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Bij ons heeft u één aanspreekpunt, bent u verzekerd van

Ontstaan uit passie en liefde voor alles wat groeit en

kwalitatief hoogwaardig materiaal en een vakkundige

bloeit: dat is Hoveniersbedrijf Curatio uit het Drentse

hovenier. Onze mensen werken vanuit het idee dat er

Dalen. Wij hebben de juiste materialen, de juiste mensen

altijd meerdere invalshoeken voor het oplossen van een

en de juiste kennis onder één dak om uw droomtuin te

probleem bestaan. Zodoende komen wij vrijwel altijd tot

ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. We doen dat

integrale oplossingen die recht doen aan de wensen van

vanuit een professionele verzorgingsﬁlosoﬁe, waarbij niet

de klant én natuurbehoud. Zodoende kunt u tot in lengte

alleen de wensen van de klant, maar ook duurzaamheid

van jaren genieten van uw tuin.

en natuurbehoud centraal staan. Eigenaar Joost Timmer
laat zich daarbij leiden door het eeuwenoude Romeinse
gezegde ‘bona diagnosis, bona curatio’, oftewel ‘een

Meerdere wegen
leiden naar Rome

goede diagnose is een goed medicijn’.

Net zoals een tuin alleen mooi tot bloei komt door een

juiste samenstelling van planten en materialen, kan ook
de relatie tussen hovenier en klant alleen bloeien door
kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Meerdere wegen
leiden naar Rome!

Advies: van stijl tot zonuren
Bij Hoveniersbedrijf Curatio bent u aan het juiste adres
voor advies over het aanleggen van een nieuwe tuin of het
vernieuwen van een bestaande tuin. Dat begint met een
persoonlijk gesprek om kennis te maken en uw wensen,
de situatie en de eventuele problemen te inventariseren.
We kijken welke stijl bij u en uw tuin past en welke
middelen er nodig zijn om deze te realiseren.
Zo zijn planten bijvoorbeeld essentieel voor een
levendige tuin, dus u kunt deskundig advies verwachten
over de beplantingsmogelijkheden. We houden onder
meer rekening met het aantal zonuren op bepaalde
plaatsen in uw tuin, de benodigde verzorging en de
vochtigheidsgraad.
Voor een behandeling van Hoveniersbedrijf Curatio hoeft
niet automatisch uw hele tuin op de kop. Ook met het
vernieuwen van een deel van uw tuin ondersteunen we u
graag. Wellicht wilt u alleen een nieuw gazon, een border,
nieuwe (sier)bestrating, een tuinhuis of een vijver: het
kan allemaal. Zo leggen wij tal van soorten straatwerk –
van tegel tot waal – zelf aan.

Ontwerp
Wilt u wél een nieuwe tuin aanleggen of uw bestaande tuin
helemaal vernieuwen, dan maken wij graag een fraai ontwerp
voor u. Dat kan beginnen met een idee dat u zelf al heeft, maar
ook kunnen wij u van inspiratie voorzien. Met als insteek dat
elke klant en elke locatie uniek zijn, gaan wij in onze tekenkamer aan de slag om uw exclusieve tuin te ontwerpen. Dat doen
we aan de hand van de afmetingen, persoonlijke gesprekken,
foto’s en een kijkje op de locatie zelf. Ook tijdens dit proces
kunt u natuurlijk nieuwe ideeën aandragen en met ons overleggen. Ons leidende principe is dat de tuininrichting past bij de
omgeving, uw woning en uw gebruiken en gewoontes.
Tegelijk proberen wij ook de ecologische ‘footprint’ van uw tuin
zo klein mogelijk te maken. We zijn creatief en vooruitstrevend
en kunnen onder meer slim gebruik maken van zonnepanelen
en warmtepompen. Wilt u bijvoorbeeld een jacuzzi in uw tuin?
Met een geringe extra investering in een … zorgen wij ervoor
dat uw energielasten niet omhoog gaan.

Van concept idee naar
realisatie van uw tuin
Als het ontwerp klaar is, voorzien wij u van een duidelijke offerte, waarin we precies aangeven wat er nodig is om tot het
gewenste resultaat te komen. De offerte is een prijs voor de
materialen en onze uren, maar het gevoel en de emotie die
gepaard gaan met uw nieuwe tuin, krijgt u er gratis bij.

Van concept idee naar
realisatie van uw tuin

Het nieuwe tuinieren
Dat gevoel kunt u al ervaren wanneer alleen het ontwerp
nog maar klaar is. Om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn, maakt Hoveniersbedrijf Curatio gebruik van
de nieuwste technieken. Met innovatieve middelen als de
3D-bril en de 360 graden camera brengen wij uw nieuwe tuin
in beeld. U kunt u er letterlijk al rondkijken voordat er ook
maar een schop de grond in is gegaan. Zelfs de geluiden van
bijvoorbeeld uw nieuwe waterval kunt u al horen!
Wanneer het ontwerp en de offerte helemaal naar uw wens
zijn en u desgewenst al virtueel in uw nieuwe tuin heeft
rondgewandeld gaan wij voor u aan de slag. Wij wensen u
veel tuinplezier!

iezen voor kwaliteit
aan daar garant achter
Wij kiezen voor kwaliteit
en staan daar garant achter
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Uw tuin is
onze uitdaging!
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Thematuin

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!

7
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Thematuin

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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Thematuin

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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Thematuin

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.

13

14

Thematuin

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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Thematuin

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.
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Thematuin

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 donkere schutting met de
houten zitbanken omsluiten het geheel.

19
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Thematuin

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 mediterrane
sfeer! 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
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Wensen

A

B

- Inmeten
- Bestaande elementen
- Bomen, hoogtes enz.

C

Zie lijstje

Stap 2
D

1e Schets vlekkenplan
- Looplijnen
- Geraamte
- Maat - schaal
- Waar terras, Gazon en vijver en overige bouwwensen
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Analyse

s

Schet

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

Stap 3

Ontwerp

Wanneer 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

23

of buitenkeuken?

IN MIJN TUIN WIL IK GRAAG:

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










Tijdloze tuin





























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

Romantische tuin

Anders namelijk

Moderne tuin








Natuurlijke tuin
Mediterrane tuin
Familie tuin
Landelijke tuin
Gemakkelijke tuin

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

Stap 4

Bestrating
24

Keramiek

Gebakken

Beton

Natuursteen

Keramiek

Gebakken

Ons complete assortiment keramiek

Ons complete assortiment gebakken

vindt u op pagina 29 - 55

vindt u op pagina 162 - 171

Beton

Natuursteen Tuintegels

Ons complete assortiment beton

Ons complete assortiment natuursteen

vindt u op pagina 56 - 155

vindt u op pagina 156 - 161

Stap 5

Opbergen en overkappen
25

Houtstapelplaats

Overkappen

Opbergen

Multibox

Houtstapelplaats

Overkappingen

Kijk voor meer informatie over de houtstapelplaats

Kijk voor meer informatie over de overkappingen

in onze Woodvision catalogus.

in onze Woodvision catalogus.

Opbergen

Multibox

Kijk voor meer informatie over opbergen

Kijk voor meer informatie over de Multibox

in onze Woodvision catalogus.

in onze Woodvision catalogus.

Stap 6

Erfafscheidingen
26

Wallblock

Wilgentenen

Plankenscherm

Schanskorven

Plankenscherm

Muurelementen

Schanskorven

Ons complete assortiment muurelementen

Ons complete assortiment schanskorven

vindt u op pagina 172 - 205

vindt u op pagina 226 - 227

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

Stap 7

Verlichting
27

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 246 - 255

Stap 8

Beplanting
28

De tuintrends voor 2017: ‘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

Groene oase

Boerenerf

Altijd zon in uw tuin, door veel wit en geel.

Planten spelen een belangrijke rol, niet

Authentieke boerenbloemen passen hier

De margriet is hier bij uitstek voor geschikt.

alleen in de borders, maar ook in de vorm

goed, zoals de hortensia (Hydrangea

Maar er zijn ook nog veel andere geel

van groene daken en wanden. Planten

macrophylla) en de zoet geurende

bloeiende planten die bijdragen aan een

met bijzondere bladdessins en -structuren

kamperfoelie (Lonicera periclymenum

zonnig en vrolijk karakter van uw tuin. De

versterken het exclusieve karakter van

‘Belgica’). Een paar fruitbomen maken het

roze en oranje bloeiende planten zorgen

de tuin. Voorbeelden hiervan zijn Pieris

boerengevoel compleet. U kunt er ook nog

voor de accenten. In de borders groeien veel

‘Flaming Silver’ en Heuchera micrantha

een paar buxushaagjes bijzetten. Met een

bloeiende planten, kruiden en groenten.

‘Plum Pudding’. Enkele oranje bloeiende

bloeiende plant als de Fuchsia krijgt de tuin

planten, zoals de Kniphofia, zorgen voor een

een nog frissere uitstraling.

verrassend contrast.
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Keramische Tegels
van Terras & Trends
Keramische tegels hebben de toekomst
Ze zijn nog niet algemeen ingeburgerd, maar dat gaat veranderen. 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 bestratingsmaterialen 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 eenvoudig 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 daarbij belangrijk want bij minder duur materiaal kan soms de
maatvastheid en vorstbestendigheid tegenvallen.

Weerbestendig

Vorstbestendig

Zuurbestendig

Geringe dikte

Laag
eigengewicht

Kleurecht

Zeer geringe
wateropname

Ruime keuze, oa.
natuursteenlook

Antislip

Eenvoudig
in onderhoud
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Modern
Stijlvol
Design
Tuininspiratie
Ampasto Olivia

Terras & Trends

Terras & Trends

1

Tuintegels

Tormes Nero Slate
Keramische tegels
31

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!

Product informatie
Prijs per m2

Tormes Nero Slate

60x60x2 cm

€ 42,95

Tormes Nero Slate
Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Ampasto Olivian
Keramische tegels
Deze tegels zijn 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. Tevens zijn deze tegels in deze serie
zeer gunstig geprijst Top Kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Product informatie
Ampasto Olivian

Prijs per m2

Ampasto Olivian

60x60x2 cm

€ 42,95

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.
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Het beste
van twee werelden
Tuininspiratie
Baltramica Belgian Black

Terras & Trends

Terras & Trends

1

Tuintegels

Baltramica
Keramische tegels
33

Baltramica Black Slate

Baltramica, het beste van twee werelden. De combinatie van een keramische tegel op een sterke Stabikorn®-drager is uniek
en revolutionair. Genieten van stijlvol keramiek met hoogwaardige eigenschappen, profiteren van de relatief eenvoudige
en betaalbare verwerking van een betontegel. Het Keramiek is onlosmakelijk verbonden met de waterdoorvoerende
Stabikorn®-drager met geïntegreerde afstandshouders. Hierdoor is plaatsing van deze sierbestrating eenvoudig, snel en
tegen relatief lage kosten in vergelijking tot normale keramische tegels. Bovendien is het product geschikt voor elk type
ondergrond. Baltramica heeft alle testen met verve doorstaan en gaat een nieuwe dimensie aan sierbestrating toevoegen.
krasbestendig, gegarandeerd kleurvast, slijtvaste keramische toplaag, drainerende Stabikorn® -drager en bestand tegen hitte
en vorst

Baltramica Belgian Grey

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Belgium Grey

€ 64,95

Belgium Black

€ 64,95

Black Slate

€ 64,95

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Baltramica Black Slate

Baltramica Belgian Black

1

Tuintegels

Colorado
Keramische tegels
34
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.

Moka

Product informatie
60x60x2 cm

45x90x2 cm

Moka 2.0

€ 59,40

€ 67,30

Nero 2.0

€ 59,40

€ 67,30

Grigio 2.0

€ 59,40

Prijs per m2

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Colorado Grigio

Terras & Trends

Grigio

Nero

1

Tuintegels

Nuovo Belgio
Keramische tegels
35

Nuovo Blue Rubbed

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.

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.
Blue Rubbed

Dark Honed

Jura Giallo

Jura Grigio

Product informatie
60x60x2 cm

75x75x2 cm

Blue Rubbed

€ 58,70

€ 74,10

Dark Honed

€ 58,70

€ 74,10

Jura Grigio

€ 60,75

Jura Giallo

€ 60,75

Prijs per m2

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.
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Puur
Unieke uitstraling
Exclusief
Tuininspiratie
Percorsi Pietra di Combe

Terras & Trends

1

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
Percorsi kleur-, kras- en maatvast en door de antisliplaag is uitglijden praktisch onmogelijk.

Pietra di Barge

Pietra di Combe

Pietra di Faedis

Pietra di Vals

Pietra di Bagnolo

Pietra di Lavis

Pietra Quartz Black

Product informatie
45x90x2 cm

60x60x2 cm

75x75x2 cm

60x120x2 cm

Pietra di Barge

€ 86,70

€ 75,10

€ 93,70

€ 100,70

Pietra di Combe

€ 86,70

€ 75,10

€ 93,70

Pietra di Faedis

€ 86,70

€ 75,10

€ 93,70

Pietra di Vals

€ 86,70

€ 75,10

€ 93,70

Prijs per m2

Pietra di Bagnolo

€ 75,10

Pietra di Lavis

€ 75,10

Pietra Quartz Black

€ 75,10

Pietra Quartz White

€ 75,10

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

€ 100,70

Pietra Quartz White
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Pacific Slate
Keramische tegels
38
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.

Nero

Grey

Normaal gesproken zijn keramische tegels slechts 20 mm dik en
gerectificeerd, wat betekent dat de oppervlaktemaat 100 procent

Product informatie

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

Prijs per m2

zijn deze tegels in prijs namelijk zeer voordelig.

Marron

Pacific Slate Nero

Terras & Trends

60x60x1,8 cm

Nero

€ 41,95

Grey

€ 41,95

Marron

€ 41,95

1

Tuintegels

Mirage Budget Twenty
Keramische tegels
39

Crust

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.

Product informatie
Prijs per m2

Darkness

Crust

60x60x2 cm

Crust

€ 57,95

Cloud

€ 57,95

Darkness

€ 57,95

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.
Cloud

1

Tuintegels

Mirage Stones
Keramische tegels
40
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.

Pierre bleue sablée

Product informatie
Afdekelement
60x60x2 cm

90x90x2 cm

Pierre bleue sablee

€ 71,95

€ 97,95

Pierre bleue

€ 71,95

€ 97,95

Prijs per m2

119x19x2 cm

48,95/st.

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Rustig
Esthetisch
Tuininspiratie
Pierre Blue Sablée

Terras & Trends

Pierre bleue

1

Tuintegels

Mirage Quarziti
Keramische tegels
41

Quarziti Mountains

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.

Mantle

Product informatie
Prijs per m2

60x60x2 cm

Mountains

€ 69,95

Waterfall

€ 69,95

Mantle

€ 69,95

Waterfall

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van

120x60x2 cm

minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.
€ 97,95

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Mountains

42

Natuurlijke
Toplaag
Tuininspiratie
Ardesie Acrobaleno

Terras & Trends

1

Tuintegels

Mirage Ardesie
Keramische tegels
43
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.

Tempesta

Nuvolo

Acrobaleno

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.
Neve

Product informatie
Prijs per m2

60x60x2 cm

Acrobaleno

€ 59,95

Neve

€ 59,95

Nuvolo

€ 59,95

Tempesta

€ 59,95

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.
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Product informatie
60x60x2 cm

Prijs per m2

Manhatten Beige

€ 49,95

Manhatten Grey

€ 49,95

Manhatten Dark Grey

€ 49,95

MBI

De steenmeesters

Manhatten Beige

Zuid-Europees
Design
Tuininspiratie
Alcalagres Gris

Terras & Trends

Product informatie
60x60x2 cm

Prijs per m2

Gris

€ 57,95

Gris Motief

€ 57,95

Negro

€ 57,95

Negro Motief

€ 57,95

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

Bien Serie
Keramische tegels
Een belangrijke serie voor Bien: het nieuwe Terra Bella. Een innovatie die de fabrikant op de kaart zet. Een mooie

45

combinatie van gevarieerd én natuurlijk. Het fijne lijnenspel geeft een mooi verloop op het terras. Enerzijds strak en
modern maar dan wel met een natuurlijke touch. Beschikbaar in een subtiele grijze en zand kleur.

Manhatten Beige

Manhatten Dark Grey

Manhatten Grey

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Alcalagres Concrete
Keramische tegels
Alcalagres is de Spaanse partner van MBI. Ze zijn relatief jong en uiterst trendy maar bezitten een schat aan ervaring.
Alcalagres is dé specialist in, het van oudsher keramiek georiënteerde, Spanje. Ze laten zich voorstaan op hun groene
identiteit en onberispelijke kwaliteit. De series bezitten een klassieke schoonheid en zijn van topkwaliteit. Zo is de hele
range gelijkwaardig aan de Italiaanse productiewijze. Neem de gevarieerde serie Silex. De geëmailleerde kleuren en
structuren bieden een hoogstaand, natuurlijk uiterlijk wat elke tuin verrijkt.

Alcalagres Concrete Negro Motief

Alcalagres Concrete Gris Morief

Alcalagres Concrete Negro

Alcalagres Concrete Gris
Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

1

Tuintegels

GeoCeramica Evoque
Keramische tegels
46
De architectonische schoonheid van beton wordt steeds breder
gewaardeerd. De diversiteit van de onvoorspelbare, zachte
patronen is ongekend. De Evoque lijn biedt precies die subtiele
nuances die het materiaal zo aantrekkelijk maken. Beschikbaar in
een drietal mooie kleurstellingen. Geïnspireerd door beton met
een hedendaags gevoel voor stijl.
Greige

Beige

Product informatie
Prijs per m2

TIP!

60x60x4 cm

Perla

€ 67,75

Greige

€ 67,75

Beige

€ 67,75

Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.
Perla

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Evoque Greige

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters
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GeoCeramica Fiordi & Fumato Mezzo
Keramische tegels
47

Geïnspireerd op
natuurlijk quartz
Tuininspiratie

MBI

Fumato Mezzo

De steenmeesters

Fiordi

Fumato Mezzo

Het industriële uiterlijk van deze tegel past helemaal
in de populaire retrolook van vandaag. Compleet met
subtiele krasjes en gevarieerde, natuurlijkepatronen.
De serie Fumato Mezzo biedtstijlvol industrieel design
met een warme uitstraling dankzij de unieke kleur in
een grijze, rokerige ondertoon.
Nauwelijks te onderscheiden van natuurlijk quartz:
Fiordi. Een serie vol gevarieerde texturen en kleuren.
Door het mooie, licht-golvende profiel wordt

Fiordi Fumo

lichtval onderbroken en ontstaat een intrigerend
schaduweffect op uw terras. Nooit hetzelfde, nooit
saai maar blijvend mooi en speels.

Fiordi
Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Fumo

€ 67,75

Grigio

€ 67,75

Sand

€ 67,75

Fiordi Sand

Fumato Mezzo
Product informatie
Prijs per m2

Mezzo

60x60x4 cm

€ 67,75

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.

Fiordi Grigio

Fumato Mezzo

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

Mix & Match
48

je eigen terras

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.

De Collectie

duostone Uni Belgium
Stone Bumpy Black 60x60 cm.

duostone Uni Belgium
Stone Bumpy Grey 60x60 cm.

duostone Uni Cemento
Antracite 60x60 cm.

duostone Uni Cemento
Dark Grey 60x60 cm.

duostone Uni Cemento
Taupe 60x60 cm.

duostone Mold Grit
60x60 cm.

duostone Dessin Flower
White on Black 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 CrossWhite
on Grey 60x60 cm.

duostone Mold Basalt
60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Hearts Antracite 60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Butterfly Antracite 60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Floret Antracite 60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Citrus Antracite 60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Leaf Antracite 60x60 cm.

duostone Uni Hormigon
Antracite 60x60 cm.

Het combineren van duostone.
Uni en duostone Dessin.
in dezelfde basiskleur kan.
kleurverschil opleveren.
Laat je goed adviseren.
duostone Uni Hormigon
Brown 60x60 cm.

duostone Uni Hormigon
Grey 60x60 cm.

Unieke eigenschappen.
• lichtgewicht 60 x 60 cm

• geglazuurd oppervlak

buitentegels van 4 cm dik
• 8 dessins, 4 kleurcombinaties
• 10 uni kleuren
• eenvoudig te verwerken
• altijd kleurvast

dus vlekbestendig
• easy to clean
• kras- en slijtvast
• vorstbestendig
• duurzaam

Product informatie
duostone Uni
Prijs per m2

60x60x4 cm

duostone Dessin
Prijs per m2

60x60x4 cm

Belgium stone Bumpey black

€ 75,00

Flower white/black

€ 95,00

Belgium stone Bumpey grey

€ 75,00

Flower black/grey

€ 95,00

Cemento Dark grey

€ 75,00

Cross black/grey

€ 95,00

Cemento Antracite

€ 75,00

Dot black/grey

€ 95,00

Cemento Taupe

€ 75,00

Cross white/grey

€ 95,00

Mold Grit

€ 75,00

Hormigon Butterfly antracite

€ 95,00

Mold Basalt

€ 75,00

Hormigon Hearts antracite

€ 95,00

Hormigon antracite

€ 75,00

Hormigon Citrus antracite

€ 95,00

Hormigon grey

€ 75,00

Hormigon Leaf antracite

€ 95,00

Hormigon brown

€ 75,00

Hormigon Floret antracite

€ 95,00
fotografie: Dennis Brandsma, styling Fietje de Bruijn

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.

fotografie: Dennis Brandsma, styling Fietje de Bruijn
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Product informatie

Unieke eigenschappen.

92x92x1,8 cm

Prijs per m2

• grootformaat 92x92 cm

• draagsysteem ideaal voor

buitentegels van 1,8 cm dik
• minder voegen,
dus minder kwetsbaar
• toepassing op
draagsysteem mogelijk
• draagsysteem ideaal voor
dakterras en balkon

leidingen en stroomkabels
• altijd kleurvast
• geglazuurd oppervlak dus
vlekbestendig
• easy to clean
• kras- en slijtvast
• vorstbestendig & duurzaam

Hercules Black

€ 75,00

Hercules Grey

€ 75,00

Dunes Trevi

€ 75,00

Dunes Norcia

€ 75,00

Beachwood Marrone

€ 75,00

Beachwood Antracite

€ 75,00

Classic Grey

€ 75,00

Classic Antracite

€ 75,00

Classic Dessin Checkmate

€ 85,00

fotografie: Jansje Klazinga, styling Frans Uyterlinde

De Collectie

SOLOSTONE
CLASSIC Antracite
92x92 cm.

SOLOSTONE
CLASSIC Grey
92x92 cm.

SOLOSTONE
CLASSIC Dessin Checkmate
Multicolor 92x92 cm.

SOLOSTONE
BEACHWOOD Antracite
92x92 cm.

SOLOSTONE
HERCULES Black
92x92 cm.

SOLOSTONE
HERCULES Grey
92x92 cm.

SOLOSTONE
DUNES Norcia
92x92 cm.

SOLOSTONE
DUNES Trevi
92x92 cm.

Deze prachtige keramische buitentegels van vtwonen zijn een
sieraad voor elk terras. Ze zijn ook te verwerken op een uniek
draagsysteem en dat biedt een veelvoud aan extra voordelen.
Op die manier kun je ze ook toepassen op je dakterras of
balkon. Laat je uitgebreid adviseren over de vele mogelijkheden!

SOLOSTONE
BEACHWOOD Marrone
92x92 cm.
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Uniek
Lage prijs
Tuininspiratie
Terras & Trends
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ACTIE
artikel
OP=OP

Keramiek speciale Partij
53
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

Herfst

Product informatie
Prijs per m2

60x60x2 cm

Spring
Herfst
Dark Grey

60x90x2 cm 60,5x90,5x2 cm

€ 39,95
€ 34,95
€ 39,95

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide keramiek catalogus.
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Spring

Dark Grey

1

Tuintegels

Tegel Levelling Systeem
54
Perfect keramische vloer- en wandtegels plaatsen zonder oneffenheden
- Tegeldikte tot 20 mm.
- Spieën herbruikbaar.
- Geen risico op oneffenheden.
- Speciaal voor gerectificeerde en grootformaat tegels.
- Voor vloer en wand.

Clips 3 mm

Spieën

Tang

STARTERSKIT € 74,95

Product informatie

Bestaande uit:
Tang
1 stuk

Spieën

100 stuks (herbruikbaar)

Terras & Trends

Clips

100 stuks (3 mm voegbreedte)

Prijs per stuk

Clips 3 mm (per 100 stuks)

€ 21,50

Spieën (per 100 stuks)

€ 21,50

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

Tegeldragers
55

10x10x1 cm

RC14 + C13/4T, 120x120x6 mm

PV 3-5 cm + C3/4T

PV 5-9 cm + C3/4T

Product informatie
Vaste tegeldragers

Prijs per stuk

PV 5-9 cm + C3/4T (vlakke zijde)

10x10x1 cm

€ 0,40

RC14 + C13/4T, 120x120x6 mm

€ 2,50

Verlengstuk 4 cm

Product informatie
Verstelbare tegeldragers

Prijs per stuk

Plakzegel 3 mm dik, drsn 20 cm.

Passtuk 2 mm (uitvulplaat)

PV 3-5 cm + C3/4T

€ 6,85

PV 5-9 cm + C3/4T

€ 6,85

PV 5-9 cm + C3/4T (vlakke zijde)

€ 6,85

Passtuk 2 mm (uitvulplaat)

€ 0,95

Plakzegel 3 mm dik, drsn 20 cm

€ 0,95

Verlengstuk 4 cm
Te gebruiken voor:

€ 1,50

PV 3-5 cm + C3/4T & PV 5-9 cm C3/4T
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Oudhollands Grijs & Antraciet

Fraai
Ambachtelijk
Decoratief
Tuininspiratie
Oudhollands Grijs

Terras & Trends

1

Tuintegels

Oudhollandse tegels

Structuur: Vlak

57

Oudhollands Taupe

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.

58

Oudhollands Antraciet

Fraai
Ambachtelijk
Decoratief
Tuininspiratie
Oudhollands Grijs

Terras & Trends

TIP!

Er zijn ook ook bijpassende
Traptreden en Opsluitbanden
leverbaar.

1

Tuintegels

Oudhollandse tegels

Structuur: Vlak

59
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.

