groen geïmpregneerd 11625  335,- 

Douglas complete set 
1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel, blank 11630  635,- 
1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel, groen geïmpregneerd 11635  699,-

Douglas robuuste bank Max
(hxbxd) 100x165x75 cm, blank 11640 325,- 
(hxbxd) 100x165x75 cm, groen geïmpregneerd 11645  359,- 

De douglas tuinmeubelset is vervaardigd uit geschaafd duurzaam douglashout. Blad, zitting en leuning 4,5x16 cm. 
Onderstel 8,5x8,5 cm.
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speel toestellen

Kinderspeelhuis Snoepie
Exclusief glijbaan 235 cm. Inclusief grondankers. Plateauhoogte 135 cm. 
(hxbxd) 279x150x159 cm. 12627 749,-

Speelhuis Action met picknickset
Exclusief glijbaan 290 cm. Inclusief grondankers. Plateauhoogte 150 cm. 
(hxbxd) 310x127x127 cm. 12584 439,-

Speeltoren Modern
Nieuw in het assortiment! 
Moderne, strak vormgegeven 
speeltoren voor de moderne tuin. 
Uitgevoerd met ronde traptreden 
van essenhout en een schoorsteentje. 
Inclusief brandweerpaal, klimstenen, 
grondankers en glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. 
(hxbxd) 335x130x130 cm.
  12620 685,-

Schommelaanbouw
Voor speeltoestel Action en de 
moderne speeltoren (deze aanbouw 
is voorzien van 4 schroefdraden met 
karabijnhaak en inclusief grondankers).
(hxbxd) 245x295x270 cm.
  12572 145,-

Onze speeltoestellen voldoen 
aan de CE-norm.

Wij hebben een zeer ruim 
assortiment speeltoestellen.

Vraag naar onze gratis 
Tuinhout catalogus 2016.Tuinhout catalogus 2016.

GRATIS
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42 cm

130 cm

89 cm

42 cm

50 cm

50 cm

50 cm

30 cm

93 cm

103 cm

60 cm

60 cm

60 cm
89 cm

38 cm

89 cm

50 cm

33 cm

120 cm

Elan Bloembak Excellent 50

Groen geïmpregneerd 636452 79,-
Zwart 301382 99,-

Elan Bloembak Excellent 60 

Groen geïmpregneerd 636460 99,-
Zwart 301504 119,-

Elan Bloembak Excellent 120/50

Groen geïmpregneerd 636446 99,-
Zwart 301518 125,-

Elan Terrasvijver Excellent

Met plastic vijverbak en kleine bloembak. 
Balkjes 2x4,4 cm. Randbalk 4,4x9 cm. Vijver 
is ook als bloembak bruikbaar. 
Groen geïmpregneerd 304598 149,-
Zwart 304618 189,-

Elan Terrasbloembak Excellent 

Groen geïmpregneerd 636479 129,-
Zwart 301627 165,-

Elan Trellisbloembak Excellent

Groen geïmpregneerd 636487 119,-

Luxe
Bloembakken met 
eigentijds design.

• Verfi jnde vormgeving.

•  Zijkanten van balkjes met 
ca. 1 cm tussenruimte.

• Vuren balkjes 2x4,4 cm. 
Vuren randbalk 4,4x6,8 cm.

• Inclusief zwarte binnenzak.

De zwarte Elan bloembakken 
zijn tweemaal gespoten.

Vraag voor de hele Hillhout 
collectie  2016 naar de gratis 

Tuinhout catalogus.