Carbon

Antraciet

Rood/bruin

Grijs

Creme

Taupe

Product informatie
Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk
Prijs per m2

Prijs per stuk

Prijs per stuk

20x20x5 cm 20x20x7 cm 40x40x5 cm 40x40x7 cm 40x60x5 cm 40x60x7 cm 50x50x5 cm 50x50x7 cm 60x60x5 cm 60x60x7 cm 80x40x5 cm 80x80x5 cm 80x80x10 cm 100x100x5 cm 100x100x8 cm

Antraciet

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 15,50

€ 30,00

€ 36,20

€ 42,60

€ 48,40

Grijs

€ 30,80

€ 35,00

€ 30,80

€ 35,00

€ 30,80

€ 35,00

€ 30,80

€ 35,00

€ 30,80

€ 35,00

€ 15,50

€ 30,00

€ 36,20

€ 42,60

€ 48,40

Carbon

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 15,50

€ 30,00

€ 36,20

€ 42,60

€ 48,40

Taupe

€ 36,70

€ 42,00

€ 36,70

€ 42,00

€ 30,00

€ 42,60

€ 48,40

Creme

€ 45,80

€ 52,20

€ 45,80

€ 52,20

€ 37,80

€ 52,20

Rood/bruin

€ 30,00

prijs per stuk
Prijs per m

2

prijs per stuk

prijs per stuk

prijs per stuk

prijs per stuk

prijs per stuk

100x100x10 cm 100x100x12 cm 120x120x7 cm 120x120x12 cm 150x120x10 cm 120x60x7 cm 200x100x10 cm 240x120x12 cm wildverband (10 m2)

Antraciet

€ 52,20

€ 57,00

€ 69,00

€ 81,00

€ 101,00

€ 36,20

€ 113,00

€ 177,00

Carbon

€ 52,20

€ 57,00

€ 69,00

€ 81,00

€ 101,00

€ 36,20

€ 113,00

€ 177,00

Grijs

€ 52,20

€ 57,00

€ 69,00

€ 81,00

€ 101,00

€ 36,20

€ 113,00

€ 177,00

Taupe

prijs per pak

€ 101,00

€ 113,00

€ 378,00

€ 378,00
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Modern
Groots
Strak
Design
Vlak
Tuininspiratie
Allemagne Grafiet

Terras & Trends

Terras & Trends

1

Tuintegels

Allemagne tegels

Structuur: Vlak

61

Antraciet

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.

Antraciet

Grafiet

Product informatie
50x50x5 cm

60x60x5 cm

Antraciet

€ 23,45

€ 24,95

Grafiet

€ 23,45

€ 24,95

Prijs per m2

Bruin gevlamd

€ 24,95

Bruin gevlamd

Over MBI en Duurzaamheid

BETON OPNIEUW UITVINDEN

62

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.

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

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.

Toepassingsadvies

Toepassingsadvies
GEOSTEEN® EN BASICSTEEN

GEOSTEEN® & BASICSTEEN
Stem de tegel af op het doel
ZO DOE JE DAT

Standaard
De basis van ons assortiment bestaat al decennialang uit een
range van 6 cm producten (een uitzondering daargelaten).
Deze tegels beschikken 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.

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, controleer voor de zekerheid ook de maatvoering op uw aankoopbewijs.

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 daarbij goed te laten voorlichten.

Deze tegels zijn namelijk bestand tegen meer druk en laten zich

Legenda icoontjes

dus overal inpassen, zelfs in een oprit.U doet er verstandig aan

Bij elk product is een legenda opgenomen met de diverse spe-

de tegeldikte af te stemmen op het gebruik.

cifieke toepassingsmogelijkheden. In deze MBI-brochure staan
bij de diverse productgroepen pictogrammen die aangeven

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 icoontje of aan de omschrijving in de tabel.

welke van de onderstaande eigenschappen een product heeft.
- Protection Plus factor 15 / 25 / 30
- Licht belastbaar (terras)
- Gemiddeld belastbaar
- Zwaar belastbaar (oprit)
- Easy to Clean
- Op natuurlijke kleur geselecteerde granulaten
- Dikte waarin het artikel verkrijgbaar is
- Footcomfort®
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DE STEENMEESTERS

Protection Plus

Factor 15

Factor 25

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
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+
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+
+
+
+
+
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Protection Plus

MET DE P VAN PERFECTIE

Factor 30

++
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Onbehandelde Steen

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.

Factor 15

Is dat nog niet genoeg?
MBI heeft ook nog producten in de collectie voorzien van factor 25. Bij deze
factor is over de toplaag een transparante dubbele beschermlaag aangebracht,
zodat de poriën van de deklaag praktisch gesloten worden.

Factor 25

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!

Factor 30

Categorieën GeoSteen®

Heel divers

64

Assortimentswijzer
GeoSteen®

GeoSteen®

Vlak

Ons GeoSteen® assortiment bestaat uit hoogwaardige

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

producten waar meer dan 70 jaar ervaring in verweven zit.

Daarbij zijn wel verschillende nabewerkingen mogelijk die een

Deze artikelen verfijnen we, verbeteren we en vinden we soms

totaal ander uiterlijk opleveren onder dezelfde noemer. Zo is de

compleet opnieuw uit. GeoSteen® betekent dat we gebruik

GeoAntica een verouderde steen met een nostalgisch karakter

maken van een separate, natuurlijke toplaag en een oersterke

en verouderde randen en ziet de GeoAnticato: een tegel met

betonnen drager.

organische randen, er heel modern uit.

Binnen ons hoogwaardige GeoSteen® assortiment vindt u
aan de basis een drietal categorieën. We onderscheiden vlak,
geprofileerd en gestructureerd

65

MBI

De steenmeesters

Geprofileerd

Gestructureerd

‘Geprofileerd’ betekent dat de oppervlakte een uniek profiel

Aan het woord gestructureerd kunt u aflezen dat het om een

heeft. Deze oppervlakte profielen (ook wel eens aangeduid als

toplaag van fijn, uitgewassen materiaal gaat. Door een unieke

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

na-bewerkingsmethode is het mogelijk om de toplaag op te

lijntjes bij GeoPiazza tot het grillige en gevarieerde leisteenprofiel

bouwen uit een fijne gradatie van natuurlijke materialen die zo

van de GeoArdesia. Over het algemeen benadrukt deze categorie

eigen zijn aan deze robuuste, series. Verkrijgbaar in verschillende

gevarieerdheid in combinatie met speelse of strakke schaduwen.

‘grofheden’. Zo heeft de GeoColor 3.0 een fijnere structuur dan
zijn robuustere broer GeoColor Plus.

1

Tuintegels
Strackto
Structuur: Vlak

66
Black

Mixed Grey

Als u betaalbare kwaliteit zoekt, is dit uw tegel. Strackto tegels
komen tegemoet aan de meeste wensen en zijn vriendelijk
geprijst ze zijn leverbaar in 3 kleuren met de handzame dikte van
4 cm en in de maat 60 x 60 cm.

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Light Grey nuance

€ 20,95*

Mixed Grey

€ 20,95*

Black

€ 20,95*

Light Grey Nuance

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

Budget
Vlak
Lichtgewicht
Tuininspiratie
OTECTIO
PR
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Tuintegels
Stimento

Modern
Stijlvol
Onderhoudsvriendelijk

Structuur: Vlak

67

Tuininspiratie
MBI

Black

De steenmeesters

Een vlakke, stijlvolle en uiterst betaalbare lijn binnen Basicsteen.
Stimento is handzaam en laat zich eenvoudig leggen danzkij de
4 cm dikte. Uitgevoerd met een hoogwaardige Protection Plus
factor 25 en dus relatief makkelijk te onderhouden. Beschikbaar
in drie populaire kleurstellingen die helemaal passen in de look
van nu.

Mixed Grey

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Light Grey nuance

€ 22,95*

Mixed Grey

€ 22,95*

Black

€ 22,95*

Light Grey Nuance

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

Black

1

Tuintegels
Statura
Structuur: Vlak / Klein Facet

68
Als u betaalbare kwaliteit zoekt, is dit uw tegel. Strackto tegels komen
tegemoet aan de meeste wensen en zijn vriendelijk geprijst ze zijn
leverbaar in 2 kleuren met de handzame dikte van 4 cm en in de
maat 60 x 60 cm Een vlakke, strakke tegel in 60x60x4 cm mét facet.

Black

Dat maakt het nog eenvoudiger om de tegels strak af te werken. Ze
zijn namelijk licht én het facetrandje maakt de beleving nog eens
extra strak ogen. super strak oogt. Voorzien van Protection Plus
factor 25, waardoor de tegel onderhoudsvriendelijk is. Wel zo prettig.
Subtiel genuanceerd in twee populaire kleurstellingen..

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Black

€ 22,95*

Dark Grey

€ 22,95*

Dark Grey

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

Vlak
met facet
Tuininspiratie
Statura Black

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters
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Tuintegels

GraniTops
69

MBI

GraniTops Graphito

De steenmeesters

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.

Grey-Black

Coal

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4,7 cm

Grey-black

€ 24,95*

Coal

€ 24,95*

Graphito

€ 24,95*

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

Graphito
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Stoer
Robuust
Natuurlijk
Maat- en slijtvast
Origineel
Tuininspiratie
Terras & Trends
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GeoColor Tops Solid Black

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

GeoColor Tops

Structuur: Gewassen
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
is 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.

Solid Black

Etna Grey

Savile Grey

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Solid Black

€ 25,95*

Etna Grey

€ 25,95*

Savile Grey

€ 25,95*

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
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72

Strak
Trendy
Tuininspiratie
Plaza Safari

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

ACTIE
artikel

Plaza
Structuur: Vlak

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.
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Antraciet

Grijs/zwart

Savanne

Safari

Kenia

Pretoria

Product informatie
30x20x6 cm

60x30x6 cm

Antraciet

€ 24,50

€ 27,95

€ 26,95*

€ 28,95

Grijs/zwart

€ 24,50

€ 27,95

€ 26,95*

€ 28,95

Savanne

€ 24,50

€ 27,95

€ 27,95

€ 28,95

Safari

€ 24,50

€ 27,95

Pretoria

€ 24,50

€ 27,95

Kenia

€ 24,50

€ 27,95

Prijs per m2

60x60x6 cm Wildverband (10,08 m2)

€ 28,95
€ 27,95

€ 28,95

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
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Leisteen
Profiel
Gevarieerd

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.

Tuininspiratie
+ MBI
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1

Tuintegels

ACTIE
artikel

GeoArdesia
GeoArdesia Tops
Structuur: Geprofileerd / Leisteen

75

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 op een 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 GeoArdesia 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 is de GeoArdesia Tops uitermate vriendelijk te verwerken.
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Milano

Roma

Cannobio

Venice

Marilleva

Capri

Product informatie
GeoArdesia Tops

GeoArdesia Tops

GeoArdesia Tops

GeoArdesia Tops

GeoArdesia Tops

Prijs per m

50x50x4 cm

60x30x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

80x80x4 cm

Milano

€ 36,50

€ 33,50

€ 33,50*

€ 39,95

€ 54,50

€ 34,50

€ 39,95

Roma

€ 36,50

€ 33,50

€ 34,50

€ 39,95

€ 54,50

€ 34,50

€ 39,95

Cannobio

€ 36,50

€ 33,50

€ 33,50*

€ 39,95

€ 54,50

€ 34,50

€ 39,95

Marilleva

€ 36,50

€ 54,50

€ 34,50

2

GeoArdesia Tops

Wildverband 2 (15,12 m ) Wildverband 6 (5,76 m2)

€ 33,50

€ 34,50

€ 39,95

Venice

€ 33,50

€ 34,50

€ 39,95

€ 34,50

Capri

€ 33,50

€ 34,50

€ 39,95

€ 34,50

Wildverband uitsluitend per vol pakket

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

GeoArdesia
2
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Modern
Groots
Strak
Design
Vlak
Tuininspiratie
+ MBI
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GeoStretto Lazise

De steenmeesters

1

Tuintegels

ACTIE
artikel

GeoStretto Plus
Structuur: Vlak

Strak

77

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+.®
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Cannobio

Milano

Roma

Lazise

Nardo

Marilleva

Product informatie
30x20x6 cm

60x30x6 cm

60x60x6 cm

80x40x6 cm

80x80x6 cm

Cannobio

€ 32,50

€ 35,50

€ 35,50*

€ 41,50

€ 52,50

Milano

€ 32,50

€ 35,50

€ 35,50*

€ 41,50

€ 52,50

Roma

€ 32,50

€ 35,50

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

Lazise

€ 35,50

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

Nardo

€ 35,50

€ 36,50

€ 35,50

€ 36,50

Prijs per m2

Marilleva

€ 32,50

Wildverband uitsluitend per vol pakket

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

100x100x6 cm

120x30x6 cm

Wildverband 2 (10,08 m2)

Wildverband 6 (10,08 m2)

€ 38,95

€ 37,50

€ 39,50

€ 47,50

€ 38,95

€ 37,50

€ 39,50

€ 47,50

€ 38,95

€ 37,50

€ 39,50

€ 38,95

€ 37,50

€ 39,50

€ 37,50

€ 39,50
€ 39,50

78
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GeoStretto Plus Tops Milano

De steenmeesters

1

Tuintegels

ACTIE
artikel

GeoStretto Plus Tops

Structuur: Vlak

Vederlichte Topkwaliteit

79

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.
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Cannobio

Milano

Roma

Riviera

Marilleva

Product informatie
50x50x4 cm

60x30x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

80x80x4 cm

Wildverband 2 (15,12 m2)

Cannobio

€ 37,50

€ 32,95

€ 32,95*

€ 39,95

€ 49,95

€ 33,95

Milano

€ 37,50

€ 32,95

€ 32,95*

€ 39,95

€ 49,95

€ 33,95

Roma

€ 37,50

€ 32,95

€ 33,95

€ 39,95

€ 49,95

€ 33,95

Riviera

€ 37,50

€ 32,95

€ 33,95

€ 39,95

€ 49,95

€ 33,95

€ 32,95

€ 33,95

Prijs per m2

Marilleva
Wildverband uitsluitend per vol pakket.

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

80

Verouderd
Nonchalant
Slijtvastheid
Tuininspiratie
Product informatie
Waalformaat

Dikformaat

Prijs per m2

20x5x6 cm

21x7x8 cm

30x20x6 cm

60x30x6 cm

60x60x6 cm

Milano

€ 33,50

€ 35,95

€ 32,50

€ 32,95

€ 34,95*

Castilla

€ 32,50

Lazise

€ 32,50

€ 32,95

€ 32,50

€ 32,95

Bergamo
Nardo

€ 33,50

€ 35,95

€ 38,50

€ 35,95

€ 32,50

Cannobio

80x40x6 cm Wildverband 2 (10,08 m2)

€ 34,95*

€ 38,50

€ 35,95
€ 32,95

€ 35,95

€ 36,25
€ 36,25

TIP!

€ 36,25

Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van

€ 36,25
€ 38,50

€ 36,25

Pavullo

€ 32,50

€ 32,95

Marilleva

€ 32,50

€ 32,95

€ 35,95

€ 36,25

Capri

€ 32,50

€ 32,95

€ 35,95

€ 36,25

€ 32,95

€ 35,95

Verona

€ 38,50

minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.

€ 36,25

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

GeoAntica Milano

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

ACTIE
artikel

GeoAntica

Structuur: Vlak

Een tegel met een natuurlijke look

81

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.
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Castilla

Marilleva

Bergamo

Nardo

Cannobio

Verona

Capri

Pavullo

Milano
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*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
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Origineel
Speels
Modern
Tuininspiratie
Cannobio

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

GeoAnticato
Structuur: Vlak
EEN TIKKELTJE EIGENWIJS
Soms volstaat rechttoe, rechtaan niet. U wilt een modern terras maar dan uiteraard wel iets
bijzonders. Net iets anders dan anders. Misschien iets wat u bij een ander niet snel aan zult treffen?
Dan is de serie GeoAnticato geschikt voor u. Prachtige, natuurlijke randen omlijsten elke tegel en
voorzien in een originele look. Dit geeft het uiteindelijke terras een luxueuze en creatieve uitstraling.
Uiterst geschikt als u zich wel eens buiten de gebaande paden begeeft.

Milano

Roma

Cannobio

TIP!
Product informatie
Prijs per m2

100x100x6 cm

Milano

€ 52,50

Roma

€ 52,50

Cannobio

€ 52,50

Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.

83

1

Tuintegels

GeoVegetale Tops
84
Bestrating en groen helemaal in balans. GeoVegetale
tegels geven groen de ruimte. Door gras of plantjes
in de verschillende uitsparingen te planten krijgt u
een uniek natuurterras. Dat is niet alleen heel creatief
en mooi maar ook nog eens praktisch. Dankzij de
uitsparingen wordt water in uw tuin namelijk veel

Cannobio

Milano

effectiever afgevoerd. Verschillende groottes maken
het mogelijk om het heel vrij in te delen.

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Cannobio

€ 36,50

Roma

€ 36,50

Milano

€ 36,50

Roma

Creatief
Groen
Organisch
Gevormd
Tuininspiratie
GeoVegetale Roma

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters
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Tuintegels

GeoHexagon Tops
Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Pavullo

€ 36,50

Marilleva

€ 36,50

Venice

€ 36,50

Roma

€ 36,50

Capri

€ 36,50

Milano

€ 36,50

85

MBI

GeoHexagon Marivella

De steenmeesters

In tal van interieurontwerpen zien we de hexagon vorm terug. Deze vorm beleeft niet alleen een
enorme opleving dankzij een algemene hang naar nostalgie maar ook omdat deze verschillende
modetrends onderstreept. Zo is de vraag naar dynamiek met vormen, strepen en lijnen als versiering
enorm. Nu ook beschikbaar als modieus element in uw tuin. Uitgevoerd in GeoSteen®, dus ook nog
eens onderhoudsvriendelijk en beschikbaar in de nieuwste trendkleuren.

Capri

Marivella

Milano

Pavullo

Roma

Venice

86

Stoer
Robuust
Natuurlijk
Maat- en slijtvast

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.

Tuininspiratie
+ MBI
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GeoColor 3.0 Dusk Black

De steenmeesters

1

Tuintegels

ACTIE
artikel

GeoColor 3.0
Structuur: Gewassen
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.
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Dusk Black

Graphite Roast

Lakeland Grey

Harlequin Cream

Twilight Bronze

Sepia Brown

Meteor White grey

Product informatie
Waalformaat
Prijs per m2

Dusk black

20x5x6 cm

30x20x6 cm

60x30x6 cm

60x60x6 cm

€ 32,60

80x40x6 cm 100x100x6 cm

120x30x6 cm Wildverband 2 (10,08 m2) Wildverband 7 (10,08 m2)

€ 35,50

€ 35,50

€ 38,50*

€ 44,95

€ 49,95

€ 38,95

€ 41,50

€ 41,50

Graphite roast

€ 35,50

€ 35,50

€ 39,50

€ 44,95

€ 49,95

€ 38,95

€ 41,50

€ 41,50

Lakeland grey

€ 35,50

€ 35,50

€ 39,50

€ 44,95

€ 38,95

€ 41,50

€ 41,50

Twilight bronze

€ 35,50

€ 35,50

€ 39,50

€ 44,95

€ 41,50

€ 41,50

Sepia brown

€ 35,50

€ 35,50

€ 39,50

€ 44,95

€ 41,50

€ 41,50

Meteoor white/grey

€ 35,50

€ 35,50

€ 39,50

Harlequin cream

€ 35,50

€ 39,50

Wildverband uitsluitend per vol pakket

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

€ 38,95

87

88

Stoer
Robuust
Natuurlijk
Maat- en slijtvast

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.
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GeoColor 3.0 Tops Sepia Brown

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

ACTIE
artikel

GeoColor 3.0 Tops
Structuur: Gewassen
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.
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Dusk Black

Graphite Roast

Argento Tabacco

Lakeland Grey

Twilight Bronze

Meteor White Grey

Sepia Brown

Product informatie
50x50x4 cm

60x30x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

80x80x4 cm

Wildverband 2 (15,12 m2)

Dusk black

€ 36,50

€ 33,95

€ 35,50*

€ 41,50

€ 52,50

€ 36,50

Graphite roast

€ 36,50

€ 33,95

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

€ 36,50

Lakeland grey

€ 36,50

€ 33,95

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

€ 36,50

Twilight bronze

€ 36,50

€ 33,95

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

€ 36,50

Meteor white/grey

€ 36,50

€ 33,95

€ 36,50

€ 33,95

€ 36,50

€ 33,95

€ 36,50

Prijs per m2

Sepia brown
Argento tabacco

€ 36,50

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

€ 36,50

89
89

90

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.

Travertin
Natuurlijk
Structuur
Tuininspiratie

+ MBI
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GeoTravertino Milano

De steenmeesters

1

Tuintegels

GeoTravertino
GeoTravertino Tops
Structuur: Geprofileerd

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.

Lazise

Cannobio

Roma

Milano

Pavullo

Product informatie
GeoTravertino

GeoTravertino

GeoTravertino

Wildverband 6 (10,08 m ) Wildverband 7 (10,08 m )

GeoTravertino Tops

GeoTravertino Tops

GeoTravertino Tops

Prijs per m

60x60x6 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

80x80x4 cm

Lazise

€ 41,25

€ 41,50

€ 41,50

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

Cannobio

€ 41,25

€ 41,50

€ 41,50

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

Roma

€ 41,25

€ 41,50

€ 41,50

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

Milano

€ 41,25

€ 41,50

€ 41,50

€ 36,50

€ 41,50

€ 52,50

€ 36,50

€ 41,50

2

Pavullo
Wildverband uitsluitend per vol pakket.

2

2

91

92

Schaduw
Belijning
Uniek
Gevarieerd

TIP!
Wij adviseren de tegels
te leggen met een voeg van
minimaal 3 mm. Zie ook
onze voegmaterialen.

Tuininspiratie
GeoPiazza Milano

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

GeoPiazza
Structuur: Geprofileerd
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

Roma

Marilleva

Cannobio

Product informatie
Prijs per m2

60x60x6 cm

Lineair Wildverband (5,76 m2)

Milano

€ 38,50

€ 42,50

Roma

€ 38,50

€ 42,50

Lazise

€ 38,50

€ 42,50

Marilleva

€ 38,50

€ 42,50

Cannobio

€ 38,50

€ 42,50

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Lazise

93

94

Natuurlijk
Gevarieerd
Geprofileerd
Tuininspiratie
GeoArdesia Alivo Milano & Riviera

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters

1

Tuintegels

GeoArdesia Alivo
Structuur: Geprofileerd

95

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

Cannobio

Roma

Riviera

Product informatie
Natuurlijk
Prijs per m2

verband (4,14 m2)

Milano

€ 45,75

Cannobio

€ 45,75

Roma

€ 45,75

Riviera

€ 45,75

Lazise

€ 45,75

Wildverband uitsluitend per vol pakket.

Lazise

Hoogwaardig
met kwaliteit
Tuininspiratie
Combiwall

Terras & Trends

Legenda

2x

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

Natuursteen deklaag
Kleurecht natuursteen granulaat deklaag

Hydrofoberen
Reduceert het onstaan van kalkuitbloei en vervuiling

Hameren
Licht verouderen

Impregneren
Bescherming tegen intreding van vocht en vuil

Kogelstralen
Met RVS kogeltjes stralen voor een natuursteenlook

2x Impregneren
Dubbele bescherming tegen intreding van vocht en vuil

Trommelen
Voor een authentieke uitstraling

98

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Mount Kenia

Sierra Madre

Adamello

Amiata

Monte Titano

Smartton Mount Kenia

Terras & Trends

2x

1

Tuintegels

Smartton & Smartton XXS
Structuur: Vlak/geborsteld

99

Smartton Kilimanjaro

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.

Product informatie

TIP!

Smartton XXS

Prijs per m2

Adamello

Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking

30x60x4 cm

60x60x4 cm

€ 21,15

€ 25,95

of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.

Amiata

€ 21,15

€ 25,95

Kilimanjaro

€ 21,15

€ 25,95

Mount Everest

€ 21,15

€ 25,95

Monte Titano

€ 21,15

€ 25,95

Smartton

Prijs per m2

10x30x6 cm 20x30x6 cm 30x60x6 cm 60x60x6 cm 60x90x6 cm 40x80x6 cm 30x120x6 cm Wildverband 6 cm (10,8 m2) Wildverband 6 cm groot (7,2 m2) 30x15x8 cm 20x30x8 cm

Kilimanjaro

€ 24,80

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

Matterhorn

€ 24,80

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

Mont Blanc

€ 24,80

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

Mount Everest

€ 24,80

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

Mount Kenia

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

Sierra Madre

€ 24,80

€ 27,20

€ 32,05

€ 26,00

€ 30,85

€ 26,00

€ 30,85

€ 26,00

€ 30,85

Adamello
Amiata
Monte Titano

€ 24,80

€ 31,50

€ 35,70

€ 35,75

€ 35,75

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

€ 31,50

€ 31,50

€ 35,70

€ 35,70
€ 35,70

30x60x8 cm

Banenverband (9,6 m2)

€ 33,55

€ 30,85

€ 30,85

€ 30,70

€ 30,70

€ 31,90

€ 30,85

€ 30,85

€ 30,70

€ 30,70

€ 31,90

€ 30,85

€ 30,85

€ 30,70

€ 30,70

€ 31,90

€ 30,85

€ 30,70

€ 30,70

€ 31,90

€ 30,70

€ 30,70

€ 31,90

€ 30,70

€ 30,70

€ 31,90

€ 30,85

€ 33,55

€ 33,55
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Hoogwaardig
Fluweel zacht
Tuininspiratie
Smartton Wave Amiata

Terras & Trends

2x

1

Tuintegels

Smartton Wave

Wave structuur: geborsteld
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

Amiata

Mont Blanc

Kilimanjaro

Matterhorn

TIP!
Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking
of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.
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Hoogwaardig
Fluweel zacht
Tuininspiratie
Monte Titano

Terras & Trends

2x

1

Tuintegels

Smartton Wave

Wave Structuur: Geborsteld
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Monte Titano

Mount Everest

Mount Kenia

Sierra Madre

TIP!
Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking
of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.