GRATIS
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42 cm

130 cm

89 cm

42 cm

50 cm

50 cm

50 cm

30 cm

93 cm

103 cm

60 cm

60 cm

60 cm
89 cm

38 cm

89 cm

50 cm

33 cm

120 cm

Elan Bloembak Excellent 50

Groen geïmpregneerd 636452 79,-
Zwart 301382 99,-

Elan Bloembak Excellent 60 

Groen geïmpregneerd 636460 99,-
Zwart 301504 119,-

Elan Bloembak Excellent 120/50

Groen geïmpregneerd 636446 99,-
Zwart 301518 125,-

Elan Terrasvijver Excellent

Met plastic vijverbak en kleine bloembak. 
Balkjes 2x4,4 cm. Randbalk 4,4x9 cm. Vijver 
is ook als bloembak bruikbaar. 
Groen geïmpregneerd 304598 149,-
Zwart 304618 189,-

Elan Terrasbloembak Excellent 

Groen geïmpregneerd 636479 129,-
Zwart 301627 165,-

Elan Trellisbloembak Excellent

Groen geïmpregneerd 636487 119,-

Luxe
Bloembakken met 
eigentijds design.

• Verfi jnde vormgeving.

•  Zijkanten van balkjes met 
ca. 1 cm tussenruimte.

• Vuren balkjes 2x4,4 cm. 
Vuren randbalk 4,4x6,8 cm.

• Inclusief zwarte binnenzak.

De zwarte Elan bloembakken 
zijn tweemaal gespoten.

Vraag voor de hele Hillhout 
collectie  2016 naar de gratis 

Tuinhout catalogus.

GRATIS
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Tuinhuis Melbourne Excellent

Blank 676753 2.469,-
Groen geïmpregneerd   686752 2.799,-

Tuinhuis Melbourne Excellent met luifel 192,5 cm

Blank 676852 3.499,-
Groen geïmpregneerd   686851 3.949,-

Tuinhuis Melbourne Excellent met luifel 292,5 cm

Blank 676951 3.749,-
Groen geïmpregneerd   686950 4.199,-

Tuinhuis Melbourne Excellent met luifel 385 cm

Blank 677057 4.199,-
Groen geïmpregneerd   687056 4.749,-

Tuinhuis Melbourne Excellent met luifel 485 cm

Blank  677156 4.549,-
Groen geïmpregneerd   687155 4.999,-

Dit jaar nieuw in het assortiment zijn de douglas Excellent tuinhuizen. Verkrijgbaar in twee varianten, de Melbourne (enkele 

deur met glazen ruit) en de Adelaide (dubbele deur). Beide tuinhuizen zijn verkrijgbaar met een luifel van 2, 3, 4 of 5 meter 

breedte. De douglas tuinhuizen zijn uitgevoerd met duplo verlijmde staanders 14x14 cm, gordingen 4,5x12 cm, boeiplanken 

2,8x19,5 cm en wanden van dubbele rhombusprofielen 2,8x13,5 cm (werkend 12,5 cm). Het dak wordt afgewerkt met 

EPDM-rubberfolie en een aluminium daktrim, inclusief dakdoorvoer met zijuitloop.

DOUGLAS EXCELLENT Tuinhuizen

245 cm

306,5 cm

306,5 cm

245 cm

306,5 cm

Variabel

306,5 cm

Wanden 
met dubbel 

Rhombusprofiel.

OOK MET DUBBELE 
DEUR VERKRIJGBAAR
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9

269



Witte uitslag

Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement en water. 

Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide oftewel 

zogenoemde ‘vrije kalk’ gevormd. De kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan 

met kooldioxide (CO2) in de lucht, waardoor calciumcarbonaat ontstaat.

Feitelijk kan witte uitslag in beton al direct bij de productie ontstaan. Om die 

zogenoemde ‘primaire uitslag’ tot een minimum te beperken of zelfs uit te 

sluiten, worden de productieprocessen binnen Terras & Tends vanzelfsprekend 

voordurend bewaakt en verder ontwikkeld. Kalk is de enige stof in beton die niet 

gebonden is door de andere grondstoffen. Eenmaal buiten opgeslagen of in 

gebruik genomen, kan er dus een vervolgreactie tussen de naar buiten tredende 

vrije kalk en CO2 ontstaan, de zogenoemde ‘secundaire uitslag’. Met als mogelijk 

gevolg: witte uitslag op het betonoppervlak. Geduld is een schone zaak’

Het ontstane calciumcarbonaat is, zonder het product aan te tasten, praktisch niet 

van het betonoppervlak te verwijderen. Echter, onder invloed van koolstofdioxide 

in de lucht, verandert het calciumcarbonaat in een stof die wel oplosbaar is. Zure 

verontreiniging in de lucht versnelt dit proces, waardoor witte uitslag op het 

betonoppervlak dus sneller verdwijnt op plaatsen in de buurt van veel industrie 

dan in gebieden met relatief schone lucht. Witte uitslag verdwijnt op den duur dus 

vanzelf, waarbij geduld letterlijk en figuurlijk een schone zaak is!

Ontstane aantastingen van het oppervlak als gevolg van mechanische reiniging 

of reiniging bijvoorbeeld door inzet van zoutzuur, kunnen uiteraard niet bij 

Terras & Tends gereclameerd worden. Ter geruststelling: witte kalkuitslag heeft 

géén negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een product en 

verdwijnt, zoals gesteld, op den duur vanzelf. Het is zeer moeilijk aan te geven 

hoe lang het duurt voordat de witte uitslag verdwenen is. Het is oa. afhankelijk 

van gebruiksintensiteit  en weersomstandigheden. Witte uitslag is geen reden tot 

afkeur van een door de Terras & Tends geleverd product.

Materialen

Door toepassing van natuurlijke grond- en kleurstoffen in zowel betonnen, 

gebakken als natuurstenen bestrating kunnen in onderling geleverde partijen 

verschillen in kleur en structuur voorkomen. Producten kunnen afwijken van 

eventueel eerder geleverde monsters. Men wordt geacht materialen vóór 

verwerking te controleren op gebreken in welke vorm dan ook. Reeds verwerkte 

materialen worden dan ook als goedgekeurd beschouwd.

Leveringen

Levertijden worden in onderling overleg afgesproken. Materialen dienen, daar waar 

mogelijk, minimaal 1 dag voor aanvang van het werk bezorgd te worden, daar dit 

anders wachttijden tot gevolg kan hebben. Leveringen worden gelost op een door 

de opdrachtgever gewenste losplaats. De chauffeur zal ter plekke beoordelen of dit 

mogelijk is, anders wordt de dichtstbijzijnde mogelijkheid genomen.

Verwerking

Allereerst begint men met een Cunet, waarbij een stabiele en egale ondergrond 

een must is. Voor grotere belastingen zoals een oprit is het raadzaam een 

stevige laag gebroken puin of kalkvrije brekerzand te gebruiken, om zodoende 

spoorvorming te voorkomen. Hier bovenop is het aan te bevelen om alle 

verharding te verwerken op een drainerende toplaag; dit zorgt ervoor dat 

zowel  vocht, vuil als kalk vanuit de onderbaan niet naar boven kan, Drainerende 

grondstoffen kunnen zijn: metselzand, drainagezand, split, kalkvrije brekerzand en 

drainagemortel.  Zorg tevens dat de bestrating op afschot verwerkt is; waterpas = 

waterplas. Men dient de materialen te verwerken volgens de van toepassing zijnde 

verwerkingsvoorschriften. Meerdere pakken moet men bij verwerking onderling 

mengen. 

Daar materialen kunnen uitzetten en inkrimpen is het raadzaam deze te verwerken 

met een smalle voeg. Vóór het aftrillen (met de juiste trilplaat, voorzien van 

rubberen mat) dienen de voegen ingeveegd en de bestrating schoongeveegd te 

worden. Eventueel de bestrating naderhand afsproeien. 

Let op: tegels groter dan 40x40x6 cm cm niet aftrillen.