Product informatie
20x30x6 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

40x80x6 cm

30x60x8 cm

Adamello

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

€ 31,50

€ 31,90

Amiata

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

€ 31,50

€ 31,90

Kilimanjaro

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

€ 31,50

€ 31,90

€ 30,85

Matterhorn

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

€ 31,50

€ 31,90

€ 30,85

Mont Blanc

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

€ 26,00

€ 30,85

€ 31,50
€ 31,50

Prijs per m2

Monte Titano
Mount Everest

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

Mount Kenia

€ 24,80

€ 26,00

€ 30,85

€ 26,00

€ 30,85

Sierra Madre

Wildverband 6 groot (7,2 m2)

€ 30,85

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

€ 31,90

€ 30,85
€ 30,85

€ 31,90
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Gewelfde deklaag
Geïmpregneerd
Tuininspiratie
Smartton Nature Wave Mount Everest

Terras & Trends

2x

1

Tuintegels

Smartton Nature Wave

Natural wave structuur: Geborsteld
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.

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Product informatie

TIP!

Wildverband 6 cm (10,8 m2)

Voor de verwerkingsvoor-

Kilimanjaro

€ 33,30

schriften zie verpakking

Matterhorn

€ 33,30

of informeer bij uw

Mont Blanc

€ 33,30

Mount Everest

€ 33,30

Terras & Trends dealer.

Prijs per m2

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

Tuintegels

Smartton Vintage Vlak XXS
106

Amiata

2x

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

Adamello

Amiata

Kilimanjaro

Mount Everest

bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Product informatie

TIP!

30x60x4 cm

60x60x4 cm

Voor de verwerkingsvoor-

Adamello

€ 27,05

€ 32,35

Amiata

schriften zie verpakking

€ 27,05

€ 32,35

Kilimanjaro

of informeer bij uw

€ 27,05

€ 32,35

Mount Everest

€ 27,05

€ 32,35

Mount Steele

€ 27,05

€ 32,35

Prijs per m2

Terras & Trends dealer.
Mount Steele

1

Tuintegels

Luxaton Skin
Structuur: deklaag fijn structuur Natuursteen

107

Grigio

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.
Grigio

Preto

Product informatie
Prijs per m2

20x30x6 cm

TIP!

Wildverband 6 cm (12 m2) Banenverband 8 cm (9,6 m2)

Voor de verwerkingsvoor-

Grigio

€ 25,45

€ 25,45

€ 31,70

schriften zie verpakking

Preto

€ 25,45

€ 25,45

€ 31,70

of informeer bij uw

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

Terras & Trends dealer.
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Authentiek
Tuininspiratie
Ageton Nature Wave Kilimanjaro

Terras & Trends

1

Tuintegels

Ageton Nature Wave
Natural wave structuur: gehamerd
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.

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

TIP!
Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking

Mount Everest

of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.

Product informatie
Prijs per m2

Wildverband 6 cm (10,8 m2)

Kilimanjaro

€ 32,10

Matterhorn

€ 32,10

Mont Blanc

€ 32,10

Mount Everest

€ 32,10

Wildverband uitsluitend leverbaar per vol pak à 10,8 m² of per laag à 1,08 m²
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Soft touch
Tuininspiratie
Mount steele

2x

Terras & Trends

1

Tuintegels

Eliton Supreme

Structuur: fijn structuur deklaag Natuursteen
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.

Adamello

Amiata

Kilimajaro

Mount Everest

Mount steele

Mount Ventoux

Product informatie

TIP!

20x30x6 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

Voor de verwerkingsvoor-

Adamello

€ 31,90

€ 32,95

€ 37,75

schriften zie verpakking

Amiata

€ 31,90

€ 32,95

€ 37,75

of informeer bij uw

Kilimanjaro

€ 31,90

€ 32,95

€ 37,75

Mount Everest

€ 31,90

€ 32,95

€ 37,75

Terras & Trends dealer.

Mount Steele

€ 31,90

€ 32,95

€ 37,75

Mount Ventoux

€ 33,55

€ 34,60

€ 39,55

Prijs per m

2
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1

Tuintegels

Vechtdaltegel Vlak
112

Vechtdaltegels zijn tegels die perfect aansluiten bij de huidige trends. De tegels hebben een moderne
uitstraling, zijn groot van formaat en eenvoudig in onderhoud. Met de zeer dichte basalt toplaag en een
duurzame coating / impregneer hebben de tegels een perfecte prijs/kwaliteit verhouding. De tegels
zijn maatvast, in verhouding licht van gewicht en hebben aan de onderkant afstandhouders waardoor
de verwerking vriendelijk genoemd mag worden. Vechtdaltegels zijn leverbaar in een strakke vlakke
en een lime uitvoering en onweerstaanbaar voor mensen die van een terras houden met een mooie
moderne uitstraling! Let wel deze tegel is niet krasbestendig.

Antraciet

Grafiet

Zilver

Product informatie
Vlak
Prijs per m2

Stijlvol
Verrassend

60x60x4 cm

Antraciet

€ 30,95

Grafiet

€ 30,95

Zilver

€ 30,95

Tuininspiratie
Vechtdal Antraciet Vlak

Terras & Trends

Terras & Trends

1

Tuintegels

Vechtdaltegel Lime
Vechtdaltegels zijn tegels die perfect aansluiten bij de huidige trends. De tegels hebben een moderne
uitstraling, zijn groot van formaat en eenvoudig in onderhoud. Met de zeer dichte basalt toplaag en een

113

duurzame coating / impregneer hebben de tegels een perfecte prijs/kwaliteit verhouding. De tegels
zijn maatvast, in verhouding licht van gewicht en hebben aan de onderkant afstandhouders waardoor
de verwerking vriendelijk genoemd mag worden. Vechtdaltegels zijn leverbaar in een strakke vlakke
en een lime uitvoering en onweerstaanbaar voor mensen die van een terras houden met een mooie
moderne uitstraling! Let wel deze tegel is niet krasbestendig.

Antraciet

Grafiet

Zilver

Product informatie
Lime
Prijs per m2

Vechtdal Antraciet Lime

60x60x4 cm

Antraciet

€ 30,95

Grafiet

€ 30,95

Zilver

€ 30,95

Terras & Trends
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Uniek
Design
Tuininspiratie
Stavelot Bruin Gevlamd

Stavelot Beige Gevlamd

Terras & Trends

1

Tuintegels

Stavelot Tegels
PARDON IS DIT BETON?
Speciaal voor Terras & Trends heeft Marlux deze tegels ontworpen. structuren. Het ontwerp, het
design maakt onze Design Tegels Stavelot uniek! Daarnaast is het hierdoor mogelijk om tegelijkertijd
hoogwaardige producten te blijven produceren, alsook de mogelijkheid flexibeler in te spelen op de
trends en de behoeftes in de markt. Onze nieuwe Design Tegels Stavelot behouden de vertrouwde
kwaliteitskenmerken van onze traditionele M-coat tegels. Zo kunt u zorgeloos blijven genieten van
uw terras, want u beschikt immers over nog steeds over een 10 jaar lange garantie op kalkuitslag,
vergroening en vorstbestendigheid. Een sterk, duurzaam materiaal als buitentegel? Of liever een
natuurlijke uitstraling van UW terras? U hoeft niet langer te kiezen. Vanaf nu combineert u een mooie,
natuurlijke uitstraling met de kracht van beton! Dankzij de bescherming met M-Coat zijn de siertegels
bijzonder onderhoudsvriendelijk en eveneens eenvoudig te reinigen. Ontdek de nieuwe Design
Tegels en laat u verrassen! Leverbaar in drie prachtige tinten.

Stavelot bruin gevlamd

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Bruin gevlamd

€ 58,95

Beige gevlamd

€ 58,95

Grijs gevlamd

€ 58,95

Stavelot beige gevlamd

Stavelot grijs gevlamd
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Legenda
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

Terras & Trends
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Tuintegels

Infinito Lavato
117

Infinito Lavato Caviar

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

Basalt

Atlantic

Shadow

Caviar

in deze catalogus).

Product informatie
Prijs per m2

15x15x6 cm

20x20x6 cm

30x20x6 cm

60x30x6 cm

60x60x6 cm

80x80x6 cm

100x50x6 cm

100x100x6 cm

Atlantic

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 32,75

€ 32,75

€ 46,95

€ 46,95

€ 46,95

Basalt

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 32,75

€ 32,75

Caviar

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 32,75

€ 32,75

€ 46,95

€ 46,95

€ 46,95

Shadow

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 32,75

€ 32,75

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

1

Tuintegels

Infinito Moderno
Nebia

Nimbo

118
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.

Orso

Urbano

Product informatie
Prijs per m2

20x20x6 cm

30x20x6 cm

60x30x6 cm

60x60x6 cm

60x60x4,4 cm

€ 26,50

€ 26,50

€ 31,95

€ 31,95

€ 27,95

€ 31,95

€ 31,95

Nebia
Nimbo
Orso

€ 26,50

€ 26,50

€ 31,95

€ 31,95

€ 27,95

urbano

€ 26,50

€ 26,50

€ 31,95

€ 31,95

€ 27,95

Vesuvio

€ 26,50

€ 26,50

€ 31,95

€ 31,95

€ 27,95

Terra

€ 27,95

Tavo

€ 27,95

Krono

€ 26,50

€ 26,50

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Infinito Moderno Orso

Terras & Trends

Vesuvio

€ 31,95

Krono

80x80x6 cm

100x50x6 cm

100x100x6 cm

€ 45,50

€ 45,50

€ 45,50

€ 45,50

€ 45,50

Tavo

1

Tuintegels

Infinito Naturo
119

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.

Duna

Etna

Lupo

Luvia

Sagaro

Scuro

Product informatie
60x30x6 cm

60x60x6 cm

60x60x4,4 cm

Duna

€ 33,75

€ 33,75

€ 28,95

Etna

€ 33,75

€ 33,75

€ 28,95

Lupo

€ 33,75

€ 33,75

Luvia

€ 33,75

€ 33,75

Sagaro

€ 33,75

€ 33,75

Scuro

€ 33,75

€ 33,75

Prijs per m2

€ 28,95

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-
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Strak en
Modern
Tuininspiratie
Marlux Granité Carbono

Terras & Trends

1

Tuintegels

Marlux Granité
121
Granité beschikt over een eenvoud die zich in quasi elke tuin, maar zeker in een cosy omgeving,
perfect laat invoegen. Met M-Coat Protection, tal van 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.

Carbono

Perla

Topo

Grigio

Siena

Argenta

Product informatie
Prijs per m2

60x40x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

Lineair wildverband

Carbono

€ 52,95

€ 57,75

€ 61,50

€ 57,75

Perla

€ 52,95

€ 57,75

€ 61,50

€ 57,75

Topo

€ 57,75

Grigio

€ 57,75

Siena

€ 57,75

Argenta

€ 57,75

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-
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Strak en
Modern
Tuininspiratie
Marlux Kera Linea Cosy Grey

Terras & Trends

1

Tuintegels

Marlux Kera Linea
123
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.

Bluestone

Pearl Grey

Caramel

Natural Beige

Cosy Grey

Cream

Product informatie
40x40x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

Bluestone

€ 48,25

€ 57,75

€ 61,50

Pearl Grey

€ 48,25

€ 57,75

€ 61,50

Caramel

€ 48,25

€ 57,75

€ 61,50

Cosy Grey

€ 48,25

€ 57,75

€ 61,50

Natural Beige

€ 57,75

€ 61,50

Cream

€ 57,75

€ 61,50

Prijs per m2

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

1

Tuintegels

Marlux Manhattan
124

Super strakke 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.

White

Product informatie
60x60x4 cm

80x40x4 cm

Concrete

€ 57,75

€ 61,50

White

€ 57,75

€ 61,50

Prijs per m2

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Terras & Trends

Concrete

1

Tuintegels

Marlux Pietra Linea
125

Marlux Pietra Linea Nero

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.

Product informatie
40x40x4 cm

60x40x4 cm

60x60x4 cm

Nero

€ 48,25

€ 52,95

€ 57,75

Tartufo

€ 48,25

€ 52,95

€ 57,75

Ferro

€ 48,25

€ 52,95

€ 57,75

Macchiato

€ 48,25

€ 52,95

€ 57,75

Prijs per m2

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Nero

Tartufo

Ferro

Macchiato
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Grada Noctus

Product informatie

Geen zorgen,
enkel genieten
Tuininspiratie

Prijs per m2

60x60x4 cm

Argilla Mista

€ 62,25

Caliza Onyx

€ 62,25

Caliza Saffier

€ 62,25

Forest Concrete Grey

€ 62,25

Forest Maple Grey

€ 62,25

Grada Ferrum

€ 62,25

Grada Noctus

€ 62,25

Mystica Polaris

€ 62,25

Mystica Nubic

€ 62,25

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-

Forest Concrete Grey

Terras & Trends
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Tuintegels

Marlux Design tegels
Een terras in hout bezit een ongekende gezelligheid. Dankzij deze betontegels kan je nu genieten van een mooi effect van verweerd
hout zonder de negatieve gevolgen als mosgroei, gladheid, verroeste schroeven of simpelweg het kromtrekken van hout. Geniet
van je terras als nooit tevoren zonder je zorgen te maken over eventuele vuilophoping onder je terras of pijnlijke splinters in je
voeten. Deze betontegels met houtlook bestaan uit 5 verschillende patronen, waardoor je een uniek en natuurlijk uitzicht bekomt.
Combineer dus een mooie, natuurlijke uitstraling met de sterkte van beton! Genieten van een houten terras was nog nooit zo
makkelijk…

Argilla Mista

Caliza Onyx

Caliza Saffier

Forest Concrete Grey

Forest Maple Grey

Grada Ferrum

Grada Noctus

Mystica Nubic

Mystica Polaris
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Landelijke
Modern
Tuininspiratie
Arabica

Terras & Trends
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Tuintegels

Marlux Design tegels
Mosaic
129
De cementtegeltjes van weleer zijn weer helemaal hip! Met de Mosaic reeks geniet je van een betaalbaar
alternatief. Deze terrastegels zijn erg leuk als accent in een groter terras, als blikvanger voor een
schaduwhoekje of als volwaardig terras in een authentieke stadstuin.
Landelijke schoonheid
Mosaic Arabica ademt een rustieke sfeer uit, in warme kleuren. Creëer een natuurlijke look aan de hand
van 8 verschillende designs.
Of eerder modern?
Mosaic Oase is de moderne tegenhanger en voelt zich met zijn koelere tinten helemaal thuis in een
eigentijdse architectuur of industriële bouwstijl. Ook bij landelijke woningen laat deze tegel zijn charme
zien. Met zo’n divers patroon is er van repetitie geen sprake!

Mosaic Oase

Mosaic Arabica

Product informatie
Prijs per m2

60x60x4 cm

Mosaic Arabica

€ 62,25

Mosaic Oase

€ 62,25

Toeslag aangebroken pakket bedraagt € 18,-
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Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie
Brons

Terras & Trends

2

Sierbestrating

Tambour

Tambour stenen hebben een mooi herkenbaar karakter en een verouderd effect. Om dit effect te
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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.

Antractiet

Bont

Brons

Oud bont

Smook

Rood zwart

Twents Bont

Product informatie
Prijs per m2

Antraciet

15x5x7,5 cm

20x5x7 cm

21x7x7 cm

10x10x6 cm

15x15x6 cm

20x15x6 cm

20x20x6 cm

20x30x6 cm

€ 23,50

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

Bont
Brons

€ 23,50

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

Oud bont

€ 23,50

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

Smook

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

Rood/zwart

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

Twents bont

€ 23,50

€ 23,50

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35

€ 21,35
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Kleurecht
Eindeloos variabel
Tuininspiratie
Lanzarote

Terras & Trends

2

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.

Algarve

Antraciet

Brons genuanceerd

Lanzarote

Rood genuanceerd

Grijs/Antraciet

Product informatie
20x15x6 cm

20x30x6 cm

Algarve/terra melange

€ 16,95

€ 16,95

Antraciet

€ 16,95

€ 16,95

Brons genuanceerd

€ 16,95

€ 16,95

Lanzarote

€ 16,95

€ 16,95

Rood genuanceerd

€ 16,95

€ 16,95

Grijs/Antraciet

€ 16,95

€ 16,95

Prijs per m2

133

134

Rood genuanceerd

Terras & Trends

2

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.

Algarve

Antraciet

Rood genuanceerd

Bruin genuanceerd

Wijnrood

Madrid

Product informatie
Waalformaat

Dikformaat

20x5x8 cm

21x7x8 cm

Algarve/terra melange

€ 23,75

€ 23,75

Antraciet

€ 23,75

€ 23,75

Bruin genuanceerd

€ 23,75

€ 23,75

Rood genuanceerd

€ 23,75

€ 23,75

Wijnrood

€ 23,75

€ 23,75

Murcia
14x21x7 cm

21x31,5x8 cm

€ 23,75

€ 23,75

€ 23,75

€ 23,75

€ 23,75

Madrid - antraciet/grijs

€ 23,75

€ 23,75

Murcia - zwart/bruin/grijs

€ 23,75

€ 23,75

Prijs per m2

14x14x7 cm

€ 23,75

21x42x8 cm

€ 23,75
€ 23,75

€ 23,75
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136

Slijvast
Mooi van kleur
Tuininspiratie
Oud Bont

Terras & Trends

2

Sierbestrating

Betonstenen Tremico

Waal- en Dikformaat
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.

Antraciet

Bont

Oud bont

Rood/Zwart

Smook

Brons

Product informatie
Waalformaat

Dikformaat

20x5x6 cm

20x6,7x6 cm

20x30x6 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

Antraciet

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Bont

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

Oud bont

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Rood/zwart

€ 19,95

€ 19,95

Brons

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Smook

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Twenst bont

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Texels bont

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Zeeuws bont

€ 19,95

€ 21,35

€ 21,35

Prijs per m2

137

138

Klassiek
Tuininspiratie
Terras & Trends

2

Sierbestrating

Betonstenen Tremico

Klinker formaat
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.

Bont

Twents Bont

Brons

Oud bont

Texels Bont

Zeeuws Bont

Product informatie
Tremico
21x10,5x6 cm

21x10,5x7 cm

21x10,5x8 cm

Grijs

€ 14,50

€ 15,50

€ 14,50

Rood

€ 15,35

Antraciet

€ 15,85

€ 16,85

€ 15,85

Heide (paars)

€ 15,35

€ 16,35

€ 15,35

Prijs per m2

€ 15,35

Bont

€ 18,50

Oud Bont

€ 18,50

Rood/zwart

€ 18,50

Brons

€ 18,50

Twenst bont

€ 18,50

Texels bont

€ 18,50

Zeeuws bont

€ 18,50
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140

Stijlvol
Tuininspiratie
Klinkerplus Genua

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters

2

Sierbestrating

Klinkerplus
141

Perfect voor een stijlvolle, moderne oprit. Een handzame klinker in een brede range aan populaire
kleurstellingen. Hiermee kunt u een mooi overgang of samenhang tussen uw MBI sierbestrating
creëren. Uitgevoerd met beschermingsfactor 25, dus ook nog eens onderhoudsvriendelijker dan
standaard klinkers.

Cannobio

Roma

Venice

Genua

Product informatie
Prijs per stuk

21x10,5x8 cm

Cannobio

€ 22,75

Venice

€ 22,75

Roma

€ 22,75

Verona

€ 22,75

Milano

€ 22,75

Genua

€ 22,75

Verona
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Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie
Everton Antra

Terras & Trends

TIP!
Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking
of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.

2

Sierbestrating
Everton

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.

Antra

Product
informatie
Gothic

Antra Brown

Antra Red

Kilimanjaro

Orange Moon

Product informatie
Waalformaat

Dikformaat

20x5x6 cm

21x6,8x6 cm

20x10x6 cm

20x30x6 cm

wildverband 6 cm (12 m2)

Antra

€ 18,75

€ 18,75

€ 16,35

€ 18,15

€ 24,40

Antra Brown

€ 18,75

€ 18,75

€ 16,35

€ 18,15

Antra Red

€ 18,75

€ 18,75

€ 16,35

Prijs per m2

Gothic

€ 16,35

Grey

€ 16,35

Kilimanjaro
Orange Moon

€ 18,75

€ 18,15

€ 24,40

€ 16,35

€ 18,15

€ 25,45

€ 16,35

€ 18,15

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

143

2

Sierbestrating

Everton Camelot Paving
144

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.

Antra Brown

Gothic

Mont Blanc

Noir

Kilimanjaro

Product informatie
Prijs per m2

20x30x6 cm

100x100x6 cm

15x22,5x8 cm

20x30x8 cm

banenverband 8 cm (9,6 m2)

Antra Brown

€ 23,25

Gothic

€ 23,25

€ 30,25

€ 31,20

€ 29,45

Kilimanjaro

€ 23,25

€ 30,25

€ 31,20

€ 31,45

Mont Blanc

€ 23,25

Noir

€ 23,25

€ 30,25

€ 31,20

€ 29,45

€ 34,65

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

Gothic

Terras & Trends

2

Sierbestrating

Mondian
145

Oud Bont

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.

Product informatie
20x30x6 cm

30x40x6 cm

30x60x6 cm

Brons

€ 17,50

€ 18,95

€ 18,95

Oud Bont

€ 17,50

€ 18,95

€ 18,95

Antraciet

€ 17,50

€ 18,95

€ 18,95

Smook

€ 17,50

€ 18,95

€ 18,95

Prijs per m2

Brons

Oud bont

Antraciet

Smook

2

Sierbestrating

Maas & Waal Strackstone
146

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.

Wijnrood

Antraciet

Wijnrood/Havanna genuanceerd

Havanna

Havanna/Antraciet genuanceerd

Oker

Product informatie
Prijs per m2

Wijnrood/Oker genuanceerd

Havanna

Terras & Trends

Wijnrood/Antraciet genuanceerd

21x7x8 cm

Wijnrood

€ 24,70

Antraciet

€ 24,70

Wijnrood/Havanna Genuanceerd

€ 24,70

Havanna

€ 24,70

Havanna/Antraciet Genuanceerd

€ 24,70

Oker

€ 24,70

Wijnrood/Oker Genuanceerd

€ 24,70

Wijnrood/Antraciet Genuanceerd

€ 24,70

2

Sierbestrating
Retro Natura

kleurecht

147

Old Berlin

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 Amsterdam

Old London

Old Berlin

Old Paris

TIP!
Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking
of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.

Product informatie
Prijs per m2

21x7x8 cm

Old Amsterdam (Rood Genuanceerd)

€ 29,95

Old London (Lichtbruin Nuance)

€ 29,95

Old Berlin
(Donkergrijs)
2

€ 29,95

Old Paris (Bruin Genuanceerd)

€ 29,95

Prijs per m
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Strak
Stijlvol
Tuininspiratie
Demiton Gothic

Terras & Trends

TIP!
Voor de verwerkingsvoorschriften zie verpakking
of informeer bij uw
Terras & Trends dealer.

2

Sierbestrating

Demiton Extra
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
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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.

Kilimanjaro

Coal

Gothic

Mont Blanc

Berkley

Copper Blend

Product informatie
Primavera
Prijs per m2

20x30x5 cm

Capiche

€ 13,50

30x40x6 cm

wildverband (12 m2)

Coal
Gothic

€ 13,50

€ 20,25

€ 20,25

€ 13,50

€ 20,25

Kilimanjaro

€ 20,25

€ 13,50

€ 20,25

€ 22,35

Berkley

€ 20,25

€ 20,25

Copper Blend

€ 20,25

€ 20,25

Mont Blanc

€ 22,35

Primavera

€ 22,35

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

2

Sierbestrating

Morssive Tenero
150
Het effen licht sprankelende oppervlak en het grote formaat van
de moderne strakke Tenero stenen maakt terrassen en pleinen
elegant en groots. Om stijlvol nog stijlvoller te maken is Tenero
ook in de kogelgestraalde en in de diamant geslepen variant
leverbaar. Met een dikte van 8 cm is Tenero bestrating ook

Tenero Antraciet

overrijdbaar.

Product informatie
30x30x8 cm

60x30x8 cm

Antraciet

€ 42,50

€ 42,50

Grijs-Zwart

€ 42,50

€ 42,50

Moreno

€ 42,50

€ 42,50

Prijs per m2

Tenero antraciet

Terras & Trends

Tenero Moreno

Tenero Grijs/Zwart

2

Sierbestrating

Morssive Pavane
151

Pavane antraciet

Het licht sprankelende oppervlak en het extravagante voegverloop
van Pavane bestrating biedt nieuwe perspectieven voor ontwerp
en vormgeving. De kogelgestraalde variant maakt het eigen beeld
compleet.

Antraciet

Grijs/Zwart

Product informatie
Prijs per m2

40x20x7 cm

Antraciet

€ 38,50

Grijs-Zwart

€ 38,50

Mare

€ 38,50

Mare

152

Natuurlijk
Sprankelend
Tuininspiratie
Toledo Mare

Terras & Trends

2

Sierbestrating

Morssive Toledo & Spectra
Toledo komt in het bijzonder tot zijn recht als groots opgezette, gestructureerde bestrating. Het
licht sprankelende oppervlak en de natuurlijke kleurnuances geeft Toledo bestrating een unieke
uitstraling. Nog uitzonderlijker is Toledo bestrating in de kogelgestraalde, in de diamant geslepen of in
de kogelgestraald én diamant geslepen variant.

Toledo

Grijs/Zwart

Mare

Baya

Rood/Bruin

Muschelkalk

Product informatie
Prijs per m2

Wildverband (8 m2)

Grijs-Zwart

€ 38,50

Mare

€ 38,50

Baya

€ 38,50

Spectra

Grijs/Zwart

Product informatie
Prijs per m2

30x10x8 cm

Grijs/Zwart

€ 35,50

Rood-Bruin

€ 35,50

Muschelkalk

€ 35,50

153

2

Sierbestrating

Morssive Estado
154
Estado onderscheidt zich architectonisch door de rechtlijnigheid
en de buitengewone vormgeving en laat zich dus uitstekend
toepassen in een moderne omgeving. De kwaliteit van
Estado garandeert overrijdbaarheid op opritten. Estado in de
kogelgestraalde, in de diamant geslepen of in de kogelgestraald

Antraciet

én diamant geslepen variant maakt deze nieuwerwetse
bestrating nog exclusiever.

Product informatie
60x15x8 cm

80x20x8 cm

Antraciet

€ 49,50

€ 49,50

Grijs/Zwart

€ 49,50

€ 49,50

Caramel

€ 49,50

€ 49,50

Prijs per m2

Estado Antraciet

Terras & Trends

Caramel

Grijs/Zwart

2

Sierbestrating

Morssive Castilia Nova
155

Castilia Nova Mare

Het assortiment aan overrijdbare Castilia Nova stenen vormt dé
aanvulling op de Castilia Nova tegels. De vier op elkaar afgestemde
formaten aan stenen bieden de mogelijkheid tot gevarieerde
bestrating met dezelfde mediterrane aanblik. EasyToClean zorgt
er voor dat verontreinigingen van het oppervlak (bij tijdige
schoonmaak) relatief gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

Antraciet

Grijs/Zwart

Product informatie
30x30x5,5 cm

60x30x5,5 cm

60x60x5,5 cm

Antraciet

€ 44,75

€ 44,75

€ 44,75

Grijs/Zwart

€ 44,75

€ 44,75

€ 44,75

Mare

€ 44,75

€ 44,75

€ 44,75

Prijs per m2

Mare

3

Natuursteen tuintegels
Graniet
156
Graniet is een plutoniet in de categorie stollingsgesteenten
en ontstaat doordat vloeibare lava langzaam uithardt in lagen
net onder de aardkorst. Graniet kenmerkt zich o.a. door de

Tibet Asian Black Riven

Tibet Donker Grijs Facet
Gevlamd/Geborsteld

Tibet Donker Grijs Riven

Tibet Asian White

aanwezigheid van grote concentraties kwarts waardoor de steen
in hoge mate zuurbestendig is. Andere kenmerken zijn de
homogeniteit, vorstbestendigheid, kleurvastheid en slijtvastheid.
Bij de verwerking van graniet moet extra aandacht worden
besteed aan de ondergrond, om permanente vochtplekken te
voorkomen. Een metamorfe variant van graniet is gneis. Deze
steensoort heeft vergelijkbare eigenschappen als graniet maar
heeft een duidelijke richting structuur.

Product informatie
60x60x3 cm

80x40x3 cm

Tibet Asian Black, Riven

€ 77,90

€ 77,90

Tibet Donker Grijs, gevlamd

€ 54,40

Prijs per m2

40x40x3 cm

50x50x3 cm

60x40x3 cm

€ 54,50
€ 54,40

€ 54,40

€ 54,40

€ 54,40

Tibet Asian White

€ 49,75

€ 49,75

€ 49,75

€ 49,75

Terras & Trends

100x100x3 cm

€ 116,70
€ 65,05

Tibet Donker Grijs, Riven

Tibet Donker Grijs

80x80x3 cm

€ 81,60

€ 70,10

3

Natuursteen tuintegels

Zandsteen/Kwartsiet
157

Autumn Brown

Zandsteen is een sedimentgesteente dat voor het overgrote
gedeelte bestaat uit kwarts. Hierdoor is dit gesteente zeer
slijtvast, kleurvast en zuurbestendig. Meestal wordt zandsteen
geleverd in een breukruwe afwerking. Door het natuurlijke en
gestructureerde oppervlak blijft de tegel daardoor ook stroef in
natte omstandigheden.
Een metamorfe variant van zandsteen is kwartsiet. Deze
steensoort heeft vergelijkbare eigenschappen als zandsteen
maar wel een ander uiterlijk. Kwartsiet heeft veel zogenaamde

Autumn Brown

Silver Galaxy

Autumn Grey

Modak

“glimmers” in het oppervlak die bij een bepaalde lichtinval voor
een zeer luxueuze uitstraling

zorgen.

Product informatie
Groot romaans
Prijs per m2

60x40x2,5 cm

60x40x2,5-3,5 cm

60x60x2,5 cm

Autumn Brown

€ 60,05

€ 60,05

Silver Galaxy

€ 110,75

€ 110,75

60x60x2,5-3,5 cm 80x80x2,5-3,5 cm 60x120x2,5-3,5 cm 100x100x2,5-3,5 cm verband (14,15 m2)

Modak

€ 51,65

€ 53,45

Autumn Grey, breukruw

€ 52,95

€ 52,95

€ 61,45

€ 53,45
€ 54,30

€ 63,35

3

Natuursteen tuintegels
Leisteen

Leisteen is een sedimentgesteente dat over het algemeen in grovere lagen is afgezet. Het materiaal
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is daardoor gemakkelijk splijtbaar en wordt in de regel als breukruw materiaal aangeboden. Het
oppervlak heeft na splijting dus geen verdere nabewerking ondergaan. Dit geeft een natuurlijk effect
en een stroef loopvlak.

Desert Black breukruw

Black Berry

Silver Shadow

Mustang

Ultra Black

Laos Slate Multicolor

Product informatie
Groot romaans
Prijs per m

2

40x60x3 cm

60x60x2 cm

60x60x2,5 cm

Desert Black, breukruw

80x40x3 cm

80x80x2,5 cm

80x80x2,8 cm

80x80x3 cm

€ 60,55

€ 66,70

Black Berry

60x120x2,8 cm

€ 55,85

100x100x2,8 cm verband 9,72 m2

€ 60,55

€ 79,40

€ 56,45

Laos Slate Multicolor

€ 90,10

Silver Shadow

Terras & Trends

60x60x3 cm

€ 53,55

Mustang

Ultra Black, breukruw

60x60x2,8 cm

€ 80,75
€ 91,55

€ 111,75

€ 109,70
€ 80,75

€ 90,10

3

Natuursteen tuintegels
Basalt & Travertin
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Tibet Olivian Black

Basalt is een vulkaniet in de categorie stollingsgesteenten
en ontstaat doordat vloeibare lava relatief snel stolt aan het
aardoppervlak. De verschijningsvorm is vaak zuilen en ballen,
waardoor grote maten moeilijker te leveren zijn. Door de snelle
afkoeling ontstaan er soms kleine haarscheurtjes, die tijdens het
opdrogen van tegels na een regenbui vaak even zichtbaar zijn.
Zij vormen echter geen constructief risico. Basalten en afgeleide
steensoorten zoals Gabro’s zijn meestal donker van kleur en de
zuurbestendigheid hangt sterk af van de soort. In het oppervlak
kunnen sporadisch kleine gaatjes voorkomen die ontstaan

Tibet Olivian Black

Travertin Amaretto

Travertin Economix

Travertin Economix

doordat gassen tijdens de stolling ontsnappen en de massa te
viscoos geworden is om het gaatje weer dicht te laten lopen.
Travertin is een zoetwaterkalksteen met zeer karakteristieke
gaatjes. Travertin kan men in 2 richtingen zagen, waardoor er
een heel ander verschijningsbeeld ontstaat. De outdoor collectie
is zogenaamd “cross-cut” waardoor het patroon wolkig is en niet
met een lijn structuur. De typische gaatjes ontstaan doordat
plantjes en mossen tijdens het ontstaansproces van de steen
bedekt worden door nieuwe lagen kalk. Hierdoor sterven ze af en
laten een gaatje achter. Omdat de gaatjes relatief groot zijn, zal
bevroren water niet leiden tot vorstschade.

Product informatie
Klein romaans
Prijs per m2

20,3x20,3x3 cm

Tibet Olivian Black

50x50x3 cm

40x60x3 cm

€ 96,80

€ 98,85

40,6x61x3 cm

Amaretto Brown, geborsteld
Economix, soft finish
Ivory cream, soft finish, facet

60x60x3 cm

40x80x3 cm

80x80x3 cm

€ 105,90

€ 97,20

€ 135,35

Verband (14,4 m2) Banenverband 3 cm

€ 92,65

€ 99,95
€ 49,35

€ 58,60

€ 58,60
€ 93,05

€ 77,80

€ 97,80

3

Natuursteen tuintegels

Vietnamese hardsteen
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Hardsteen is een benaming die in eerste instantie werd gebruikt
voor Belgische blauwsteen of Arduin en later voor alle blauwgrijze kalkstenen met een vergelijkbaar uiterlijk. Het is dus een
verzamelnaam geworden zonder technische of petrografische
onderbouwing. Hoewel het allemaal kalkhoudende gesteenten
betreft met vergelijkbare technische eigenschappen zijn
de uiterlijke verschillen tussen de soorten behoorlijk groot.
Weliswaar is de kleurstelling bij alle “hardstenen” grijs-blauwantraciet, de ene variant bevat fossiele resten, de andere niet. De
regio’s waarin het gesteente gewonnen wordt liggen eveneens

Vietnamese Hardsteen
soft finish

zeer ver uit elkaar.

Product informatie
Klein romaans
Prijs per m

2

Anticato, soft finish

20x20x3 cm

40x40x3 cm

50x50x3 cm

60x60x3 cm

verband (7,92 m2)

€ 33,15

€ 70,60

€ 79,25

€ 100,70

€ 71,95

€ 62,00

€ 92,80

Anticato, grof geschuurd

Vietnamese Hardsteen grof geschuurd

Terras & Trends

Vietnamese Hardsteen
grof geschuurd

3

Natuursteen tuintegels
Chinees hardsteen
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Spotted Bluestone

Hardsteen is een benaming die in eerste instantie werd gebruikt
voor Belgische blauwsteen of Arduin en later voor alle blauwgrijze kalkstenen met een vergelijkbaar uiterlijk. Het is dus een
verzamelnaam geworden zonder technische of petrografische
onderbouwing. Hoewel het allemaal kalkhoudende gesteenten
betreft met vergelijkbare technische eigenschappen zijn
de uiterlijke verschillen tussen de soorten behoorlijk groot.
Weliswaar is de kleurstelling bij alle “hardstenen” grijs-blauwantraciet, de ene variant bevat fossiele resten, de andere niet. De
regio’s waarin het gesteente gewonnen wordt liggen eveneens

Spotted Bluestone
Gezoet met Facet

Nero Imperiale
soft finish

Spotted Bluestone Riven
Gevlamd en Geborsteld

Nero Imperiale Riven

zeer ver uit elkaar.

Product informatie
Prijs per m2

20x20x3 cm

Spotted Bluestone, facet
Spotted Bluestone, new anticato

€ 59,65

50x50x3 cm

60x40x3 cm

60x60x3 cm

60x60x5 cm

80x80x3 cm

100x50x3 cm

100x100x3 cm

100x100x5 cm

€ 66,30

€ 66,30

€ 66,30

€ 108,35

€ 74,95

€ 63,65

€ 74,95

€ 117,95

€ 66,30

€ 66,30

Spotted Bluestone, gezandstraald

€ 78,95

Nero Imperiale, riven

€ 92,80

Nero Imperiale, soft finish

€ 80,75

Old Country, gezaagd zonder facet

€ 87,45

Spotted Bluestone, gebouchardeerd

€ 74,30

Spotted Bluestone, gefrijnd

€ 77,30

Spotted Bluestone, riven

€ 71,25

€ 74,95

€ 74,95

€ 81,80

€ 81,80

Banenverband 3 cm

€ 71,25
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Tijdloos
Klassiek
Tuininspiratie
Novaton

Terras & Trends
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Gebakken klinkers
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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. Maar ook voor oprit, mits een goede (puin) ondergrond.
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.

Kenmerken:
• Duurzaam
• Kleurecht en kleurvast
• Laag wateropname percentage
• Onderhoudsvriendelijk
• Beschikbaar in diverse kleuren
• Budgetvriendelijk
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Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie
Toermalijn

Terras & Trends

4

Gebakken klinkers

Collectie Terras & Trends
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.

Oud Vilsteren
onbezand/getrommeld

Dikformaat Toermalijn
onbezand/getrommeld

Oud Bergentheim
onbezand/getrommeld

Product informatie
Prijs per m2

Oud Bergentheim (onbezand)

Waalformaat
getrommeld
ca.20x5x8,5 cm

Dikformaat
getrommeld
ca.20x6,4x8,5 cm

€ 39,95

Toermalijn (onbezand)

€ 46,75

Oud Vilsteren (onbezand)

€ 42,50
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Gebakken klinkers
Onyx
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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.

Terras & Trends

Kildare

4

Door de bijzondere mengeling van de kleuren
rood/bruin/blauw, heeft de Barnsteen een au-

Gebakken klinkers

thentieke uitstraling die de sfeer ademt van de
tijden van toen. Perfect toepasbaar als omlijsting
voor de klassieke woning, maar vormt ook een

Barnsteen

prachtig contrast met in combinatie met strakke
en moderne panden.

Ongetrommeld / onbezand
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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.

Toermalijn/Apatiet
Ongetrommeld / onbezand

Deze klinker gaat generaties lang mee. Dankzij de duurzame productie en het gebruik van
zuiver natuurlijke materialen kent deze klinker
louter voordelen.

Toermalijn

Apatiet
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Product informatie
Waalformaat
Prijs per m

2

Uniek
Hoogwaardig
Tuininspiratie
Terra Ancona Antica

Terras & Trends

Dikformaat

ca.20,4x5x6 cm ca.20,4x6,7x6,5 cm

Terra lugano antica

€ 43,60

€ 43,50

Terra lucca antica

€ 43,60

€ 43,50

Terra modena antica

€ 43,60

€ 43,50

Terra iseo antica

€ 43,60

€ 43,50

Terra bolzano antica

€ 38,70

€ 38,75

Terra vulcano antica

€ 38,80

€ 38,75

Terra bergamo antica

€ 42,85

€ 42,85

Terra novara antica

€ 42,85

€ 42,85

Terra roma antica

€ 42,85

€ 42,85

Terra verona antica

€ 42,85

€ 42,85

Terra ancona antica

€ 47,95

€ 47,95

Terra carbona antica

€ 52,15

€ 52,15

4

Gebakken klinkers
Terra Antica

Getrommeld / onbezand
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.

Terra ancona antica
Waalformaat

Terra bergamo antica
Waalformaat

Terra bolzano antica
Waalformaat

Terra carbona antica
Waalformaat

Terra iseo antica
Waalformaat

Terra lucca antica
Waalformaat

Terra modena antica
Waalformaat

Terra novara antica
Waalformaat

Terra roma antica
Waalformaat

Terra verona antica
Waalformaat

Terra vulcano antica
Waalformaat

Terra lugano antica
Waalformaat
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Klinkerkeien Apatiet

Apatiet
WF bezand/ongetrommeld

Novaton
WF bezand/ongetrommeld

Apatiet
DF bezand/getrommeld

Safier
WF onbezand/getrommeld

Barnsteen
DF onbezand/ongetrommeld

Toermalijn
DF onbezand/getrommeld

Fluoriet
WF bezand/getrommeld

Toermalijn
WF onbezand/ongetrommeld

Sutton
WF getrommeld

Toermalijn
WF onbezand/getrommeld

Apatiet
WF bezand/getrommeld

Carlow
DF getrommeld

4

Gebakken klinkers
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Topaas
DF onbezand/getrommeld

Apatiet
Klinkerkei Bezand

Jade
WF getrommeld

Kildare
DF getrommeld

Oud Ommen
WF onbezand/getrommeld

Gala waalformaat
onbezand/getrommeld

Incana waalformaat
onbezand/getrommeld

Nostalgie waalformaat
onbezand/getrommeld

Qualiton waalformaat
onbezand/getrommeld

Product informatie
Gebakken stenen strengpers bezand

Gebakken stenen vormbak bezand en onbezand

Waalformaat
getrommeld
ca.20x5x6 cm

Dikformaat
getrommeld
ca.20x6,4x6 cm

Rush

€ 33,30

€ 32,25

Novaton (bezand)

€ 41,95

€ 45,95

Sutton

€ 35,75

€ 34,65

Fluoriet (bezand)

€ 46,20

€ 50,20

Prijs per m2

Prijs per m2

Waalformaat
Waalformaat
ongetrommeld ongetrommeld
ca.20x5x6,5 cm ca.20x5x8,5 cm

Waalformaat
getrommeld
ca.20x5x8,5 cm

Jade

€ 33,30

€ 32,25

Apatiet (bezand)

€ 54,00

€ 58,05

Carlow

€ 40,05

€ 38,75

Safier (onbezand)

€ 46,20

€ 50,20

Kildare

€ 43,25

€ 41,85

Toermalijn (onbezand)

€ 48,15

€ 49,95

Onyx

€ 44,95

€ 43,50

Oud ommen (onbezand)

Gebakken stenen vormbak bezand

Prijs per m2

Klinkerkei
ongetrommeld
ca.20x10x8 cm

Apatiet

€ 45,15

Dikformaat
Dikformaat
ongetrommeld
getrommeld
ca.20x6,4x8,5 cm ca.20x6,4x8,5 cm

€ 52,30

€ 56,25

€ 46,30

€ 46,75
€ 44,35

€ 45,80

Topaas (onbezand)

€ 43,70

€ 47,60

Barnsteen (onbezand)

€ 44,70

€ 47,00

Nostalgie (onbezand)

€ 46,45

Qualiton (mix) (bezand)

€ 40,95

Incana (onbezand)

€ 51,65

Gala

€ 51,65
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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.

Product informatie

TIP!

30x15x15 cm

45x15x15 cm

60x15x15 cm

Antraciet getrommeld

€ 3,50

€ 4,75

€ 5,70

Provencaals oker getrommeld

€ 4,75

Antraciet ongetrommeld

€ 3,05

€ 3,80

€ 4,85

Prijs per stuk

Cannobio ongetrommeld

€ 5,95

Noors wit ongetrommeld

€ 8,95

Antraciet getrommeld

Terras & Trends

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. 265.

MBI

De steenmeesters
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Muur- / Stapelelementen
Wallblock
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ACTIE
artikel

New Antraciet

Door niveauverschillen aan te brengen komt uw tuin tot leven. Het muurelement Wallblock is hier uitermate geschikt voor. U creëert
eenvoudig een verhoogde bloemperk of terras. Met de wallblock muurelementen kunt u uw creativiteit de vrije loop laten, zo zijn ook
het creëren van keermuurtjes of korte vrijstaande patiomuurtjes met de wallblocks geen enkel probleem. Wallblocks zijn te verkrijgen
in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Zo geven de verschillende uitvoeringen eenvoudig een eigen karakter aan uw tuin. Door
de maatvastheid waarin de blokken zich onderscheiden zijn de wallblocks eenvoudig te verwerken; we adviseren deze te lijmen met
All Weather Fix of Multitack. Daarnaast zijn de blokken mooi verdicht en behouden ze door de unieke samenstelling langer hun kleur.

ie l
ct e
A rtik
a
New Antraciet Ongetrommeld

New Smook Ongetrommeld

Old Antraciet Getrommeld

Old Smook Getrommeld

Product informatie
12x10x30 cm

15x15x30 cm

15x15x60 cm

Wallblock new antraciet

€ 1,40

€ 2,45

€ 4,45*

Wallblock new smook

€ 1,40

€ 2,45

€ 4,70

Wallblock new grijs

€ 1,40

€ 2,45

€ 4,70

Wallblock old antraciet

€ 1,60

€ 2,80

€ 5,50

Wallblock old smook

€ 1,60

€ 2,80

€ 5,50

Wallblock old grijs

€ 1,60

Prijs per stuk

€ 5,50

*Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.
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Wallblock Split
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Met Wallblock Split wordt verhogingen aanbrengen in uw tuin erg eenvoudig.
Terrassen of verhoogde bloemperken aanleggen was nooit zo gemakkelijk.

Wallblock Split
15x6x40 Antraciet

Wallblock Split
15x6x40 Brons

Wallblock Split
15x6x40 Smook

Wallblock Split
10x10x40 Antraciet

Wallblock Split
10x10x40 Brons

Wallblock Split
10x10x40 Smook

Product informatie

Smook

Terras & Trends

Prijs per stuk

10x10x40 cm

15x6x40 cm

Antraciet

€ 2,45

€ 1,95

Brons

€ 2,45

€ 1,95

Smook

€ 2,45

€ 1,95

5
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Wallblock Tumbled
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Antraciet

Wallblock Tumbled is een mooie, Robuuste steen die goed past in
diverse soorten tuinen. Deze muursteen is ideaal voor het maken van
een erfafscheiding, een hoogteverschil die opgevangen moet worden,
maar ook kunt u met Wallblock Tumbled een mooi stukje privacy
creëren.

Wallblock Tumbled
Antraciet

Wallblock Tumbled
Brons

Wallblock Tumbled
Grijs

Wallblock Tumbled
Smook

Product informatie
Prijs per stuk

12x12x30 cm

Antraciet

€ 3,15

Brons

€ 3,15

Smook

€ 3,15

Grijs

€ 3,15
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Giga Splitblok/Splitblok
GeoColor+/GeoPlano/GeoAntica
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Splitblok Antraciet

Splitblok Noors-grijs

Splitblok Noors-antraciet

Splitblok Noors-wit

Stapelblok GeoAntica Milano

Stapelblok GeoPlano Milano

Stapelblok GeoColor+ Solid black

Gigasplitblok Basalto

Product informatie
29x29x9 cm

38x9x9 cm

Splitblok antraciet

€ 2,35

€ 3,15

Splitblok noors grijs

€ 2,85

€ 3,75

Splitblok noors antraciet

€ 2,85

€ 3,75

Splitblok noors wit

€ 2,85

€ 3,75

Prijs per stuk

Stapelblok Geocolor+ solid black

30x15x15 cm

45x15x15 cm

€ 3,75

60x12x15 cm

€ 6,25

Stapelblok GeoAntica milano
Stapelblok GeoPlano milano

60x15x15 cm

€ 5,95
€ 2,45

€ 3,75

€ 4,80

Giga Splitblok noors antraciet

€ 8,70

Giga Splitblok basalto

€ 6,15

Stapelblok Noors-Antraciet

Terras & Trends

MBI

De steenmeesters
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GeoMattone
177

MBI

GeoMattone en afdekplaat Milano

De steenmeesters

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!
Milano

Product informatie
Prijs per stuk

60x15x15 cm

Stapelblok GeoMattone Cannobio

€ 7,95

Stapelblok GeoMattone Milano

€ 7,95

100x25x5 cm

Afdekplaat GeoMattone Cannobio

€ 23,50

Afdekplaat GeoMattone Noors wit

€ 28,95

Afdekplaat GeoMattone Milano

€ 23,50

Cannobio
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Smartblock
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Stapelbaar muurelement met deklaag in diverse kleuren, zeer strak element en goed
te combineren met de Smartton serie. Voor deze stapelblokken is ook een afdekplaat
verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de stapel blokken.

Amiata

Kilimanjaro

Matterhorn

Product informatie
15x15x45 cm

50x25x5 cm

€ 4,50

€ 13,10

Kilimanjaro

€ 4,50

€ 13,10

Matterhorn

€ 4,50

€ 13,10

Mount Everest

€ 4,50

€ 13,10

Uitsluitend per volle laag.

Smartblock Mauer

Afdekplaat

Amiata

Prijs per stuk

Mount Everest

Muurelement
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Combiwall-Splitton
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Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Product informatie
Prijs per stuk

20x20x7,5 cm 30x20x7,5 cn 40x20x7,5 cm 50x20x7,5 cm 20x20x15 cm 30x20x15 cm 40x20x15 cm 50x20x15 cm

Kilimanjaro

€ 2,10

€ 3,10

€ 4,10

€ 5,15

€ 4,10

€ 6,20

€ 8,20

€ 10,30

Matterhorn

€ 2,10

€ 3,10

€ 4,10

€ 5,15

€ 4,10

€ 6,20

€ 8,20

€ 10,30

Mont Blanc

€ 2,10

€ 3,10

€ 4,10

€ 5,15

€ 4,10

€ 6,20

€ 8,20

€ 10,30

Mount Everest

€ 2,10

€ 3,10

€ 4,10

€ 5,15

€ 4,10

€ 6,20

€ 8,20

€ 10,30

Sierra Nevada

€ 2,10

€ 3,10

€ 4,10

€ 5,15

€ 4,10

€ 6,20

€ 8,20

€ 10,30

Uitsluitend per volle laag.

Mount Everest
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Pilestone Ronde bloembakken
180
Stapelbaar trapeziumvormig getrommeld muurelement met 2 ruwe zijden in diverse kleuren,
in één formaat. Zeer geschikt voor tuinmuren en het maken van rondingen in de tuin.

Coal

Kilimanjaro

Berkley

Gloria

Primavera

Gothic

Product informatie

TIP!
Mont Blanc

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. 265.

Prijs per stuk

€ 2,30

Kilimanjaro

€ 2,65

Berkley

€ 2,30

Gloria

€ 2,30

Primavera

€ 2,65

Gothic

€ 2,30

Mont Blanc

€ 2,65

Uitsluitend per volle laag.

Terras & Trends

23/17x21,5x10 cm

Coal

5
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Pilestone Line
181

Stapelbaar getrommeld muurelement met 2 ruwe zijden in
diverse kleuren, in één formaat. Zeer geschikt voor tuinmuren.

Kilimanjaro

Coal

Gothic

Mont Blanc

Gloria

Primavera

Berkley

Product informatie
Prijs per stuk

40x15x10 cm

Coal

€ 3,95

Gothic

€ 3,95

Kilimanjaro

€ 4,40

Mont Blanc

€ 4,40

Gloria

€ 3,95

Primavera

€ 4,40

Berkley

€ 3,95

Uitsluitend per volle laag.
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Granuwall
182
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.