Wanneer men een onderhoudsarme bestrating wil, wordt er meestal een 

voegmortel gebruikt. Men  dient een stabilisé te maken omdat de bestrating 

hierna niet mag bewegen. Hierbij is van de vier traditionele manieren het mengen 

in de betonmolen de beste methode. Ideaal en aan te bevelen voor dunne 

natuurstenen- en keramische tegels is het stabiliseren met een drainagemortel. Bij 

alle methoden dienen de tegels op deze stabilisé verlijmd te worden om zodoende 

een goede verbinding te krijgen met de onderbaan.

Maattolerantie

Maattolerantie in lengte, breedte en dikte kan voorkomen in alle tegels en stenen.

Onderhoud

Alle aangelegde verhardingen dienen geregeld onderhouden c.q. schoongemaakt 

te worden, dit om verkleuring en indringen van vuil te voorkomen. Bij vorstperiode 

gelieve  geen dooizouten en bijtende zuurhoudende middelen te gebruiken, daar 

dit het materiaal kan beschadigen.

Statiegeldpallets

Om schadevrij te kunnen leveren worden materialen vaak op statiegeldpallets 

geleverd; deze worden vooraf en achteraf gecontroleerd op gebreken.

Algemene informatie
Verkoopinformatie Terras & Trends



Met het verschijnen van de catalogus en prijslijst komen alle voorgaande 

prijslijsten te vervallen. De in deze prijslijst en catalogus genoemde prijzen zijn 

geldig tot en met 28 februari 2017, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk 

voorbehouden. 

Onvoorziene en/of externe omstandigheden, eventuele overheids-heffingen, dan 

wel overmacht kan aanleiding zijn tot noodzakelijke prijsverhogingen.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief 2% krediet beperking. 

Deze wordt te allen tijde apart op de factuur vermeld, en kan alleen in 

mindering worden gebracht indien binnen 21 dagen na factuurdatum aan de 

betalingsverplichting wordt voldaan.

 

U kunt op verschillende manieren bij ons bestellen. Om de kans op fouten te 

beperken genieten bestellingen per volledig ingevuld bestelformulier, fax of email 

de voorkeur. Wij kunnen géén aan sprakelijkheid aanvaarden voor fouten door 

telefonische opgave.

 

Veel van de in deze catalogus opgenomen producten zijn afgepast te bestellen. 

Sommige producten zijn uitsluitend per volle verpakking af te nemen. Voor 

bestratingproducten geldt dat deze veelal per laag worden afgerond.

Materialen die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn vaak wel voor u te 

bestellen. Hiervoor geldt dat afname uitsluitend per volle verpakking mogelijk is 

en dat retournering niet mogelijk is!

Producten met een * achter de prijs hebben wij doorgaans standaard op 

voorraad. Materialen die wij speciaal voor u bestellen kunnen wij niet altijd 

binnen 3-4 werkdagen leveren. Hier voor kunnen er extra vrachtkosten in 

rekening gebracht worden vanwege een aparte aflevering. In veel gevallen 

kunnen deze artikelen niet retour genomen worden!

 

De in de catalogus genoemde maten en gewichten zijn bij benadering. Met name 

bij natuursteen en gebakken materialen zijn kleine afwijkingen mogelijk.

 

Wijzigingen in geplaatste bestellingen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor levering 

worden geaccepteerd, mits het geen speciaal voor u bestelde artikelen betreft. 

Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan zien wij ons genoodzaakt u transportkosten 

te berekenen.

 

Om materiaal goed te verpakken of te transporteren kan het nodig zijn dat wij op 

statiegeldpallets leveren. Ook materiaal dat normaliter niet op statiegeldpallets 

staat kan om deze reden op statiegeldpallets geleverd worden! Statiegeldpallets 

worden berekend à € 13,50 per stuk. Deze pallets kunnen, mits onbeschadigd, 

binnen 3 maanden na leverdatum retour gebracht worden. Desgewenst kunnen 

wij de pallets binnen twee weken na uw melding bij u retourhalen, mits deze op 

een voor de vrachtwagen bereikbare plaats recht opgestapeld staan. Hiervoor 

brengen wij € 75,- in rekening. Wij voeren een aparte palletadministratie. 