Antraciet

Natura

Brons genuanceerd

Terracotta

Product informatie
Prijs per stuk

30x12x12 cm

Antraciet

€ 3,45

Natura

€ 3,45

Brons genuanceerd

€ 3,45

Terracotta

€ 3,45

Roubaix

€ 3,45

Antraciet

Terras & Trends
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Promo Wall
183

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Kilimanjaro

Copperblend

Product informatie
Prijs per stuk

14x25x10 cm

Matterhorn

€ 2,40

Mont Blanc

€ 2,40

Mount Everest

€ 2,40

Kilimanjaro

€ 2,40

Copperblend

€ 2,60

5
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Oudhollands zitelement
184

Product informatie
Bank
Prijs per stuk

Sokkel

Sokkel

Zitelement

200x60x40 cm 190x50x15 cm 90x50x15 cm 100x60x40 cm

Zitelement rond Zitelement rond Zitelement rond Zitelement vierkant
60x40 cm

80x40 cm

100x40 cm

50x50 cm

Antraciet

€ 490,00

€ 85,00

€ 45,00

€ 250,00

€ 99,00

€ 170,00

€ 250,00

€ 85,00

Grijs

€ 490,00

€ 85,00

€ 45,00

€ 250,00

€ 99,00

€ 170,00

€ 250,00

€ 85,00

Carbon

€ 490,00

€ 85,00

€ 45,00

€ 250,00

€ 99,00

€ 170,00

€ 250,00

€ 85,00

Oudhollands stapelelement
Product informatie
Prijs per stuk

75x15x15 cm

Antraciet

€ 9,75

Grijs

€ 9,75

Carbon

€ 9,75

Taupe

€ 9,75

Antraciet

Terras & Trends
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Muurblok Moderno
185

Product informatie
Muurelement

Muurelement

Afdekblock

30x60x15 cm

30x60x7,5 cm

30x60x6 cm

Mount Everest

€ 21,00

€ 10,50

€ 10,00

Monte Titano

€ 21,00

€ 10,50

€ 10,00

Prijs per stuk

Uitsluitend per vol pakket.

Muurblok Moderno

Muurblok Moderno
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Blackburn Walling
186

Een prachtig klassieke muursteen, deze Blackburn Walling. Hiermee bent u zelf in staat prachtige rustieke tuinmuurtjes
of bankjes te bouwen. De stenen van verschillend formaat kunnen gemakkelijk op elkaar worden gelijmd of gemetseld.
Helemaal fraai wordt het pas als u de muur naderhand afvoegt.

Blackburn Walling Abbey Grey

Blackburn Walling Bronze

Product informatie
22,5x10x6,5 cm

30x10x6,5 cm

30x10x14 cm

Yellow

€ 1,52

€ 1,95

€ 3,60

Bronze

€ 1,52

€ 1,95

€ 3,60

Abbey Grey

€ 1,52

€ 1,95

€ 3,60

Prijs per stuk

Blackburn Walling Bronze

Terras & Trends

Blackburn Walling Yellow
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Funderingselementen
187

17,5 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm

42 cm

Eindblok

1

REDSUN bouwblokken – veelzijdig, kostenbewust en robuust bouwe
17,5 cm

24,0 cm

30,0 cm

17,5 cm
17,5 cm
17,5 cm
24,0 cm
24,0 cm
24,0 cm 30,0 cm
30,0 cm
30,0 cm 36,5 cm
36,5 cm
36,5 cm 42 cm42 cm
Product informatie
Uitstekend geschikt voor:

REDSUN
EDSUN
REDSUN
BOUWBLOKK
BOUWBLOK
BOUWBLO
• zwembaden en vijvers

17,5 cm

• funderingen, kelderwanden

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm

• mangaten, opslagplaatsen geluidswanden
• bassins voor industriële

Prijs per stuk

42 cm

50x17,5x25 cm

Eindblok

€ 3,85

50x24x25 cm (2 einstukken in laag)

€ 4,25

50x30x25 cm (1 halve per laag)

€ 5,35

1

REDSUN bouwblokken – veelzijdig, kostenbewust en robuust bouweRa

(1 halve en
per kelderwanden;
laag)
REDSUN bouwblokken bieden vele toepassingsmogelijkheden, onder meer voor funderingen,50x36,5x25
binnen-,cmbuiten€ 7,70
• gebouwen
etc. en mangaten. Maar ook voor vijvers, zwembaden, erfafscheidingen, ondersteunings- en geluidswanden.
bassins,
ringbalken
50x42x25 cm (1 halve per laag)
€ 8,40
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Stackton Zwart

Zwart

Bruin-zwart

Stackton Bruin-zwart

Deze muurblokken zijn langs de twee zijden gekloven,
wat een prachtig afwerkt oppervlak geeft aan beide
zijden van de muur.

Terras & Trends

Zilvergrijs

5
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Stackton

Uniek in Nederland

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

ook weer heel eenvoudig droog gestapeld worden. Er komt geen metselwerk aan
te pas. Pilasters zijn ideaal om poorten en hekken aan te bevestigen.

Stackton Zilvergrijs

189

Behaaglijk
Buiten zijn
Tuininspiratie
190

Stackton Zilvergrijs

Terras & Trends
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Stackton
191

Vrijstaande muren (met pilaster) Assortiment
Muurblok
2-zijden split

Kolomblok
pilaster 40/40

Kop rechts voor
pilaster 60/60

Kop links voor
pilaster 60/60

Formaat

Formaat

Formaat

Formaat

40 x 20 x 12,5

40 x 20 x 12,5

40 x 20 x 12,5

40 x 20 x 12,5

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Verankeringsblok

Kolomcap klein

Kolomcap groot

Muurblok cap

4-zijden split

4-zijden split

2-zijden split

Formaat

Formaat

Formaat

Formaat

8,8 x 8,8 x 12,5

50 x 50 x 6

70 x 70 x 6

30 x 30 x 6

Kleur

Kleur

Kleur

Kleur

Grijs

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

2-zijden split

2-zijden split

192

Product informatie
zilvergrijs

bruin-zwart

zwart

Stackton muurblok 2 zijden gesplit 40x20x12,5 cm

€ 7,60

€ 7,60

€ 7,60

Stackton muurblok 3 zijden gesplit 40x20x12,5 cm

€ 7,60

€ 7,60

€ 7,60

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

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

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

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

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

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

Stackton counterblock 40x30x12,5 cm

€ 3,10

nvt

nvt

Stackton cap muurblok 30x30x6,0 cm

€ 4,45

€ 4,45

€ 4,45

Prijs per stuk

Stackton cap G-blok 30x20x6 cm

€ 4,25

€ 4,25

€ 4,25

Stackton pilastercap klein 50x50x6 cm (set a 4 st.)

€ 32,65

€ 32,65

€ 32,65

Stackton pilastercap groot 70x70x6 cm (set a 6 st.)

€ 41,75

€ 41,75

€ 41,75

Bij elk stackton blok worden 2 stackton verankeringsblokjes gratis meegeleverd.

Terras & Trends
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Stackton
193

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.

Zwart

Bruin-zwart

Zilvergrijs

5
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Stackton keermuren
194

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.

KEERMUREN Assortiment
G-blok

Rechtse kop G-blok

Linkse kop G-blok

Formaat

Formaat

Formaat

40 x 20 x 12,5

40 x 20 x 12,5

40 x 20 x 12,5

Kleur

Kleur

Kleur

Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Verankeringsblok

Counterblok

G-blok cap

1-zijde split

2-zijden split

2-zijden split

1-zijde split

Terras & Trends

Formaat

Formaat

Formaat

8,8 x 8,8 x 12,5

40 x 30 x 12,5

30 x 20 x 6

Kleur

Kleur

Kleur

Grijs

Grijs

Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs
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Stackton opbouw grondkering
195

1.

4.

7.

Uitgraven fundering 10 cm breder dan
muurdikte.

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

Plaatsen verankeringsblokjes.

10. Aanbrengen worteldoek op bovenste
counterblokken.

2.

5.

8.

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

Plaatsen G-blok.

Vullen counterblok met gerecycleerd
beton 10/40 zonder zandaandeel.

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

3.

6.

9.

Aanvullen met gerecycleerd beton 10/40
en aftrillen.

Plaatsen counterblok achter G-blok.

Plaatsen van volgende lagen G-blokken en
counterblokken.

196
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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.

Muurelement

Black
Grey

Afdeksteen

Black

Grey

197
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Product informatie
Muurelement

Afdeksteen

Muurelement

Afdeksteen

60x15x9 cm

60x15x7,5 cm

60x30x9 cm

60x30x7,5 cm

Black

€ 7,35

€ 7,35

€ 10,65

€ 10,65

Grey

€ 7,35

€ 7,35

€ 10,65

€ 10,65

Prijs per stuk

Accessoires
Prijs per stuk

Moodul legger in Thermo Es

119,5x30x2,6 cm

€ 285,00

Moodul legger in Thermo Es

59,5x30x2,6 cm

€ 185,00

Moodul steun legger in Thermo Es

Steun legger (2 st) + steunhaak RVS + schroeven

€ 135,00

Moodul steun legger in RVS

Steun legger (2 st) + steunhaak RVS + schroeven

€ 89,00

Moodul zitbank in Thermo Es

119,5x45x4 cm

€ 475,00

Moodul steun zitbank in Thermo Es

Steun zitbank (2st) + steunhaak RVS + schroeven

€ 185,00

Moodul steun zitbank in RVS

Steun zitbank (2st) + steunhaak RVS + schroeven

€ 149,00

Moodul sierstrip in Thermo Es

180x3x1,5 cm

€ 46,00

Moodul sierstrip in RVS

180x3x1,5 cm

€ 109,00

Moodul universeel haakje in RVS

set a 5 haakjes

€ 39,00

Terras & Trends
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Moodul accessoires

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.

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 zitbank

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 leggers

199
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U-elementen

Praktisch
Multifunctioneel
Tuininspiratie
L-elementen

Terras & Trends
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U-/L-elementen

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.

U-element Grijs

U-element Antraciet

L-element Grijs

L-element Antraciet

Product informatie
U-element

U-hoekelement

40x40x50 cm

40x40x50 cm

Grijs

€ 15,75

€ 58,75

Antraciet

€ 24,75

€ 63,50

L-elementen

L-elementen

L-elementen

L-elementen

L-elementen

L-elementen

30x20x40 cm

40x40x40 cm

50x40x40 cm

60x40x40 cm

80x40x40 cm

100x40x50 cm

€ 10,45

€ 13,50

€ 15,50

€ 16,50

€ 29,95

€ 41,95

€ 23,95

€ 25,00

€ 25,25

€ 41,50

€ 59,95

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Grijs
Antraciet

L-hoekelementen L-hoekelementen L-hoekelementen L-hoekelementen L-hoekelementen L-hoekelementen
Prijs per stuk

Grijs
Antraciet

30x20x40 cm

40x40x40 cm

50x40x40 cm

60x40x40 cm

80x40x40 cm

100x40x50 cm

€ 41,85

€ 69,05

€ 74,95

€ 79,50

€ 99,95

€ 124,00

€ 73,50

€ 88,15

€ 84,95

€ 109,00

€ 139,00

201
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Bielzen/Palissaden natuursteen
202
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,
behakte kop
50x12x12 cm

Product informatie
Prijs per stuk

50x12x12 cm

Spotted blue 2-zijdig ruw bekapt

€ 16,50

Spotted blue 3-zijdig ruw bekapt

€ 16,50

Tibet Dark Grey 2-zijdig ruw bekapt

€ 19,55

Tibet Dark Grey 3-zijdig ruw bekapt

€ 19,55

Spotted Bluestone behakte kop

Terras & Trends

Spotted Bluestone
50x12x12 cm
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Stapelblokken/Stapelstrips
203

Stapelblokken Pietra Mediterrano Spotted
Bluestone

Stapelstrip Antique Blue

Palissades
Antique Blue Light

Palissades
Tibet Suprema Olivian Black

Stapelstrip Spotted Bluestone getrommeld

Palissades
Tibet Suprema Dark Grey

Product informatie
Prijs per stuk

Antique Bluestone stapelstrips

40x20x7,5 cm

40x20x15 cm

40x20x22,5 cm

48x10x5 cm

€ 14,70

€ 28,95

€ 45,55

€ 7,15
€ 10,90

Spotted Bluestone getrommeld
Pietra Mediterrano Spotted Blue

Prijs per stuk

50x10x7,5 cm

50x12x12 cm

Tibet Suprema Olivian Black, gezaagd gevlamd

€ 30,75

Antique Blue Light, verouderd

€ 23,00

Tibet Suprema Dark Grey, gezaagd gevlamd

€ 19,55

Vietnamees Basalt, gekloofd

€ 15,85

Palissades
Vietnamees Basalt
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Vijverafdekranden natuursteen
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Vijverrand Tibet Olivian Black, hoekstuk
50/50x30x3 cm

Klassiek
Stijlvol
Tuininspiratie
Spotted Bluestone

Terras & Trends

Vijverrand Spotted Bluestone, hoekstuk
30/30x15x3 cm | 40/40x20x3 cm | 45/25x45/25x3 cm | 50/50x30x3 cm
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Vijverafdekranden natuursteen
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Vijverrand Spotted Bluestone
100x15x3 cm | 100x20x3 cm | 100x25x3 cm | 100x30x3 cm

Vijverrand Tibet Olivian Black
100x30x3 cm

Vijverrand Black Granite
80x19,5x3 cm | 80x30x3 cm

Vijverrand Vietnamese hardsteen
100x20x3 cm | 100x30x3 cm

Vijverrand Tibet Dark Grey
100x35x4 cm

Vijverrand Travertin Econmix
100x30x3 cm

Product informatie
Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden Vijver-afdekbanden
Prijs per stuk

100x15x3 cm

Tibet Olivian Black
Spotted Blue (gezoet)
Vietnamese hardsteen

30/30x15x3 cm

100x20x3 cm

40/40x20x3 cm

100x25x3 cm

45/25x45/25x3 cm

€ 43,45
€ 13,55

€ 8,80

€ 16,40

€ 15,95

€ 26,15

€ 20,15

€ 19,75

€ 18,90

100x30x3 cm

50/50x30x3 cm

€ 60,80

€ 45,95

€ 23,50

€ 24,90

€ 39,05

€ 30,65

Black Granite
Tibet Dark Grey
Travertin Econmix

80x19,5x3 cm

80x30x3 cm

€ 18,90

€ 27,20

100x35x4 cm

€ 45,95
€ 42,85
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Praktisch
Multifunctioneel
Tuininspiratie
Palissade Antraciet

Product informatie
Gazonband

Trottoirband

5x15x100 cm

6x15x100 cm

6x20x100 cm

6x30x100 cm

8x20x100 cm

10x20x100 cm

10x20x100 cm

12x25x100 cm

Grijs

€ 2,35

€ 2,90

€ 3,30

€ 6,25

€ 4,55

€ 5,45

€ 7,90

€ 11,00

Zwart

€ 3,05

€ 3,60

€ 4,40

€ 6,60

€ 5,80

€ 6,10

€ 10,45

Prijs per stuk

Solid black

Trottoirband

15x25x100 cm 13/15x25x100 cm 18/20x25x100 cm

€ 17,35

€ 13,50

€ 16,30

€ 6,65

Meerprijs (vanaf 10x20) bochtband € 7,50
hoekstuk

€ 9,00

6x15x100

Prijs per stuk

Stootband met 2 vlakke koppen

20x20x80 cm

€ 34,60

Stootband met 1 vlakke en 1 ronde kop

20x20x90 cm

€ 34,60

Stootband met 2 ronde koppen

20x20x100 cm

€ 35,45

Inritband (aansluiting op profiel 13/15)

b=50 cm, l=45 cm

€ 34,60

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

75x50x17/8 cm

€ 52,50

Betonnen Molgoten

Prijs per stuk

Betonbielzen

30x12x100 cm

Holling 4,5 cm
Holling 5 cm

40x12x100 cm

€ 27,75
€ 25,80

75x12x20 cm

120x12x20 cm

Bruin genuanceerd

€ 9,75

€ 16,75

Zwart

€ 9,75

€ 16,75

Prijs per stuk

Palissade Opsluitbanden

6x25x50 cm

6x40x50 cm

Zwart, rond

€ 4,05

€ 6,05

Zwart, vierkant

€ 4,05

€ 6,05

Prijs per stuk

Terras & Trends

8x35x50 cm

8x50x50 cm

8/10x25x100 cm

€ 6,50

€ 9,40

€ 7,55

Opsluitband Grijs
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Betonbielzen/
Opsluitbanden/Palissaden
207
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.

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

Palissade opsluitband vierkant
8x35x50 cm / 8x50x50 cm antraciet

Palissade opsluitband rechthoekig
8/10x25x100 cm zwart

Betonbiels 120 cm bruin genuanceerd

Betonbiels 120 cm antraciet

Opsluitband 5x15x100 grijs

Opsluitband 5x15x100 antraciet
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Traptreden
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Heeft u enig reliëf in de tuin, dan kunt u daarin mooi traptreden
aanbrengen. Dat voorkomt het wegspoelen van grond en

Product informatie

uiteraard loopt het gemakkelijker. Traptreden vindt u bij ons in
meerdere soorten en maten. Voor kleinere tuinen zijn er subtiele

Prijs per stuk

groottes verkrijgbaar, voor grotere tuinen is het vaak fraai om voor

GeoColor Solid Black

€ 50,50

grote formaten te kiezen.

GeoColor Savile Grey

€ 50,50

Facetto Milano

€ 37,65

Facetto Cannobio

€ 37,65

Terras & Trends

100x35x15 cm

MBI

De steenmeesters
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Luxe Traptreden
Sfeerfoto: XXX
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Sierra Madre

Mount Everest

Mont Blanc

Product informatie
100x35x15 cm

Prijs per stuk

Amiata

Kilimanjaro

Mont Blanc

€ 41,50

Mount Everest

€ 41,50

Amiata

€ 41,50

Kilimanjaro

€ 41,50

Sierra Madre

€ 41,50

Kantopsluiting/Traptreden

Oudhollandse Traptreden
Product informatie
Massief

L-Model

Massief

Massief

Prijs per stuk

100x37x15 cm

100x40x15 cm

100x40x20 cm

50x40x20 cm

Antraciet

€ 37,80

€ 32,75

€ 44,10

€ 36,95

Carbon

€ 37,80

€ 32,75

€ 44,10

€ 36,95

Grijs

€ 37,80

€ 32,75

€ 44,10

€ 36,95

Taupe

€ 37,50

Creme

€ 61,00

Rood/bruin
Hoekstukken op aanvraag.

€ 44,10

6

Kantopsluiting/Traptreden

Trap-/bloktreden natuursteen
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Spotted Bluestone
100x35x15 cm € 133,25 p/st

Spotted Bluestone voorzijde breukruw
100x35x15 cm € 134,80 p/st

Antique Blue Light
100x35x15 cm € 181,15 p/st

Modak
100x35x15 cm € 109,40 p/st

Spotted Bluestone Riven
100x35x15 cm € 141,35 p/st

Bloktreden Tibet Asian White
100x35x15 cm € 93,05 p/st

Tibet Dark Grey
100x35x15 cm € 103,85 p/st

Tibet Olivian Black
100x35x15 cm € 239,40 p/st

Torino Gneis
100x35x15 cm € 123,60 p/st

Travertin Ivory Cream
100x35x15 cm € 200,75 p/st

Vietnamese hardsteen soft finish
100x35x15 cm € 195,35 p/st

Tibet Dark Grey

Tibet Olivian Black

Spotted Bluestone
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Oudhollandse kantopsluiting
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Product informatie
Prijs per stuk

100x20x5 cm

100x20x7 cm

100x30x5 cm

100x30x7 cm

100x40x5 cm

100x40x7 cm

100x50x5 cm

100x50x7 cm

Antraciet

€ 8,70

€ 9,85

€ 13,55

€ 14,90

€ 17,45

€ 19,85

€ 21,85

€ 24,90

Creme

€ 10,75

Carbon

€ 8,70

€ 9,85

€ 13,55

€ 14,90

€ 17,45

€ 19,85

€ 21,85

€ 24,90

Grijs

€ 8,70

€ 9,85

€ 13,55

€ 14,90

€ 17,45

€ 19,85

€ 21,85

€ 24,90

Taupe

€ 8,70

Rood/bruin

€ 10,75

Opsluitband Oudhollands grijs

Opsluitbanden natuursteen

Tibet Olivian Black
100x20x6 cm € 55,25 p/st

Spotted Blue
100x15x6 cm € 24,55 p/st
100x20x6 cm € 32,45 p/st

6

Kantopsluiting/Traptreden

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.

Verankeringspen verzwaard

Hoekstuk

Product informatie
Prijs per stuk

Col-Met kantopsluiting

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.

Ongecoat Cor-Ten staal, 3 mm. Afm. 225x10,2 cm (incl. 3 pennen)

€ 29,95

Bruin gepoedercoat staal, 3 mm. Afm. 225x10,2 cm (incl. 3 pennen)

€ 29,95

Verzinkt staal, 2 mm. Afm. 225x10,2 cm (incl. 3 pennen)

€ 25,65

Ongecoat Cor-Ten staal, 3 mm. Afm. 225X15,2 cm (incl. 3 pennen)

€ 49,95

Bruin gepoedercoat staal, 3 mm. Afm. 225X15,2 cm (incl. 3 pennen)

€ 41,30

Verzinkt staal, 2 mm. Afm. 225X15,2 cm (incl. 3 pennen)

€ 44,30

Col-Met toebehoren
Verankeringspen verzwaard, ongecoat 30,5 cm

€ 6,65

Verankeringspen verzwaard, bruin 30,5 cm

€ 6,65

Verankeringspen verzwaard, verzinkt 30,5 cm

€ 7,35

Hoekstuk 90° graden, ongecoat

€ 7,85

Hoekstuk 90° graden, bruin

€ 7,85

Hoekstuk 90° graden, verzinkt

€ 8,65

Door de manier van verbinden kun je met 11,25 m¹ effectief een lengte van 10,25 m¹ maken.

214

Weervast
Staal
Tuininspiratie
Terras & Trends
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Cortenstaal Kantopsluiting
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

Product informatie
Prijs per stuk

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

€ 79,95

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

€ 49,95

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

€ 49,95

Set corten grondpennen (10 stuks)

€ 73,50

Set koppelstrips (10 stuks)

€ 41,95

215
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Ecoboard Kunststof kantopsluiting
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Ecoboard Flex Grey

Ecoboard Flex Brown

Ecoboard Pic

Ecoboard plank Grey

Ecoboard plank Brown

Ecoboard Hollow Grey

Product informatie
Prijs per stuk

Afmetingen

Ecoboard Flex Grey rol 25 m1

25000x140x7 mm

Verpakt per

Prijseenheid

rol

Ecoboard Flex Grey rol 15 m1

15000x140x7 mm

rol

€ 65,30

Ecoboard Flex Brown rol 25 m1

25000x140x7 mm

rol

€ 119,90

Ecoboard Flex Brown rol 15 m1

15000x140x7 mm

rol

€ 81,20

Ecoboard Plank Grey plank 2 m1

2000x140x10 mm

stuks

stuks

€ 9,90

Ecoboard Plank Brown plank 2 m1

2000x140x10 mm

5 stuks

stuks

€ 12,50

Ecoboard Plank Grey plank 3 m1

3000x140x10 mm

5 stuks

stuks

€ 14,90

Ecoboard Plank Brown plank 3 m1

3000x140x10 mm

5 stuks

stuks

€ 18,70

Ecoboard Flex Grey rol 25 m1

25000x200x7 mm

rol

rol

€ 118,60

Ecoboard Flex Grey rol 15 m1

15000x200x7 mm

rol

rol

€ 84,60

Ecoboard Flex Brown rol 25 m1

25000x200x7 mm

rol

rol

€ 148,20

Ecoboard Flex Brown rol 15 m1

15000x200x7 mm

rol

rol

€ 99,60

Ecoboard Plank Grey plank 2 m1

2000x200x10 mm

5 stuks

stuks

€ 13,50

Ecoboard Plank Brown plank 2 m1

2000x200x10 mm

5 stuks

stuks

€ 16,20

Ecoboard Plank Grey plank 3 m1

3000x200x10 mm

5 stuks

stuks

€ 20,30

Ecoboard Plank Brown plank 3 m1

3000x200x10 mm

5 stuks

stuks

€ 24,10

Ecoboard Pic

40x4x4 cm

10 stuks

stuks

€ 2,20

Ecoboard Pic

60x4x4 cm

10 stuks

stuks

€ 3,30

Ecoboard Pic

80x4x4 cm

10 stuks

stuks

€ 4,40

Ecoboard Hollow Grey

120x15x4 cm

10 stuks

stuks

€ 11,30

Ecoboard Hollow Grey

120x20x4 cm

10 stuks

stuks

€ 14,10

Ecoboard Hollow Grey

120x30x4 cm

10 stuks

stuks

€ 17,50

Uitsparing voor koppelen Ecoboard Hollowop aanvraag

-

stuks

stuks

€ 1,70

€ 85,90

Natuursteen
Nida Gravel
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nidagravel

®

is ontwikkeld voor de aanleg van stabiele,

Dankzij nidagravel® grindstabilisatie is grind
gemakkelijk begaanbaar, in tegenstelling
tot los grind. Wandelen, fietsen, 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.

los grind








met nidagravel®

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

7

Natuursteen

Premium Gravel
duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind.

nidagravel ®, een vaste waarde in grindstabilisatie
100 % waterdoorlatend
onkruidwerend
eenvoudige plaatsing
uv en vorst bestendig
ook mogelijk op hellingen
belastbaar tot 400 ton/m²

Product informatie
Wit

Zwart

Premiumgravel 120x80x3 cm

€ 13,95

€ 13,95

Premiumgravel 120x80x4 cm

€ 16,75

€ 16,75

Prijs per m2

Premiumgrass plaat 50x50x4 cm
Nidagravel 120x240x3 cm

€ 15,95
€ 15,75

€ 15,75

Premium gravel® is ideaal voor oprit, terras en tuinpad
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Alpengrind

Anatolia Green grind

Ardenner Grijs

Ardennersplit Geel

Glitterstone Black

Ardennersplit Grijs

Artic Green split

Basaltsplit zwart

Black Slate

Flintstones

Canadian Slate Black

Canadian Slate Blue

Canadian Slate Green

Carrara brokjes

Gletsjergrind Royal

Carrara split

Carrara grind

Castle grind

Dololux

Glitterstone White

Flachkorn

Glitterstone Red

Granito Giallo

Japans split

Granada split

7
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nidagravel® is ontwikkeldSiergrind/Split/Brokjes
voor de aanleg van stabiele,
Product informatie
221
Prijs per stuk

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
Basalt brokjes zwart 32-56 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
Black Slate Tumbled 30-80 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 6-16 mm
Grauwacke split 8-16 mm
Grauwacke split 16-32 mm
Grind (genuanceerd) 4-8 mm
Grind (genuanceerd) 8-16 mm
grind (genuanceerd) 16-32 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
Japans split 11-16 mm
Lamori Beige split 8-12 mm
lamori Beige split 16-25 mm
Lava brokjes 5-8 cm

Bigbag

Mini bigbag

Zak a 20 kg

€ 220,20

€ 86,35
€ 154,35
€ 330,75
€ 83,20
€ 78,65
€ 70,90

€ 6,29
€ 10,95
€ 15,65
€ 4,29

€ 233,10
€ 188,40
€ 201,60
€ 160,30
€ 160,30
€ 160,30
®
€ 160,30

€ 13,25
€ 10,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 15,65
€ 10,95
€ 10,95
€ 9,49
€ 9,49
€ 24,95
€ 7,29

€ 220,50

Dankzij nidagravel grindstabilisatie
is grind
€ 157,50
€ 4,29
€ 17,99
gemakkelijk begaanbaar, in tegenstelling
€ 104,75
€ 8,39
tot los grind. Wandelen, fietsen, €rijden
met
85,70
€ 5,29
€ 5,29
de rolstoel of met de kinderwagen
€ 173,25
€ 76,40op grind
€ 200,30
€ 73,45
€ 5,29
€ 7,29
is geen probleem meer. €Het
grind
wordt
200,30
€ 76,40
vastgelegd in honingraten waardoor het€€ 15,99
niet
17,99
€ 352,15
€ 114,70
€ 8,39
meer weg kan lopen.
€ 308,70
€ 139,90
€ 10,95
Grindstabilisatiesysteem

los grind

Grauwacke split

Icy Blue brokjes

Maaskeien bont

Lava split

Granietsplit rose-rood

Icy Blue split

met nidagravel

€ 204,75
€ 204,75
€ 204,75
€ 163,80
€ 146,25
€ 125,40
€ 125,40

€ 463,05
€ 463,05

€ 92,40
€ 97,65
€ 158,80
€ 158,80
€ 261,45
€ 283,50
€ 261,45
€ 463,05
€ 463,05

€ 349,65
€ 222,05

€ 120,95
€ 77,75
€ 79,30
€ 201,60
€ 135,45
€ 135,45
€ 97,20

€ 165,00
€ 219,35

€ 76,10
€ 83,25

€ 7,49
€ 9,49
€ 17,99
€ 15,65
€ 15,65
€ 15,65
€ 22,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 6,39
€ 5,29
€ 7,29
€ 13,25
€ 9,49
€ 9,49
€ 5,29


gemakkelijk beloop- en berijdbaar
Marbre Rose split

duurzaam en stabiel grindoppervlak
€ 126,00
€ 189,50
€ 141,75

geen plassen of putten meer
€ 529,20

platen onzichtbaar na plaatsing
€ 369,55

ecologisch
€ 238,15

esthetisch
€ 255,15
€ 191,35

€ 55,65
€ 67,95

€ 5,29
€ 4,29
€ 2,29
€ 2,29

€ 62,45
€ 182,10
€ 188,40
€ 327,60
€ 327,60
€ 129,70
€ 134,85
€ 89,50
€ 89,50
€ 100,80
€ 100,80
€ 134,30

€ 8,95
€ 13,25
€ 15,99
€ 15,99
€ 7,49
€ 9,49
€ 7,29
€ 7,29
€ 8,39
€ 8,39
€ 10,95
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Marquina Royal brokjes

Mediterranea split

Mijnsplit Rood

Morane Duitsland

Morane Extra grind

Nero Ebano grind

Norwegian Pink split

Polar White grind

Porfiersplit Groen

Riviera Ice

Riviera split

Rosa Corallo

Rosalino

Rosato split

Rosso Verona grind

Rosso Verona split

Taunuskwarts Geel

Rouge Belge split

Safari split

Schelpen

Voegsplit Geel

Terra split

Verde Alpi split

Voegsplit Black Sparkle

Yorkshire split

7
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Siergrind/Split/Brokjes
Product informatie
Prijs per stuk

Voegsplit Zwart

Yellow Sun Extra brokjes

Yellow Sun Extra split

Zebra split

Zeegrind

Product informatie
Gronddoek

Prijs per m2

Breedte 100 cm

€ 2,05

Breedte 200 cm

€ 2,05

Premiumgravel/Nidagravel

Prijs per m2

Wit

Zwart

Premiumgravel

120x80x3 cm

€ 13,95

€ 13,95

Premiumgravel

120x80x4 cm

€ 16,75

€ 16,75

Premiumgrass plaat

50x50x4 cm

Nidagravel

120x240x3 cm

€ 15,95
€ 15,75

€ 15,75

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
Rocking Colour Azure Blue 8-18 mm
Rocking Colour Chilli Red 8-18 mm
Rocking Colour Emerald Green 8-18 mm
Rocking Colour Lime Time 8-18 mm
Rocking Colour Midnight Black 8-18 mm
Rocking Colour Oak Gold 8-18 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
Bianco Rosa Andalus grind 5-15 mm
Bianco Rosa Andalus grind 15-25 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
Viking Cristal Black split 8-12 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
Yorkshire brokjes 6-9 cm
Zebra split 8-16 mm
Zebra split 16-25 mm
Zeegrind 10-20mm
Zeegrind 20-40 mm

223

Bigbag

MiniMini
bigbag
bigbag

€ 148,05
€ 148,05
€ 215,30
€ 215,30
€ 215,30
€ 221,25

€ 64,15
€ 64,15
€ 76,40
€ 76,40
€ 76,40
€ 78,30

€ 173,25

€ 76,40
€ 217,35
€ 110,20
€ 174,55
€ 76,40
€ 79,20
€ 90,00
€ 90,00
€ 120,95
€ 242,55

€ 510,30
€ 176,95
€ 173,25

€ 251,40
€ 251,40
€ 251,40
€ 251,40

€ 238,15

€ 223,65
€ 223,65
€ 223,50
€ 163,80
€ 89,50
€ 242,55
€ 242,55

€ 201,60
€ 141,75
€ 141,75
€ 122,85
€ 129,15

€ 308,15
€ 317,25
€ 317,25

€ 247,05
€ 247,05
€ 247,05
€ 285,85
€ 306,30
€ 306,30

€ 425,25

€ 289,80
€ 174,35
€ 105,85
€ 107,10
€ 90,55
€ 109,70
€ 109,70
€ 109,70
€ 144,90
€ 223,65
€ 211,05
€ 201,60
€ 211,05
€ 168,25
€ 113,40
€ 87,20
€ 87,20
€ 87,20
€ 102,70
€ 110,25
€ 102,70
€ 102,70
€ 70,30
€ 78,25
€ 146,20
€ 146,20
€ 141,75
€ 141,75

Zak
Zakaa20
20kgkg

€ 8,39
€ 8,39
€ 4,89
€ 2,89
€ 2,89
€ 2,89
€ 13,25
€ 13,25
€ 9,49
€ 10,95
€ 4,29
€ 4,29
€ 6,29
€ 6,29
€ 8,39
€ 17,99
€ 17,99
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 9,49
€ 6,29
€ 15,65
€ 15,65
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 9,49
€ 9,49
€ 8,39
€ 8,39
€ 15,65
€ 15,65
€ 15,65
€ 10,95
€ 7,29
€ 8,39
€ 8,39
€ 8,39
€ 8,39
€ 8,39
€ 9,49
€ 13,25
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 6,29
€ 6,29
€ 6,29
€ 7,29
€ 5,29
€ 5,29
€ 6,29
€ 7,49
€ 8,49
€ 8,49
€ 9,49
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Alpenstenen

Ardenner Grijs

Beach Pebbles Zwart

Beach Pebbles Grijs

Carrara rond

Flintstones

Grauwacke

Karia pebbles Black

Morane Duitsland

Morane Extra

Cobra Pebbles

Maaskeien bont

Vulkaan Extra Geel

Aventurino Green

Rozenquarts Pink

Norwegian Pink 1

Rouge Belge breuk

Spaghetti

Violetto

Vulkaan Extra Rood

Yellow Sun

Agato Natural

Calcito Blue

Cristallo White

Lava

7
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Rotsen/Brokken
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Product informatie

Honey Calcito

Prijs per kg

Kleur

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

grijs
groen
blauw
wit
geel
rose

Kg

Prijs

minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg
minigaas 560 kg

€ 2,90
€ 2,14
€ 2,42
€ 1,94
€ 2,32
€ 2,48

Prijs per kg

Kleur

Verpakkingseenheid

Prijs

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
Beach Pebbles 3-6 cm
Beach Pebbles 12-15 cm
Beach Pebbles 3-6 cm
Beach Pebbles 12-15 cm
Carrara 8-20 cm
Carrara 6-10 cm
Carrara 4-6 cm
Carrara 20-40 cm
Cobra Pebbles 2-4 cm
Flintstones 5-7 cm
Flintstones 12-15 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 Red
Glas Turquoise 15-25 cm
Gletsjer Royal 5-10 cm
Gletsjer Royal 20-40 cm
Gletsjer Royal 10-30 cm
Grauwacke 8-20 cm
Grauwacke 8-20 cm
Grauwacke 20-50 cm
Grauwacke 15-30 cm
Grauwacke 15-30 cm
Karia Pebbles Black 15-35 cm
Lava 15-30 cm
Lava 15-30 cm
Lava 10-20 cm
Lava 10-20 cm
Lava Deluxe 15-30 cm
Linea 10-25 cm
Maanrots super 20-40 cm
Maaskeien bont 8-20 cm
Maaskeien bont 8-20 cm
Maaskeien bont 20-50 cm
Maaskeien bont 15-30 cm
Maaskeien bont 15-30 cm
Marbre Rose 15-30 cm
Moräne (duitsland) 6-10 cm
Moräne (duitsland) 10-30 cm
Moräne (duitsland),hangesorteerd 10-30 cm
Moräne extra 7-10 cm
Moräne extra 3-5 cm
Moräne extra 10-25 cm
Norwegian Pink 10-20 cm
Rosso Verona 15-30 cm
Rouge Belge 15-30 cm
Snow Pebbles 15-35 cm
Spaghetti 15-40 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

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

minigaas 670 kg
minigaas 630 kg
minigaas 660 kg
gaas 1440 kg
minigaas 660 kg
gaas 1400 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 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 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 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 660 kg
minigaas 690 kg
minigaas 600 kg
minigaas 280 kg
minigaas 670 kg
minigaas 560 kg
minigaas 580 kg
gaas 1400 kg
minigaas 650 kg

€ 0,58
€ 0,72
€ 0,30
€ 0,25
€ 0,38
€ 0,34
€ 1,06
€ 1,06
€ 1,06
€ 1,06
€ 0,73
€ 0,63
€ 0,56
€ 0,79
€ 1,08
€ 0,70
€ 0,70
€ 1,73
€ 1,73
€ 1,73
€ 1,73
€ 1,73
€ 1,73
€ 4,88
€ 1,43
€ 0,70
€ 0,72
€ 0,72
€ 0,27
€ 0,32
€ 0,29
€ 0,27
€ 0,32
€ 0,84
€ 0,48
€ 0,52
€ 0,31
€ 0,35
€ 1,11
€ 0,71
€ 0,91
€ 0,27
€ 0,32
€ 0,42
€ 0,29
€ 0,34
€ 0,60
€ 0,35
€ 0,40
€ 0,41
€ 0,65
€ 0,63
€ 0,69
€ 0,72
€ 0,57
€ 0,39
€ 0,84
€ 0,95
€ 0,32
€ 0,77
€ 0,77
€ 0,45
€ 0,49

*Deze materialen uitsluitend per volle gaas of mini gaas.
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Schanskorven
Traditioneel worden schanskorven als muur toegepast. Echter de vraag naar groene korven neemt toe, waarbij

226

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.

Jura

Limburg grind

Ardenner grijs

7
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Schanskorven
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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.

Lava

Basalt

Rode porfier brokjes

Product informatie
Prijs per stuk

Prijs per stuk

€ 35,95

Schanskorven incl. bodem en deksel

Afstandhouders (20 st per 2 staalmatten)

€ 1,00

100x21x50 cm (vulling per korf ca. 160 kg)

Clips enkel (doos a 100 st.)

€ 41,35

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

€ 96,00

Clips dubbel (doos a 100 st.)

€ 41,35

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

€ 125,00

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

€ 41,05

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

€ 148,00

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

€ 153,00

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

€ 109,00

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

€ 162,00

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

€ 210,00

Staalmatten/draadpanelen (verzinkt) maaswijdte 50x50 mm

Vulmaterialen staalmatten
Lava brokjes 40-80 mm

mini bigbag a 500 kg

€ 92,00

€ 79,00

Basalt brokjes 56-76 mm

€ 92,00

Ardenner grijs brokjes 45-65 mm

€ 92,00

Schanskorven toebehoren

Rode porfier brokjes 50-90 mm

€ 105,00

Handtang

€ 75,00

Jura brokjes 30-60 mm

€ 105,00

C-ringen (doos a 1600 st.)

€ 55,00

Limburgs grind 40-80 mm

€ 75,00

Steigerbuis 300 cm

€ 29,50

Steigerbuis 200 cm

€ 19,90

Koppelspiraal 200 cm

€ 5,50

Verbruik per m² is ± 175 kg

Koppelspiraal 100 cm

Vulmaterialen schanskorven
Prijs per stuk

Staalmatten 200x300 cm

€ 3,30
mini bigbag a 500 kg

Ardenner grijs brokjes 6-9 cm

€ 72,10

Basalt brokjes 56-75 mm

€ 95,00

Grauwacke brokjes 6-8 cm

€ 88,55

Lava brokjes 5-8 cm

€ 134,30

Staalmat, maaswijdte 100x100 mm

€ 38,50

Staalmat, maaswijdte 150x150 mm

€ 18,95

Riviere ice brokjes 5-8 cm

€ 215,60

Staalmat, maaswijdte 50x50 mm (verzinkt)

€ 89,00

Riviera brokjes 5-8 cm

€ 215,60

Staalmat, maaswijdte 100x100 mm (verzinkt)

€ 68,75

Yellow sun brokjes 6-9 cm

€ 107,80

ACTIE
artikel
228

ACO Afwateringssysteem
Slim omgaan met regenwater
Tuininspiratie

De eerste stap, en wat u ongetwijfeld weet, is het leggen van uw
terras onder afschot richting het gras of borders. Hier kan het water
dan afgevoerd worden, eventueel met behulp van afvoerputjes of
afvoergoten. Het natuurlijk vermogen van de grond om water op
te nemen bepaalt welke maatregelen u moet treffen. Bij een slecht
drainerende grond zullen er altijd extra maatregelen moeten worden
getroffen.

AquaLine
Kunststof goot incl. verzinkt stalen sleufrooster

ie l
ct e
A rtik
a

Het belangrijkste aandachtspunt in uw tuinontwerp is 'water'. Hierbij
bedoelen wij niet een mooi aangelegde vijver, maar de maatregelen die
u moet treffen om wateroverlast te voorkomen. Klimaatverandering is
helaas onomkeerbaar en hierdoor worden regenbuien steeds intensiever
en overtollig water kan veel schade veroorzaken. Wateroverlast wordt
niet per definitie veroorzaakt door (te) veel bestrating in uw tuin. Maar
regenwater moet uiteraard wel afgevoerd kunnen worden.

Gootelementen
Gootelement zwart

incl. verzinkt
stalen sleufrooster

artikelnummer: 43813140
L= 1000mm - H= 81mm

€15,95
Universele eindplaat
kunststof
artikelnummer: 43813141
L= 126 x 126mm - H= 146mm

€ 3,90
Universele eindplaat
kunststof
met PVC en zijuitloop
Ø 110 mm

artikelnummer: 43813142

€ 5,95

Terras & Trends

8

Water

Afwaterings
systemen

Aco Hexaline
Kunststof goot incl. kunststof of verzinkt stalen sleufrooster

Gootelementen

229
Gootelement zwart

zonder rooster

L= 1000mm - H= 79,5mm
artikelnummer: 43853324

€ 16,55
Gootelement zwart

incl. zwart kunststof rooster
L= 1000mm - H= 82mm
artikelnummer: 43813058

€ 21,45
Gootelement zwart
incl. verzinkt
stalen sleufrooster

L= 1000mm - H= 81mm
artikelnummer: 43852277

€ 31,60

Aco Slotline
Volledig kunststof met asymmetrisch sleufopzetstuk
- schachthoogte 60 mm - sleufbreedte van 17 mm

Gootelementen

Rooster

Gootelement

Sleufrooster gietijzer

incl. 2 sleufopzetstukken

L= 500mm

L= 1000mm - H= 146mm

artikelnummer: 43813110

artikelnummer: 43813061

€ 23,70

€ 38,80
Opzetstuk verzinkstaal

Eindplaten

t.b.v ACO Hexaline/Euroline
toepasbaar op polymeer- en
kunstof onderbak

Universele eindplaat
kunststof

L= 1000mm - H= 79mm

t.b.v. ACO Hexaline 2.0
en ACO Euroline

artikelnummer: 43813095

artikelnummer: 43853251

€ 86,95

€ 6,10

Gootelement zwart
zonder rooster

Universele eindplaat
kunststof

L= 1000mm - H= 79,5mm
artikelnummer: 43853324

met PVC en zijuitloop
Ø 110 mm

€ 16,55

artikelnummer: 43813096

€ 19,40

Eindplaten

Eindplaten set

Eindplaten set

onderuitloop Ø 110 mm t.b.v.
ACO Hexaline 2.0 en ACO
Euroline

onderuitloop Ø 110 mm t.b.v.
ACO Hexaline 2.0 en ACO
Euroline

artikelnummer: 43813066

artikelnummer: 43813066

€ 17,50

€ 17,50

Toebehoren

Toebehoren
Hoekelement zwart

incl. zwart kunststof rooster
L= 126 x126mm - H= 82mm
artikelnummer: 43813059

€25,15

Hoekelement met spie

Ø 110 mm en voorvorming voor
onderuitloop, incl. stankslot
L= 126 x 126mm - H= 146mm

€ 66,80

8

Water

Afwaterings
systemen

Aco Hexa Slimline
Kunststof goot met aluminium opzetframe
Gootelement Slimline

incl. 2 opzetelementen uit
geanodiseerd aluminium
L= 1000mm - H= 140mm
artikelnummer: 43813130

€ 27,-

Toebehoren t.b.v. SlimLime

Aco Hexa Designline
Kunststof goot met aluminium opzetframe

Koppelstuk
artikelnummer: 43813131

€ 4,20

Gootelementen
Gootelement

incl. 2 opzetelementen uit
geanodiseerd aluminium
(schachthoogte 60 mm)
artikelnummer: 43852288

Koppelstuk met
onderuitloop
artikelnummer: 43813132

€ 10,50

L= 1000mm - H= 140mm

€ 56,80
Gootelement

inclusief 2 opzetelementen
met toegangsluik
artikelnummer: 43852289

Eindplaat
artikelnummer: 43813134

€ 6,65

L= 1000mm - H= 140mm

€ 60,40
Eindplaten set

onderuitloop Ø 110 mm
incl. 2 aluminium eindplaten
artikelnummer: 43852291

€ 24,10

Eindplaat met uitloop
artikelnummer: 43813133

€ 7,70

8

Water

Aco Euroline
Polymeerbeton goot inclusief verzinkt stalen sleufrooster

Afwaterings
systemen

Gootelementen
Gootelement

zonder rooster

L= 1000mm - H= 97mm
artikelnummer: 43813092
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€ 25,10
Gootelement

zonder rooster met
onderuitloop Ø 110 mm
L= 1000mm - H= 97mm
artikelnummer: 43813089

€ 35,20
Gootelement

incl. verzinkt stalen sleufrooster
L= 1000mm - H= 101mm
artikelnummer: 43813090

€ 39,90

Rooster
Sleufrooster gietijzer
L= 500mm
artikelnummer: 43813110

€ 23,70

Eindplaten
Eindplaat - polymeerbeton
H= 97mm
artikelnummer: 43813120

€ 8,60

Eindplaten

Aco Afwateringsputten
Kunststof vloerput met gietijzeren rooster - afvoer Ø 75 mm

Vloerputten
Vloerput

kunstof rand en vuilemmer
L= 200mm - B= 200mm
H= 240mm
artikelnummer: 43813073

Aco Infiltrationline
Regenwaterinfiltratiesysteem

Waterabsorberende infiltratieblokken

€ 25,15

Infiltratie-unit

Vloerput

Inhoud: 120 L

gietijzeren rand en vuilemmer

L= 1000mm - B= 200mm

L= 200mm - B= 200mm

H= 600mm

H= 240mm

artikelnummer: 43813074

artikelnummer: 43813076

€ 30,90
Ringrubber
artikelnummer: 43813068

€ 3,70

Zandvanger

€ 98,50
Zandvanger
Inhoud 18 liter
artikelnummer: 43813075

€ 237,10

Product informatie
Prijs per stuk

Heitkerbloc einddeksel tbv infiltratiekrat, zwart

€ 18,80

Heitkerbloc aansluitadapter

€ 125,35

Heitkerblock pe ontluchting DN 110, zwart

€ 42,10

Heitkerbloc geotextiel, GRK 3, NW 200 g/m²

€ 3,75

Heitkerbloc infiltratiekrat, 96 liter, exclusief geotextielomhulling, 1200x400x200 mm zwart

€ 30,10

Heitkerbloc infiltratiekrat, 96 liter, inclusief spoelkanaal, exclusief geotextielomhulling, 1200x400x200 mm

€ 46,15

Drainageplaat, 30 mm, zwaarverkeer, 30x405x607 mm

€ 7,05

Heitkerbloc pe-put 400 mm, filterkorf H=1500 mm, 2x160 mm, overloop 110 mm

€ 708,35

Heitkerbloc dichte putafdekking, kunststof, t.b.v. filterput 400, klasse A

€ 285,45

Heitkerbloc infiltratiekrat, 288 liter, inclusief geotextielomhulling, 600x1200x400 mm

€ 148,95

8

Water

Regenwaterinfiltratie
Het infiltreren van regenwater
233
Extreme regenbuien zijn volgens kenners een gevolg van de klimaatsverandering die wij ondergaan. Dat er meer
buien komen valt gewoonweg niet langer
te ontkennen. Keuzes maken stellen
waterexperts: “Een dag natte voeten of
dokken voor droge voeten”. De oplossing van riolen vergroten zou een foute
herhaling zijn van 20 jaar geleden, er is
meer kennis en ervaring op gebied van
watermanagement. Piekbuien opvangen
en vertraagd afvoeren is een veel betere
oplossing.
Uiteraard zorgt de verstening voor meer
wateroverlast en zetten waterschap-

Infiltratiekrat
96 liter

Einddeksel voor
infiltratiekrat
96 liter

pen en gemeenten zich in voor minder stenen in tuinen, in combinatie met
meer gescheiden opvang van riool- en
regenwater. Maar ontstenen is een langdurige kwestie, het bewust raken van
de noodzaak is bij burgers pas een item
na hevige regenbuien en helemaal als
het voor overlast zorgt. Als regenwater
onvoldoende ter plekke infiltreert is er
geen gezonde grondwaterhuishouding,
er ontstaat verdroging en verzakking.
Het is dus noodzakelijk om op eigen
terrein regenwater te laten infiltreren,
maar niet iedereen heeft ruimte voor
een sloot of vijver. Daarom zijn er infil-

Drainageplaat
30 - 52 mm

PE aansluitadapter
110 - 315 mm

tratiekratten bedacht die regenwater
kunnen opvangen en/of tijdelijk bergen
en het water terugvoeren aan het grondwater of vertraagd afvoeren in het riool.
Deze worden onder een gronddek ingegraven en men kan het belasten met
verkeer, een soort ondergrondse vijver
dus, zonder zichtbare ruimte.
Het aanleggen van een regenwaterinfiltratiesysteem vergt kennis en ervaring.
Wij helpen u graag verder met het kiezen
van het juiste systeem.

Infiltratiekrat met
inspectie- en reinigingsbuis
315 mm

Infiltratiekrat, inclusief
geotextielomhulling
300 - 600 - 1200 liter

PE ontluchting
en overstort
Ø 110 mm

Pe-put inclusief
filterkorf
250 - 400 mm

Non-woven geotextiel
PP 200 g/m2

Dichte putafdekking
250 - 400 mm
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Duurzame
oplossing
Tuininspiratie

Product informatie
Geotop EPDM vijverfolie

Dikte 0,75 mm

Dikte 1 mm

breedte 3,00 m¹

€ 9,95

€ 11,90

breedte 4,50 m¹

€ 9,95

€ 11,90

breedte 6,00 m¹

€ 9,95

€ 11,90

breedte 7,50 m¹

€ 9,95

€ 11,90

breedte 9,00 m¹

€ 9,95

€ 11,90

breedte 12,00 m¹

€ 9,95

€ 11,90

Prijs per m2

Vraag ook eens naar de mogelijkheden betreft een 3D gelaste vijver!
Prijs op aanvraag aan de hand van detailtekening!

8

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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Antraciet

Corten Vlak

Taupe

Wit

Terras & Trends

Corten Modulair

9

Bloembakken & Potterie

Terras & Trends bloembakken
Terras & Trends biedt u een breed programma aan design planten en of bloembakken in diversen
uitvoeringen zoals cortenstaal of zink gepoedercoat in diversen kleuren. Deze producten zijn van hoge
kwaliteit en uitermate geschikt voor decoratie van hotels, kantoren, restaurants en natuurlijk tuin en
terras. Bloembakken van Terras & Trends zijn modulair en eenvoudig zelf op te bouwen. Het is mogelijk
te kiezen voor een modulaire bodem en u kunt bij de samenstelling kiezen voor pootjes. Het plankmodel
concept heeft een unieke uitstraling. Met dit systeem kunt u zelfs er voor kiezen de bak om een boom of
lantaarnpaal op te bouwen.
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Corten staal strak en modern
Cortenstaal heeft een mooie warme uitstraling., Zeer duurzaam (10x langere levensduur dan gewoon
staal)., Zeer sterk (vergelijkbaar met RVS), Hoeft niet behandeld te worden. en 100% recyclebaar
Cortenstaal producten worden ongeroest aangeleverd. De roestlaag die zich moet ontwikkelen zal
afhankelijk van het weer 2-6 maanden duren. In deze periode kan het cortenstaal product roest (water)
afgeven.U kunt dit proces versnellen door het product te behandelen met een water/zout oplossing , of
het product met karnemelk behandelen.