Uitsluitend de pallets die we u berekend hebben kunnen u worden gecrediteerd. 

Na 3 maanden vervalt het recht op terugbetaling van het statiegeld.

Bestellingen worden op (één van) de afgesproken dag(en) afgeleverd. De 

bezorgkosten bedragen € 75,-. Bij aflevering op de Waddeneilanden worden 

aparte tarieven berekend. Daar de chauffeur meerdere losadressen op één dag 

heeft en er onderweg van alles kan gebeuren, is het voor ons onmogelijk om een 

exacte bezorgtijd af te spreken.

Bestellingen op woonerven, campings en andere, voor een vrachtauto, 

onbereikbare plaatsen worden gelost op de dichtstbijzijnde, voor de vrachtauto, 

bereikbare plaats, uitsluitend via een verharde weg. Een en ander ter 

beoordeling van de chauffeur. Géén enkele vertraging kan aanleiding geven tot 

schadevergoeding.

 

Materialen dienen zo snel mogelijk na ontvangst gecontroleerd te worden. Het 

verdient daarom aanbeveling bij de aflevering aanwezig te zijn. Bovendien kunt u 

met de chauffeur in overleg over de losplaats. Klachten over zichtbare gebreken 

en aantallen moeten in ieder geval binnen 24 uur na levering worden gemeld.

Eenmaal verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd en kunnen 

géén reden meer zijn tot reclamatie.

 

Bewaar altijd de aankoopnota’s, vrachtbrieven en labels van pakketten i.v.m. 

productiedata en garantie. Op alle producten wordt één jaar garantie verstrekt 

ingaande op de dag van bezorging/afhaling, mits de materialen op de juiste wijze 

zijn verwerkt. 

‘Witte uitbloei’ is een algemeen bekend verschijnsel bij betonproducten en kan 

derhalve nooit tot reclamatie leidden.

De waarborg van de fabrikant of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging 

van gebrekkig erkende waren, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst. Voor 

herstratingskosten wordt dan ook géén vergoeding gegeven!

 

Teveel bestelde materialen kunnen in overleg retour gebracht  

worden, mits onbeschadigd en niet speciaal besteld. Indien u materiaal retour 

brengt, crediteren wij het aankoopbedrag minus 25% handelingskosten. Indien 

wij het materiaal retour moeten halen brengen wij daarnaast ook de gemaakte 

vrachtkosten in rekening, met een minimum van € 150,-

 

Op al onze aanbiedingen, verkopen, leveringen en/of diensten zijn onze 

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden 

zijn gedeponeerd bij de KvK en kosteloos op te vragen.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Verkoopinformatie
Verkoopinformatie Terras & Trends





Terras&Trends is een uitgave van Buiter Beton

Concept: Buiter Beton & Halte2 vormgeving & communicatie

Realisatie: Halte2 vormgeving & communicatie 

De artikelen in deze uitgave zijn met zorg samengesteld

en worden vrijblijvend ter informatie aangeboden.

Over de juistheid kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.



Tuinverzorging STS,
uw tuinpartner voor: 

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Sierbestrating

Boomverzorging

Tuinaccessoires

Kunstgras

www.tuinverzorging-sts.nl

Professionaliteit | Betrouwbaarheid | Vakbekwaamheid | Service | Kwaliteit

Hoogeveen
Albert van der Smit 

Tel. 0528-234175 

albert@tuinverzorging-sts.nl

Dedemsvaart

Edwin ter Stege 

Tel. 0523-617504 

edwin@tuinverzorging-sts.nl

Uw tuin voor rust en plezier!

Albert van der Smit Edwin ter Stege