Poedercoat In 3 trendy kleuren
Naast onze cortenstaal bloembakken, hebben we ook bloembakken voorzien van een poedercoating.
U kunt kiezen uit 3 kleuren, namelijk; wit, antraciet en taupe. Iedere kleur brengt een eigen uitstraling
met zich mee, waardoor ze in elke tuin toepasbaar zijn. Poedercoating biedt een duurzame bescherming
tegen UV- en corrosie werende eigenschappen. Naast een duurzame bescherming tegen corrosie is een
poedercoat oppervlak uitsteking bestendig tegen extreme weersinvloeden. Het poedercoatproces is een
milieuvriendelijk proces doordat er geen oplosmiddelen worden toegepast.

Product informatie
Modulair poedercoat

Vlak Corten

Prijs per stuk

Antraciet

Taupe

Wit

60x60x28 cm

€ 244,00

€ 244,00

€ 244,00

60x60x60 cm

Prijs per stuk

Corten

€ 199,00

Meerprijs bodem

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

Meerprijs bodem

€ 26,00

60x60x56 cm

€ 460,00

€ 460,00

€ 460,00

90x90x70 cm

€ 299,00

Meerprijs bodem

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

Meerprijs bodem

€ 64,00

90x90x70 cm

€ 702,00

€ 702,00

€ 702,00

150x150x70 cm

€ 404,00

Meerprijs bodem

€ 64,00

€ 64,00

€ 64,00

Meerprijs bodem

€ 155,00

120x60x42 cm

€ 420,00

€ 420,00

€ 420,00

Meerprijs pootjes H=9,5 cm (set a 4 st.)

€ 46,00

Meerprijs bodem

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

Meerprijs pootjes H=5 cm (set a 4 st.)

€ 43,00

150x90x70 cm

€ 833,00

€ 833,00

€ 833,00

Meerprijs bodem

€ 89,00

€ 89,00

€ 89,00

Meerprijs pootjes H=9,5 cm (set a 4 st.)

€ 59,00

€ 59,00

€ 59,00

Prijs per stuk

Meerprijs pootjes H=5 cm (set a 4 st.)

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

60x60x28 cm

€ 222,00

Meerprijs bodem

€ 26,00

60x60x56 cm

€ 414,00

Weervast
Staal
Tuininspiratie

Modulair Corten

Corten

Meerprijs bodem

€ 26,00

90x90x70 cm

€ 614,00

Meerprijs bodem

€ 64,00

120x60x42 cm

€ 378,00

Meerprijs bodem

€ 48,00

150x90x70 cm

€ 705,00

Meerprijs bodem

€ 89,00

Meerprijs pootjes H=9,5 cm (set a 4 st.)

€ 46,00

Meerprijs pootjes H=5 cm (set a 4 st.)

€ 43,00
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Breeze
Tuininspiratie
Breeze rust

Breeze rond

Green Rust

Breeze rond
Rust
Black
Green Rust

Rust

Black

ø 41cm/hoog 48cm

ø 62cm/hoog 74cm

ø 95cm/hoog 108cm

ø 82cm/hoog 158cm

€ 82,45 p/st
€ 82,45 p/st
€ 82,45 p/st

€ 252,95 p/st
€ 252,95 p/st
€ 252,95 p/st

€ 824,95 p/st
€ 824,95 p/st
€ 824,95 p/st

€ 1.099,95 p/st
€ 1.099,95 p/st
€ 1.099,95 p/st
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Bloembakken & Potterie

Exclusieve Potterie

De bloempotten en plantenbakken uit de TS Potterie collectie hebben een verweerd uiterlijk wat doet denken aan geroest metaal.
Verrassend is dat de potten in werkelijkheid licht van gewicht zijn. Het verweerde uiterlijk van TS Potterie collectie is te danken
aan de bijzondere afwerking van deze, uit cement vervaardigde, buitenpotten. De potten zijn van hoogwaardige kwaliteit door
de toevoeging van glassfiber aan het cement tijdens de productie. Door de potten meerdere keren te behandelen wordt een
bijzondere finish gecreëerd. Ook worden de potten voorzien van een coating. Deze bijzondere, robuuste en lichtgewicht potten
zijn verkrijgbaar in de kleuren rust, green rust en black. De opvallende potten en vazen geven een groots effect met bijzondere
kleuren, die een unieke uitstraling aan uw tuin geven. Uiteraard zijn de potten volledig weersbestendig.

Unique

Green Rust

Unique rond
Rust
Black
Green Rust

Rust

Black

ø 42cm/hoog 30cm

ø 56cm/hoog 43cm

ø 75cm/hoog 58cm

€ 43,95 p/st
€ 43,95 p/st
€ 43,95 p/st

€ 87,98 p/st
€ 87,98 p/st
€ 87,98 p/st

€ 219,95 p/st
€ 219,95 p/st
€ 219,95 p/st

Unique
Tuininspiratie
Unique Rust

Unique Green Rust
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Empire
Tuininspiratie
Empire rust

Static rechthoek
Tuininspiratie
Static rust

Terras & Trends

9

Bloembakken & Potterie

Exclusieve Potterie
241

Empire rond

Green Rust

Empire rond
Rust
Black
Green Rust

Black

Rust

ø 73cm/hoog 43cm

ø 93cm/hoog 54cm

ø 112cm/hoog 65cm

€ 186,95 p/st
€ 186,95 p/st
€ 186,95 p/st

€ 384,95 p/st
€ 384,95 p/st
€ 384,95 p/st

€ 604,95 p/st
€ 604,95 p/st
€ 604,95 p/st

Static

Rust (rechthoek)

Black (rechthoek)

Static rechthoek

56x27x68cm

76x34x96cm

120x37x48cm

150x37x48cm

Rust
Black
Green Rust

€ 131,95 p/st
€ 131,95 p/st
€ 131,95 p/st

€ 263,95 p/st
€ 263,95 p/st
€ 263,95 p/st

€ 219,95 p/st
€ 219,95 p/st
€ 219,95 p/st

€ 275,95 p/st
€ 275,95 p/st
€ 275,95 p/st
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Static Rond
Tuininspiratie
Static Rust

Terras & Trends

9

Bloembakken & Potterie

Exclusieve Potterie

Static Rond

243

ø 59 x 60 cm

ø 64 x 27 cm

ø 59 x 60 cm

ø 64 x 27 cm

ø 59 x 60 cm

ø 64 x 27 cm

ø 59 x 60 cm

Black (rond)

ø 59 x 60 cm
Rust (rond)

ø 59 x 60 cm
Green Rust (rond)

GRC Static rond per set

GRC Static rond per stuk

(1 st. ø 64cm/hoog 27 cm + 1 st. ø 76cm/hoog 31cm)

Prijs per stuk

ø 59cm/hoog 60cm

Rust
Black
Green Rust

€ 153,95 p/st
€ 153,95 p/st
€ 153,95 p/st

Rust
Black
Green Rust

€ 153,95 per set
€ 153,95 per set
€ 153,95 per set

Breeze
Tuininspiratie
Breeze green

Terras & Trends

9

Bloembakken & Potterie

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

245

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

Betula

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

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

Carya

Eria

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

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

Prijs per stuk

Adenia
Afmeting 40x40x40 cm.
Afmeting 50x50x50 cm.*
Afmeting 60x60x60cm. *
Afmeting 60x60x40 cm.
Afmeting 70x70x70 cm.
Afmeting 80x80x80 cm.
Afmeting 80x80x60 cm. *

Betula

Carya

€ 79,95 Afmeting 120x50x60 cm. * € 286,00 Afmeting 50x50x100 cm.
€ 119,95 Afmeting 150x50x60 cm. * € 341,00 Afmeting 50x50x80 cm.
€ 169,95 Afmeting 200x50x60 cm. * € 432,00 Afmeting 40x40x120 cm.
€ 149,00
Afmeting 40x40x100 cm
€ 259,00
Afmeting 40x40x80 cm.
€ 289,50
€ 289,00

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

Eria
€ 283,00
€ 235,00
€ 257,00
€ 218,00
€ 180,00

Afmeting
Afmeting
Afmeting
Afmeting

Ø 120x20 cm.
Ø 120x40 cm.
Ø 153x34 cm.
Ø 200x40 cm.

€ 367,00
€ 367,00
€ 492,00
€ 716,00
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SUB
BIG NERO

SCOPE

MINI SCOPE

in-lite maakt
buiten bijzonder
Tuininspiratie
BIG SCOPE

10

Buitenverlichting
in-lite

Buiten is bij uitstek de plek om energie op te doen en te genieten van het leven.
Met buitenverlichting kun je 24/7 en in ieder seizoen genieten van je tuin of terras.
We helpen je graag jouw buitenruimte bijzonder te maken!

BIG SCOPE

SCOPE

BIG NERO

SUB

MINI SCOPE

CB-081/M

CBL-120 10/2

Product informatie

Armaturen

BIG SCOPE

SCOPE

€ 136,00

€ 97,00

MINI SCOPE

€ 77,00

BIG NERO

SUB

€ 179,00

€ 144,00

Systeem

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure.

CB-081/M

CBL-40 14/2

€ 95,00

€ 115,00
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HET IN-LITE 12
in-lite buitenverlichting is gebaseerd op laagspanning (12 volt). Onze verlichting is
daarmee veilig en gemakkelijk zelf te installeren.

De transformator
De transformator stuurt de
verlichting aan met behulp van een
lichtgevoelige sensor en eventueel
een timer. De stekker van de
transformator wordt aangesloten
op het lichtnet.

2
4
8

De kabel
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.

10

VOLT SYSTEEM
249

& KABELVERBINDER

Armatuur
Aan elk armatuur zit een
kabel met mini-connector
die je kunt verbinden met
de Easy-Lock.

Verlengkabel
Wil je de lamp verder
van de 12 volt kabel
plaatsen, gebruik dan een
verlengkabel en sluit deze
vervolgens aan op de
Easy-Lock.

De Easy-Lock en kabelverbinder
CC-2 sluit je letterlijk aan in een
handomdraai. Met behulp van
een kabelklemmetje plaats je de
kabel in de connector. Door het
aandraaien van de dop worden de
contacten in het isolatiemateriaal
van de kabel gedrukt. Hierdoor
ontstaat er een stevige verbinding.
De speciale gel in de connector
beschermt de verbinding tegen
vocht en andere invloeden van
buitenaf. De samenstelling van de
kabel zorgt ervoor dat de kabel niet
beschadigt, Hierdoor is het geen
probleem om de Easy-Lock en CC-2
te verplaatsen en is je lichtplan
eenvoudig op ieder gewenst
moment aan te passen.

De Easy-Lock
De Easy-Lock verbindt het
armatuur met de 12 volt kabel. Door
de verbinding gaat het armatuur
branden.

VOORAANZICHT
EASY-LOCK

Kabelverbinder CC-2
Met behulp van kabelverbinders kunnen
eenvoudig één of meerdere kabelaftakkingen
gemaakt worden om de kabel langs de
verschillende armaturen te leiden.

BOVENAANZICHT
EASY-LOCK

BOVENAANZICHT
KABELVERBINDER CC-2

VOORAAANZICHT
KABELVERBINDER CC-2

10

Buitenverlichting
in-lite

Je tuin, dakterras of patio wordt pas echt bijzonder als er
voldoende groen aanwezig is. Bomen en planten zorgen
ervoor dat je tuin leeft en dit mag ook in de avonduren
gezien worden. Met verlichting geef je het groen ‘s avonds
de aandacht die het verdient en maak je van je
buitenruimte een sfeervolle omgeving vol met
HYVE

bewegende schaduwen en bijzondere contrasten.

MINI SCOPE

Product informatie
HYVE

MINI SCOPE

NERO

CB-056/M CBL-25 14/2

SCOPE
Armaturen

€ 83,00

€ 77,00

Systeem

CB-056/M

€ 117,00
€ 81,00

€ 82,00

CBL-25 14/2

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure
.

BIJZONDER
GROEN
Tuininspiratie

NERO

HYVE
MINI SCOPE

CURV

10

Buitenverlichting
in-lite

BIJZONDER
WONEN
Tuininspiratie
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NERO

ACE

Buiten begint bij je woning. Daarom is het uitlichten van de gevel een goed beginpunt voor het
verlichten van je buitenruimte. Het verbindt binnen met buiten en zorgt ervoor dat je woning ook in de
avonduren gezien kan en mag worden.

ACE

NERO

Product informatie

Armaturen
Systeem

ACE

NERO

€ 124,00

€ 117,00

CB-056/M

CBL-25 14/2

€ 81,00

€ 82,00

Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure.

CB-056/M

CBL-25 14/2

10

Buitenverlichting
in-lite

Buiten is dé plek om te ontspannen en te genieten van
goed
4 gezelschap en lekker eten. Een mooi terras, een
fijne loungehoek of een sfeervolle overkapping zijn
hierin niet meer weg te denken. Het maakt je buitenruimte een bijzonder gezellige plek waar je met de juiste

ACE UP-DOWN

ACE DOWN

SHUTTER 1

CB-056/M

verlichting tijdens alle seizoenen van kunt genieten.

Product informatie

Armaturen

ACE UPDOWN

ACE DOWN

SHUTTER 1

€ 159,00

€ 124,00

€ 10,00

CB-056/M CBL-25 14/2

Systeem

€ 81,00

€ 82,00

CBL-25 14/2
Vraag uw leverancier naar de uitgebreide in-lite brochure
.

ACE UP-DOWN met
SCHUTTER 1

ACE DOWN

BIJZONDER
GEZELLIG
Tuininspiratie
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Buitenverlichting
in-lite

LIV CORTEN
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LIV LOW CORTEN

BIJZONDER
VEILIG

ACE CORTEN

Tuininspiratie
Ook ’s avonds wil je goed je weg kunnen vinden rondom
het huis en in de tuin. Licht is hiervoor de oplossing. Laat
je inspireren en ontdek hoe je een tuinpad, trap en
entree sfeervol, maar bovenal functioneel verlicht.

NIEUW!

ACE CORTEN

LIV CORTEN

Nieuw in de collectie van
van in-lite: kleur CORTEN.
Beschikbaar voor alle ACE
armaturen en voor LIV
en LIV LOW.
.

Product informatie

Armaturen
Systeem

ACE
CORTEN

LIV
CORTEN

LIV LOW
CORTEN

€ 149,00

€ 169,00

€ 159,00

LIV LOW CORTEN

CB-056/M CBL-25 14/2

€ 81,00

€ 82,00

CBL-25 14/2

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

CB-056/M

10

Buitenverlichting
in-lite

MINI SCOPE
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LIV LOW DARK

FLUX

NIEUW!
Nieuw in de collectie van
van in-lite: kleur WHITE
Meer informatie? Bekijk
de in-lite website:
www.in-lite.nl
.

LIV WHITE
FUSION

FUSION 22 RVS

10

Buitenverlichting
in-lite

HYVE
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CUBID
WHITE

NERO

HYVE 22

WEDGE

DB-LED
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Vooraf
Inzanden of instrooien is bij de Mook Gras Art kunstgras soorten 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.

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

Product informatie

lat / rei en vervolgens met ophoogzand.

Prijs per m2

-

Wals of tril de grond aan met een lichte wals of trilplaat.

Fine Emerald

€ 27,90

-

Rol geovlies/onderdoek uit over de ondergrond en snijd het op maat.

Fine Extra

€ 33,50

-

Rol het kunstgras uit. Let er daarbij op dat de poolrichting naar het aangezicht wijst.

Fine Natural

€ 31,95

-

Wanneer er naden gemaakt moeten worden, snijdt u het kunstgras op de rug

Fine Queen v

€ 32,50

Fine Triple S

€ 34,95

Art Budget Line

€ 22,50

Plaktape (prijs per m1)

€ 6,50

Kwartszand (rondgebrand) zak a 25 kg

€ 8,95

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.

Terras & Trends

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

€ 1,95

Valdemping foamplaten 18 mm dik

€ 37,00

Bij zeer intensief gebruik van kunstgras kan dit plat
gaan liggen. Advies is ALTIJD inzanden.
Raadzaam is gem. 7,5 kg kwartszand per m2.
Gras niet vouwen/dubbelslaan maar OPROLLEN!
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Kunstgras

Mook Gras Art Budgetline
Om tegemoet te komen aan de vraag naar een goedkopere

257

soort komen wij nu met budgetline (BL) Deze is 30 mm hoog,
/C-shape/geschikt voor balkons, camping e.d.
Budgetline

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; dubbele rug / Poolhoogte 32 mm/aantal steken 18.900
Fine Extra

Mook Gras Art (MGA) FINE Natural
MGA Fine Naturel is speciaal voor ons ontwikkeld (pool 46 mm) en
met dubbele C-shape en een dubbele rug. Met een soort verwilderd
reliëf waardoor het nog meer natuurlijk gras benadert. Bij gebruik
ziet men dat MGA Fine Naturel wat wilder gaat uitstaan. Nederlands
fabricaat.

Fine Extra

Mook Gras Art FINE EMERALD
MGA Emerald is een kunstgrassoort met een S-shape, natuurlijke
uitstraling en is zeer geschikt voor intensief gebruik, weinig tot geen
glans/dubbele rug/poolhoogte 25 mm/aantal steken m2 is 18.900
Fine Emerald

Mook Gras Art FINE Queen V
Prachtige strakke uitstraling, ook bij intensief gebruik minimaal plat
liggen, V-shape/30 mm hoog/ 20.000 steken. Met dubbele rug.
Geschikt voor vele doeleinden.
Fine Queen V

Mook Gras Art FINE Triple S
Topkwaliteit, speciaal voor ons ontwikkeld. Door zijn hoge infill
en soft pool aangenaam voetcomfort. Geschikt voor (sier-)
tuinen. Triple S-shape/ 40 mm hoog/dubbele rug/aantal
steken m2 26.000.
Fine Triple s
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Keramiek met LM Aqua Steengrijs

Oudhollands LM Aqua Basalt

Terras & Trends
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Varistone® LM Aqua
Voegmortels
259

Eigenschappen
- Door de 1-component samenstelling en de verwerkbaarheid met veel water is een
snelle verwerking mogelijk (ook op grote oppervlakken), waardoor op een economische
manier duurzame voegen tussen de bestrating kunnen worden ingevoegd.
- Na het invoegen is het plaveisel na 24 uur beloopbaar
- Leverbaar in de kleuren naturel, steengrijs en basalt
- De voegen zijn duurzaam drainerend
- Vermindert de groei van onkruid en gravend ongedierte in de voegen
- Het risico van struikelen door losliggende stenen vermindert waardoor
het plaveisel toegankelijker wordt voor rolstoelen, rollators en personen
die slecht ter been zijn
- Het oppervlak van de voeg hoeft enkel met schoon water, met behulp
van een schrobborstel, gereinigd te worden
- Gebruik geen hogedrukreiniger
- Milieubelastende onkruidverdelgers zijn niet nodig

Naturel

Zilvergrijs

Steengrijs

Basalt

Technische specificaties
Minimale voegbreedte:
Minimale voegdiepte:
Verwerkingstijd:
Verwerkingstemp:
Verharding:
Vorstbestandheid:
UV veroudering:

Bindmiddel:
		
Kleuren:
Korrelgrootte:
Dichtheid:
Druksterkte:
Buigtreksterkte:
Waterdoorlatendheid:

1-componentige, hooggemodificeerde,
door zuurstof uithardende polymeer
naturel, steengrijs, en basalt
0,3 tot 1,0 mm
1,70 g/cm³
ca. 16,0 N/mm²
ca. 8,0 N/mm²
bij 20% voegoppervlak ca. 12 ltr/m²/min

Omschrijving

Kleur

Verpakking		 Prijs

Varistone LM Aqua

Neutraal

emmer à 12,5 kg		€ 52,05

Varistone LM Aqua

Steengrijs

emmer à 12,5 kg		€ 52,05

Varistone LM Aqua

Basalt

emmer à 12,5 kg

Varistone LM Aqua

Zilvergrijs

emmer à 12,5 kg		€ 52,05

Varistone LM Aqua

Neutraal

emmer à 25 kg

€ 94,75

Varistone LM Aqua

Steengrijs

emmer à 25 kg

€ 94,75

Varistone LM Aqua

Basalt

emmer à 25 kg

€ 94,75

Varistone LM Aqua

Zilvergrijs

emmer à 25 kg		€ 94,75

€ 52,05

3 mm
30 mm
ca. 45 minuten bij 20ºC
+ 5 ºC tot + 25 ºC
vindt plaats door zuurstofopname
ja
ja
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Varistone® MST Voegmortels
260

VARISTONE MST is een 2-componenten, duurzaam drainerende voegmortel op basis
van epoxyhars en geschikt voor het voegen van terrassen met (keramische) tegels
met voegbreedte vanaf 3 mm. VARISTONE MST is zeer geschikt voor het voegen
van groter formaat tegels door de speciale samenstelling en langere verwerkingstijd.
VARISTONE MST is een met water emulgeerbare epoxy voegmortel en bevat geen
oplosmiddelen. VARISTONE MST voorkomt het graven van mieren en de groei van
onkruid. Milieubelastende onkruidverdelgers zijn hiermee overbodig. Voor zwaardere
verkeersbelasting zoals opritten verwijzen wij u naar de VARISTONE Z.

Eigenschappen
- Waterdoorlatend
- Zelfnivellerend en zelfverdichtend
- Geen bindmiddelfilm
- Bij lichte regen en lage temperaturen verwerkbaar
- Vorst- en dooizoutbestendig
- Bestand tegen veeg- en reinigingsmachines
- Milieuvriendelijk

Naturel

Steengrijs

Basalt

Technische specificaties

Omschrijving

Kleur

Verpakking

Prijs

Varistone MST

Naturel

10 kg emmer

€ 61,80

Varistone MST

Steengrijs

10 kg emmer

€ 61,80

Varistone MST

Basalt

10 kg emmer

€ 61,80

Bindmiddel:
Kleuren:
Korrelgrootte:
Dichtheid:
Druksterkte:
Waterdoorlatendheid:
Minimale voegbreedte:
Minimale voegdiepte:
Verwerkingstijd:
Verwerkingstemp:
(*) Bij ca. 10% voegaandeel

2-componenten epoxy
naturel, steengrijs, basalt
0,2 tot 1,0 mm
1,60 g/cm
ca. 15,0 N/mm²
ca. 4 ltr/m²/min (*)
3 mm
20 mm
ca. 15 minuten bij 20 °C
+3 °C tot +25 °C
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Voegkruisjes afbreekbaar 5x19x55 mm

Varistone® Voegkruisjes
261

Voegkruisjes afbreekbaar 3x19x55 mm

Voegkruisjes herbruikbaar 5x50x55 mm

Handig hulpmiddel om de gehele bestrating te leggen op de gewenste voegbreedte.
De afstandhouders zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, tevens zijn er ook
afstandhouders die herbruikbaar zijn. LET OP : Haal de afstandhouders nooit weg tijdens
het leggen, zo voorkomt u dat de tegels doorschuiven tijdens het leggen.

Voegkruisjes afbreekbaar 8x19x55 mm

T-stukjes afbreekbaar 5x50x55 mm

Omschrijving

Maat

Verpakking

Eenheid

Prijs

Kruis vast

2x10x50 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 20,20

T-stuk vast

2x10x50 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 20,20

Kruis met onderplaat

2x12x50 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 29,95

T-stuk met onderplaat

2x12x50 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 29,95

Kruis afbreekbaar

3x10x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 15,15

Kruis afbreekbaar

3x19x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 20,65

Kruis herbruikbaar

3x50x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 65,65

T-stuk herbruikbaar

3x50x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 65,65

Kruis afbreekbaar

5x10x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 26,95

Kruis afbreekbaar

5x19x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 33,55

Kruis herbruikbaar

5x50x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 118,75

T-stuk herbruikbaar

5x50x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 118,75

Kruis afbreekbaar

8x19x55 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 51,65

T-stuk vast

8x30x40 mm

100 stuks per zak

Zak

€ 98,10

T-stuk vast

10x30x40 mm 100 stuks per zak

Zak

€ 118,75
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Gator XP Waterdoorlatende voeg
262
StabiCare Terras stabilisatie
- Uitgeroepen tot het meest duurzame en milieuvriendelijke gerecycled product.
- Duurzaam licht ophoog materiaal <1000 kg M3.
- Dubo keurmerk.
- Goed waterdoorlatend.
- Vriest niet op.
- Ideaal in zettingsgevoelige gebieden.
- Eenvoudig ophogen en herstellen.
- Speciaal voor onder keramische tegels.
- Ideaal als basis onder kunstgras.
- Geschikt als licht ophoogmateriaal voor dakterrassen.
- Beperkt spoorvorming bij verkeersbelasting.
- Direct 100% stabiel.
- Kruipt niet.
- Onbeperkt bruikbaar en houdbaar.

Prijs per stuk

Ivoor
Beige
Antraciet
Zwart
Ivoor

Beige

Antraciet

zak a 25 kg
zak a 25 kg
zak a 25 kg
zak a 25 kg

€ 57,95
€ 57,95
€ 57,95
€ 57,95

Zwart

Waterdoorlatende voeg
Geschikt voor een goed waterdoorlatende ondergrond

Terras & Trends

BEPERKT ONKRUID

BEPERKT MIEREN

BEPERKT ONKRUID EN MIEREN

WAAIT EN SPOELT NIET UIT
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Gator Tile Sand
263

BEPERKT ONKRUID

BEPERKT MIEREN

WAAIT EN SPOELT NIET UIT

GatorTileSand
- Speciaal voor het voegen van keramische tegels
- Beperkt Onkruid & Mieren
- GatorTileSand is een milieuvriendelijk water afsluitend polymeer voegzand.
- Deze zeer krachtige polymeervoeg behoud enige elasticiteit waardoor de voeg minder snel
scheurt en onkruid en mieren minder kans krijgen.
- 1 component, kant en klaar droog voegzand, speciaal bedoeld voor voegen tot maximaal 25 mm.
- Na het droog invegen en benevelen zal het voegzand zich gaan binden waardoor er een vaste voeg ontstaat.
- Verkrijgbaar in 4 natuurlijke kleuren.
- GatorTileSand zorgt voor een stijlvolle afwerking van keramische tegels
- Eenvoudig in 5 duidelijke stappen met vloerwisser, voegenroller en bladblazer te verwerken
- Voor zowel professioneel als privé gebruik.
- Zak 15,9 kg

Ivoor

Beige

Antraciet

Prijs per stuk

Ivoor
Beige
Antraciet
Zwart

zak a 25 kg
zak a 25 kg
zak a 25 kg
zak a 25 kg

€ 47,25
€ 47,25
€ 47,25
€ 47,25

Zwart
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Voegsplitten/Zand/ Lijmen
264

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.
Prijs per stuk

Emmer a 15 kg (verbruik ca. 3m per emmer)

€ 28,95

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

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

€ 13,95

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.
Prijs per stuk

€ 15,25

Variquartz black 0,2-1,0 mm, zak a 25 kg

Voegzand/split
Brekerszand 0-3 mm

Brekerszand Rood 0-2 mm

Brekerszand Zwart 0-2 mm

Voegsplit Geel 1-3 mm

Zilverzand Arduin

Zilverzand Black Sparkle

Voegsplit Black Sparkle

Prijs per stuk

Voegsplit black sparkle 1-3 mm, zak a 20 kg
Voegsplit geel, 1-3 mm, zak a 20 kg
Voegsplit zwart, 1-3 mm, zak a 20 kg
Brekerzand 0-2 mm, bigbag a 1500 kg

€ 10,95
€ 9,49
€ 9,49
€ 110,00

Brekerzand 0-2 mm, mini bigbag a 500 kg
Brekerzand, 0-2 mm, zak a 20 kg
Brekerzand zwart, 0-2 mm, zak a 20 kg
Brekerzand rood 0-2 mm, zak a 20 kg

€ 68,85
€ 2,89
€ 4,89
€ 4,89

11

Overige producten

Varistone® Lijmen & Kitten
VARISTONE®

265

Multitack - MS polymeer lijmkit
VARISTONE Multitack is een universele lijm en constructievoegkit voor
het verlijmen van alle soorten materialen behalve PE en PP. VARISTONE
Multitack kan toegepast worden op iedere ondergrond; is extreem
veelzijdig en is het antwoord voor iedere verlijming. Voor het verlijmen
van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen,
polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten. Kan door zijn
veelzijdigheid alle soorten lijmen vervangen..

Prijs per stuk

Patroon 300 ml. Grijs & Zwart

€ 9,15

Prijs per stuk

Worst 600 ml. Zwart

€ 16,05

VARISTONE®

Sealtack - MS Polymeer afdichtingskit
VARISTONE Sealtack is een hoogwaardige universele MS Polymeer
afdichtingskit die toegepast kan worden op alle ondergronden en gebruikt
kan worden voor het afdichten van alle soorten voegen. VARISTONE
Sealtack is na uitharding overschilderbaar met alle soorten verven en
lakken en kan tevens gebruikt worden voor beglazing. Drogingsvertraging
kan door weersinvloeden soms optreden. Testen vooraf is aanbevolen.
VARISTONE Sealtack is tevens geschikt als afdichting in chemische
omgeving en in natte ruimtes.

Prijs per stuk

Patroon 290 ml. Zandkleur

€ 11,25

Patroon 290 ml. Grijs

€ 11,25

Patroon 290 ml. Donkergrijs

€ 11,25

Patroon 290 ml. Antraciet

€ 11,25

VARISTONE®

Multi PU Tix - Hoogwaardige constructielijm
VARISTONE Multi PU Tix is een zeer snel uithardende transparante
polyurethaan constructie bruislijm met een thixotrope structuur.
VARISTONE Multi PU Tix is geschikt voor bijna alle in de bouw en industrie
voorkomende ondergronden, zoals hout en steen. VARISTONE Multi PU
Tix heeft een licht vullend vermogen. De lijm hard uit door reactie met
vocht uit de ondergrond en vormt na uitharding een duurzame, zeer
sterke en waterbestendige verbinding (D4).

Prijs per stuk

Patroon 300 ml. Transparant / Geel

€ 9,15

VARISTONE®

PU Fix (ECO) - Steenlijm op basis van polyurethanen
VARISTONE PU Fix is een zeer sterke en supersnelle lijm gebaseerd op
gemodificeerde polyurethanen. VARISTONE PU Fix is ontwikkeld voor het
verlijmen van verschillende steensoorten zoals natuursteen, betonsteen,
kalkzandsteen, gipsblokken en keramische steensoorten. VARISTONE PU
Fix is langdurig bestand tegen water, zeewater, kalkwater, verdunde zuren
en bijtende oplossingen. VARISTONE PU Fix is speciaal ontwikkeld voor het
snel en makkelijk verlijmen van stapelmuren in de (tuin)bouw branche, maar
kan tevens worden toegepast op diverse in de (tuin)bouw voorkomende
ondergronden.

Prijs per stuk

Bus 500 ml. Eco

€ 14,75

Prijs per stuk

Bus 750 ml. Geel / Bruin

€ 15,95
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StabiCare Terrasstabilistatie
266
StabiCare is een goed waterdoorlatende en zeer stabiele onderbouw die kan
worden toegepast onder alle soorten bestrating en bijvoorbeeld kunstgras. Het is
het enige lichte ophoogmateriaal in zijn klasse met een groen label en het meest
milieuvriendelijke lichte ophoogmateriaal op de markt omdat het materiaal zonder
energieverbruik word geproduceerd. Door het toepassen van StabiCare wordt
duurzaam bouwen met respect voor mens en milieu gestimuleerd. Door het relatief
geringe gewicht van 900kg/m3 en de goede drainerende werking is StabiCare een
ideaal product voor toepassingen waar het gewicht en de waterdoorlaatbaarheid
van belang zijn.

Terras & Trends
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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.

267

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 Monokorn 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

Product informatie
Prijs per stuk

Verbruik bij 5-8 cm laagdikte

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)

€ 82,50

Drainzand bigbag a 1 m3

(verbruik ca. 80-100 kg/m2)

€ 69,95

Brekerszand bigbag a 1 m

2

(verbruik ca. 80-100 kg/m )

€ 110,00

Prijs per stuk

Verbruik bij 5-8 cm laagdikte

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/m )

€ 54,95

Tubag bindmiddel tbv monokorn zak a 20 kg. (verbruik ca. 12-13 kg/m2)

€ 14,95

3

2

Tubag flexibele tegellijm zak a 25 kg.

(verbruik ca. 1,5 kg/m2)

Varistone Drainagemortel TDM 2-6

(silo a 20 ton)

op aanvraag

Varistone Drainagemortel TDM 4-8-wg

(silo a 20 ton)

op aanvraag

€ 53,95

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.

11

Overige producten
WS Producten
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WS Advance

WS Seal Protect

Per liter € 16,85
Eigenschappen:
Vloerreiniger welke tevens de hechting
van polymeerwassen verbetert.

WS Imperial Black

Per liter € 22,35
Eigenschappen:
Seal & Protect beschermd beton,
cement, natuursteen, hout en andere
waterbestendige oppervlakten tegen vuil
en grotendeels weerinvloeden.

Per liter € 26,90
Eigenschappen:
Imperial Black beschermd beton,
cement natuursteen, hout en andere
waterbestendige oppervlakten tegen vuil
en grotendeels weerinvloeden.

Voor
Na

Wij hebben dé
oplossing voor alle
soorten (sier)bestrating!
Tuininspiratie
Terras & Trends

11

Overige producten
WS Producten
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WS Green Clean

WS Kalkuitbloei Verwijderaar

Per liter € 11,50
Eigenschappen:
Green Clean heeft een effectieve bevochtiging en penetratie van
vervuiling in poriën. Algen en mossen worden op die manier “bestreden”.
Green Clean laat een residu achter op de ondergrond. Hierdoor wordt
voorkomen dat de groene aanslag weer snel terugkomt. Green Clean is
om deze reden ook preventief toe te passen.

Voor
Na

Per liter € 16,15
Eigenschappen:
Kalkuitbloei Verwijderaar is toe te passen op alle
betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van diverse
structuur en kleurnuance zoals bijv. betonstraatstenen,
betonplaten en betonelementen.
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Kwaliteit
Ambachtelijk
Tuininspiratie
Evilio Tuinschermen

Terras & Trends

12

Hout

Evilio Tuinschermen
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Evilio Ambachtelijke Ambiance.
Harmonie van ambiance, ambachtelijkheid en kwaliteit zorgen voor karakter in uw tuin. Landelijk dat is het
kenmerk van Evilio. Evilio geeft inspiratie voor de buitenmens. Een schitterende collectie voor mensen die hun
tuin, serre of patio een perfecte ambiance willen geven. Een uitnodigende sfeer die samen gaat met natuurlijke
elementen zoals hout en wilgentenen. Evilio is kenmerkend door passie en eenvoud en geeft daardoor een
tijdloos karakter. Juist dat eigenzinnige van Evilio past perfect in uw omgeving.

180x180

Evilio Olie

Product informatie

90x180

Prijs per stuk

Afmeting

Evilio Tuinscherm

180x180 cm

€ 189,00

Evilio Tuinscherm (horizontaal) 180x90 cm

€ 139,00

Evilio Tuinscherm (Verticaal)

90x180 cm

€ 139,00

Evilio Flame

38x38x70 cm

€ 189,00

Evilio Olie

1 liter

€ 17,50
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wood
vision

Iedereen moet kunnen genieten!
WOODVISION VINDT DAT IEDEREEN MOET KUNNEN GENIETEN VAN HET
BUITENLEVEN. BUITEN IS MOOIER DAN BINNEN. MEER RUIMTE, MEER NATUUR
EN MEER RUST. WIJ HELPEN U GRAAG OM HET BUITEN WONEN ZO PRETTIG EN
COMFORTABEL MOGELIJK TE MAKEN. DAAROM VINDT U BIJ ONS HET MOOISTE
EN BESTE TUINHOUT. ALS MERK WILLEN WE GRAAG DE TRENDSETTER ZIJN
VOOR BUITEN. DAAROM INTRODUCEREN WE OOK DIT JAAR WEER NIEUWE
PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN. LEEF BUITEN. WOODVISION.

1

DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJVEN

DOUGLASVISION
KAPSCHUREN

DOUGLASVISION
ZADELDAKEN

TOPVISION
TUINHUIZEN

Woodvision heeft een buitengewoon
groot assortiment overkappingen. Vraag
naar de gratis Tuinhout catalogus 2017.

Vuren Schermen en deuren
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Vraag voor het
hele assortiment
schermen en
deuren naar de
gratis Tuinhout
catalogus 2017.

jumbo
schermen
& deuren

• Zeer solide • Geschaafde vuren
planken 1,5x14 cm • Deurstijlen van
gevingerlast hout 4,5x11,5 cm
• Dikte scherm bijna 5 cm

Jumboscherm 180/180

Jumboscherm 20 planken

Jumboscherm met v-trellis

Jumboscherm 90/180

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

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

Verticaal met trellis driehoek
180x180 cm
306254 109,-

Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm
306193 38,95

Jumbodeur 180 verticaal

Jumbodeur 180 horizontaal

Deurframe met planken

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

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

Jumbo planken op stalen verstelbaar
deurframe.
100x180 cm
306308 145,100x200 cm
306100 155,-

64,95

Rechts is
afgebeeld

Jumboscherm afbouw
verticaal
Links, 180x180 cm 306506
Rechts, 180x180 cm 306551

78,95
78,95

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

DOUGLAS TUINTIMMERHOUT

Geschaafde regels douglas

Geschaafde gordingen douglas

Blank
2,2x4,5x300 cm
4,5x4,5x300 cm
4,5x7x250 cm
4,5x7x400 cm
4,5x9,5x400 cm

31350
31359
31360
31365
31370

2,59
5,50
6,95
10,95
14,50

Groen geïmpregneerd
2,2x4,5x300 cm
4,5x4,5x300 cm
4,5x7x250 cm
4,5x7x400 cm
4,5x9,5x400 cm

44350
44359
44360
44365
44370

2,79
6,25
7,79
12,50
15,95

Voordelen verlijmen van staanders
en gordingen: minder kromtrekken,
minder kans op scheurvormingen,
nog sterker dan massief gezaagd

Blank
4,5x12x400 cm
4,5x14,5x600 cm
4,5x16x400 cm
4,5x16x500 cm
4,5x16x600 cm
5,8x19x500 cm
5,8x19x600 cm
7x22x500 cm
7x22x600 cm
Groen geïmpregneerd
4,5x12x400 cm
4,5x14,5x600 cm
4,5x16x400 cm
4,5x16x500 cm
4,5x16x600 cm
5,8x19x500 cm
5,8x19x600 cm
7x22x500 cm
7x22x600 cm

31375
41085
31380
41055
41079
41071
41073
41089
41095

44375
41086
44380
44057
44079
44071
44073
44089
44095

Geschaafde palen douglas
17,50
34,50
25,25
31,50
37,50
44,95
54,95
63,50
76,50

19,50
38,50
27,95
34,75
41,50
49,95
59,95
68,75
82,50

Geschaafde gordingen
Douglas, duplo verlijmd
31875
31885

28,95
38,75

Groen geïmpregneerd
5,8x14x300 cm
5,8x14x400 cm

45875
45885

30,50
40,50

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk
groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.

31855
31860
31865
31870
31319
31328
31434

12,25
16,25
20,49
27,25
33,50
44,50
55,75

Groen geïmpregneerd
6,5x6,5x300 cm
6,5x6,5x400 cm
8,5x8,5x300 cm
8,5x8,5x400 cm
12x12x300 cm
12x12x400 cm
12x12x500 cm

45855
45860
45865
45870
31320
31334
44434

12,95
17,25
22,25
29,50
34,95
45,95
57,50

Ideaal voor het maken
van een veranda.

Geschaafde palen
Douglas, duplo verlijmd

Blank
5,8x14x300 cm
5,8x14x400 cm

Wij hebben een zeer
uitgebreid assortiment
douglas tuinhout,
vraag naar onze gratis
Tuinhout catalogus 2017.

Blank
6,5x6,5x300 cm
6,5x6,5x400 cm
8,5x8,5x300 cm
8,5x8,5x400 cm
12x12x300 cm
12x12x400 cm
12x12x500 cm

Blank
14x14x240 cm
14x14x300 cm
14x14x400 cm

31323
31325
31331

55,69,92,50

Groen geïmpregneerd
14x14x240 cm
14x14x300 cm
14x14x400 cm

31322
31324
31332

59,50
74,50
99,95

speelhuisjes EN KINDER PICKNICKTAFELS
Grenen kinderspeelhuisjes. Ideaal voor de wat
kleinere tuinen. De speelhuisjes worden blank
geleverd en zijn gemakkelijk te verven.
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Speelhuisje Wende
Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen
1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam.
Dakbedekking blauwe folie.
(hxbxd) 140x130x105 cm
12665
199,-

Speelhuisje Siem
Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen
1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking
blauwe folie.
(hxbxd) 150x130x105 cm
12670
175,-

Kan tegen een stootje.

Junior picknicktafel Björn
Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm,
bladhoogte 48,5 cm.
11018

Junior picknicktafel Sven
69,95

Ronde kinderpicknicktafel Jimmy
Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm,
bladhoogte 50 cm.
11012

Bladmaat 89x52 cm, zithoogte 32 cm,
bladhoogte 56 cm.
11007

79,-

Douglas Kinderpicknicktafel Lars
99,-

Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm,
bladhoogte 50 cm
11008

49,95

Onze speeltoestellen
voldoen aan de CE-norm.

Douglas Speeltoestellen
Douglas speeltoestel Maki
Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28
mm dik. Incl. trap met leuning. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop,
grondankers en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130
cm.
Blank
Groen geïmpregneerd

12677
12682

799,859,-

Uitgevoerd met
robuuste staanders
12x12 cm en een extra
hoge onderrand zodat
u heel eenvoudig een
zandbak creëert.

Kijk in onze gratis
Tuinhout catalogus
2017 voor al onze
speeltoestellen.

Onze speeltoestellen
voldoen aan de CE-norm.

Ideaal voor een
grote tuin! Zowel
onbehandeld als
ook geïmpregneerd
leverbaar.

Douglas speeltoestel Bonobo
Vervaardigd uit uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 cm. Vloer
28 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set
handgrepen, grondankers en brandweerstang. Excl. glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm
Blank
12675 1.199,Groen geïmpregneerd
12680 1.275,-

Onze speeltoestellen zijn
uitsluitend bestemd voor
particulier gebruik!

Ook los te gebruiken!
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Douglas picknickset

Schommelaanbouw douglas

T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo.
De picknickset bestaat uit: Bankje
met leuning 100 cm breed, bankje
zonder leuning 100 cm breed,
tafeltje 80 cm breed.
Blank
12685 125,Groen geïmpregneerd
12690 139,-

Voor douglas speeltoestel.
(hxbxd) 245x270x270 cm.
douglas staanders 8,5x8,5 cm.
(Deze aanbouw is voorzien van
een hoekverbinding, 2 grondankers
en 4 schommelhaken.)
Blank
12695 159,Groen geïmpregneerd
12700 169,-

Ons hele assortiment
overkappingen
vindt u in de gratis
Tuinhout catalogus 2017.
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Totaal vernieuwd!
Zwaardere uitvoering.

Living Modulair
Hoekmodel.
Ideaal voor de
hoek van je tuin!

Living modulair EXCELLENT
Stel je eigen overkapping samen. De Living Modulair is voorzien van gelamineerde staanders 12x12 cm. Bovendien
is de uitvoering nu verbeterd met zware schoren 9x9 cm en ingekeepte gordingen/ringbalken. Gemaakt van
geïmpregneerd vuren. De breedte- en dieptematen zijn inclusief het dakoverstek van 20 cm. Dakbedekking van
EPDM, inclusief hemelwaterafvoer. Alle zijden van de Living zijn eenvoudig gedeeltelijk of helemaal dicht te
maken met wandelementen, deurelementen en extra staanders.
Living Modulair Excellent 300
Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders

720906 1.225,-

245 cm

Max. 2
wandelementen
+ 1 extra
staander

280 cm

280 cm

390 cm

390 cm

101 cm (= breedte wandelement)

Living Modulair Excellent 400

Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders
721425 1.399,-

245 cm

Max. 3
wandelementen
+ 2 extra
staanders

390 cm

390 cm

390 cm

390 cm

101 cm (= breedte Wandelement)

Living Modulair Excellent 500
Max. 4 wandelementen + 2 extra staanders
721476 1.899,-

245 cm

Max. 3
wandelementen
+ 2 extra
staanders

390 cm

390 cm

502 cm

101 cm (= breedte wandelement)

502 cm

Living Modulair Excellent 700

Max. 6 wandelementen + 4 extra staanders
721484 2.379,-

245 cm

Max. 3
wandelementen
+ 2 extra
staanders

390 cm

390 cm

724 cm

101 cm (= breedte Wandelement)

724 cm

Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders

Living Modulair Hoekmodel Excellent

390 cm

721156 1.499,-

Max. 3
wandelementen
+ 2 extra
staanders

390 cm

245 cm
315 cm
390 cm

390 cm
Max. 1 wandelement
Voor de bijpassende wandelementen zie onze Tuinhout catalogus 2017.

Vraag voor ons totale
assortiment meubelen
en bloembakken naar
de gratis Tuinhout
catalogus 2017.
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Douglas tuinset
Luna Excellent
Douglas tuinset Luna Excellent

Haal de strak vormgegeven douglas
meubelset Luna Excellent in de tuin
en het exterieur begint te leven.
Er ontstaat warmte en sfeer door
de roodbruine vlammenstructuur
van het douglashout. Vanaf nu kun
je heerlijk buiten eten of gewoon
even rustig genieten van het mooie
weer. Leverbaar in onbehandeld
duurzaam douglashout, sprekend
door z’n specifieke warme kleur.

Tafel Luna en 2 banken Luna
Gemaakt van blank douglashout.

Douglas bank Luna Excellent

722955 465,-

Douglas tafel Luna Excellent

Gemaakt van blank douglashout.

722405

139,-

Gemaakt van blank douglashout.

722856 189,-

78 cm
48 cm

180 cm

150 cm

40 cm

80 cm

Elan Terrasbloembak Douglas Excellent
Douglashout.
Blank

Elan Terrasbloembak Excellent

636423

139,-

Vurenhout.
Groen geïmpregneerd
Zwart

Elan Trellisbloembak Excellent
636479
301627

129,155,-

Vurenhout.
Groen geïmpregneerd

636487

119,-

NIEUW

93 cm

130 cm
93 cm
42 cm

103 cm
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30 cm
103 cm

Elan Mini Bloembak 60x20 cm
Vurenhout.
Groen geïmpregneerd

89 cm

30 cm

Elan Mini Bloembak 30x30 cm
637259

15,95

Vurenhout.
Groen geïmpregneerd

42 cm

Elan Bloembak Excellent 50
637303

12,50

Vurenhout.
Groen geïmpregneerd
Zwart

636452
301382

74,95
94,95

15 cm
15 cm
50 cm
60 cm

30 cm

30 cm

20 cm

50 cm

Elan Bloembak Excellent 60
Vurenhout.
Groen geïmpregneerd
Zwart

Elan Bloembak Excellent 120/50
636460
301504

92,50
115,-

Vurenhout.
Groen geïmpregneerd
Zwart

50 cm

Elan Terrasvijver Excellent

636446
301518

94,95
119,-

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

60 cm

38 cm
33 cm

60 cm

60 cm

120 cm

89 cm

89 cm

50 cm

• Verfijnde vormgeving.
• Zijkanten van balkjes met
ca. 1 cm tussenruimte.
• Balkjes 2x4,4 cm.
• Inclusief zwarte binnenzak.

De Hillhout Elanlijn,
helemaal van deze tijd!

Algemene informatie
Verkoopinformatie Terras & Trends

Witte uitslag

Verwerking

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

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

Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide oftewel

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

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

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

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

spoorvorming te voorkomen. Hier bovenop is het aan te bevelen om alle
verharding te verwerken op een drainerende toplaag; dit zorgt ervoor dat

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

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

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

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

sluiten, worden de productieprocessen binnen Terras & Tends vanzelfsprekend

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

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

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

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

verwerkingsvoorschriften. Meerdere pakken moet men bij verwerking onderling

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

mengen.

vrije kalk en CO2 ontstaan, de zogenoemde ‘secundaire uitslag’. Met als mogelijk
gevolg: witte uitslag op het betonoppervlak. Geduld is een schone zaak’

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

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

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

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

worden. Eventueel de bestrating naderhand afsproeien.

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

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

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

Wanneer men een onderhoudsarme bestrating wil, wordt er meestal een

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

voegmortel gebruikt. Men dient een stabilisé te maken omdat de bestrating
hierna niet mag bewegen. Hierbij is van de vier traditionele manieren het mengen

Ontstane aantastingen van het oppervlak als gevolg van mechanische reiniging

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

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

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

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

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

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

een goede verbinding te krijgen met de onderbaan.

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

Maattolerantie

van gebruiksintensiteit en weersomstandigheden. Witte uitslag is geen reden tot

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

afkeur van een door de Terras & Tends geleverd product.
Onderhoud
Materialen

Alle aangelegde verhardingen dienen geregeld onderhouden c.q. schoongemaakt

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

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

gebakken als natuurstenen bestrating kunnen in onderling geleverde partijen

gelieve geen dooizouten en bijtende zuurhoudende middelen te gebruiken, daar

verschillen in kleur en structuur voorkomen. Producten kunnen afwijken van

dit het materiaal kan beschadigen.

eventueel eerder geleverde monsters. Men wordt geacht materialen vóór
verwerking te controleren op gebreken in welke vorm dan ook. Reeds verwerkte

Statiegeldpallets

materialen worden dan ook als goedgekeurd beschouwd.

Om schadevrij te kunnen leveren worden materialen vaak op statiegeldpallets
geleverd; deze worden vooraf en achteraf gecontroleerd op gebreken.

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.

Verkoopinformatie
Verkoopinformatie Terras & Trends

Met het verschijnen van de catalogus en prijslijst komen alle voorgaande

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

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

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

geldig tot en met 28 februari 2018, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk

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

voorbehouden.

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

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

exacte bezorgtijd af te spreken.

wel overmacht kan aanleiding zijn tot noodzakelijke prijsverhogingen.
Bestellingen op woonerven, campings en andere, voor een vrachtauto,
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief 2% kredietbeperking.

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

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

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

mindering worden gebracht indien binnen 21 dagen na factuurdatum aan de

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

betalingsverplichting wordt voldaan.

schadevergoeding.

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

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

beperken genieten bestellingen per volledig ingevuld bestelformulier, fax of email

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

de voorkeur. Wij kunnen géén aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten door

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

telefonische opgave.

en aantallen moeten in ieder geval binnen 24 uur na levering worden gemeld.
Eenmaal verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd en kunnen

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

géén reden meer zijn tot reclamatie.

Sommige producten zijn uitsluitend per volle verpakking af te nemen. Voor
bestratingproducten geldt dat deze veelal per laag worden afgerond.

Bewaar altijd de aankoopnota’s, vrachtbrieven en labels van pakketten i.v.m.
productiedata en garantie. Op alle producten wordt één jaar garantie verstrekt

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

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

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

zijn verwerkt.

en dat retournering niet mogelijk is!
‘Witte uitbloei’ is een algemeen bekend verschijnsel bij betonproducten en kan
Producten met een * achter de prijs hebben wij doorgaans standaard op

derhalve nooit tot reclamatie leidden.

voorraad. Materialen die wij speciaal voor u bestellen kunnen wij niet altijd
binnen 3-4 werkdagen leveren. Hier voor kunnen er extra vrachtkosten in

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

rekening gebracht worden vanwege een aparte aflevering. In veel gevallen

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

kunnen deze artikelen niet retour genomen worden!

herstratingskosten wordt dan ook géén vergoeding gegeven!

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

Teveel bestelde materialen kunnen in overleg retour gebracht

bij natuursteen en gebakken materialen zijn kleine afwijkingen mogelijk.

worden, mits onbeschadigd en niet speciaal besteld. Indien u materiaal retour
brengt, crediteren wij het aankoopbedrag minus 25% handelingskosten. Indien

Wijzigingen in geplaatste bestellingen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor levering

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

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

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

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

Op al onze aanbiedingen, verkopen, leveringen en/of diensten zijn onze
Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden

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

zijn gedeponeerd bij de KvK en kosteloos op te vragen.

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.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden
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