Dé totaaloplossing voor binnen en buiten

IN!OUT
uw tuin- en interieurspecialist

voor de complete inrichting
van uw huis, bedrijf en tuin

IN!OUT laat uw dromen waarkomen

www.inenout.com

De artikelen in deze uitgave zijn met zorg samengesteld
en worden vrijblijvend ter informatie aangeboden.
Over de juistheid kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Zorgeloos genieten van tuin en interieur
Laat uw plannen en dromen voor de inrichting van uw tuin en interieur verwezenlijken door IN!OUT. Naast een breed assortiment scherp geprijsde kwaliteitsproducten voor binnen en buiten, bieden wij u vakkundig advies en een uitstekende
dienstenservice. Gun uzelf de luxe van een stijlvolle inrichting van uw tuin en interieur.
Hebt u geen tijd voor werkzaamheden in en rond uw huis? Of hebt u twee linkerhanden? Maak dan gebruik van onze dienstenservice. IN!OUT heeft alle specialisaties
onder één dak: van hoveniers tot beveiligingsdeskundigen, van interieurontwerpers
tot verlichtingsexperts. Vakmanschap gaat samen met innovatie. Onze specialisten
weten alles over de laatste trends op tuin- en interieurgebied. Zij beheersen hun
vak tot in de puntjes en gaan alleen voor optimaal resultaat. Uw smaak is daarbij
leidend. Houdt u van klassiek of van hypermodern? Van eenvoud en krachtige lijnen
of juist van uitbundigheid en speelse vormen? Laat u uitgebreid door ons adviseren.
Ons creatieve team wordt graag uitgedaagd!
Eén aanspreekpunt
Omdat alle disciplines onder één dak zitten, kunt u de complete inrichting van uw
huis en tuin via IN!OUT regelen. Wij stemmen alle werkzaamheden op elkaar af. Dat
zorgt voor tijdwinst en scheelt een hoop frustratie! Hoe eenvoudig of complex uw
wensen ook zijn, wij staan in voor een efficiënte uitvoering. U hebt er geen omkijken
meer naar.
Duurzaam
IN!OUT heeft hart voor alles wat groeit en bloeit. Daarom kiezen wij voor duurzame
kwaliteitsproducten en materialen. Ook tijdens onze werkzaamheden belasten we
het milieu zo min mogelijk. Dat geeft extra glans aan het eindresultaat!
Voor particulieren én bedrijven
Met ons assortiment en onze dienstverlening richten we ons niet uitsluitend op particulieren. Ook voor de inrichting van uw bedrijf en bedrijfstuin bent u bij IN!OUT
aan het goede adres. Bovendien kunnen onze beveiligingsexperts zorgdragen voor
de beveiliging van uw bedrijventerrein. Vraag ons naar de mogelijkheden!
Totaaloplossing
IN!OUT stelt haar assortiment kritisch en met zorg samen. De producten die u in
deze brochure vindt, zijn vooral gericht op het buitenleven. Bent u nieuwsgierig naar
ons complete aanbod, breng dan een bezoek aan www.inenout.com. Ons servicegerichte team staat voor u klaar. De inrichting van uw woning, bedrijf en tuin werd u
nog nooit zo gemakkelijk gemaakt. IN!OUT biedt dé totaaloplossing voor binnen en
buiten.

www.inenout.com

IN!OUT doet het samen
IN!OUT bundelt de expertise van gespecialiseerde bedrijven die het beste op
hun vakgebied bieden en elkaar perfect aanvullen. Door jarenlange ervaring en
ons ijzersterke netwerk – van aannemers tot hoveniers, van architecten tot domotica-specialisten - zorgen we altijd voor de juiste vakmensen op de juiste plaats.
Eén van onze partners met wie we intensief en naar volle tevredenheid samenwerken is de Jonkers Groep. Wij stellen deze partner daarom graag aan u voor.

IN!OUT en Jonkers Groep
De Jonkers Groep bestaat uit drie bedrijven: Jonkers Hoveniersbedrijf,
Jonkers Schroeffunderingen en Jonkers Infra Projecten. We noemen
de Jonkers Groep ook wel onze vijfsterren-partner. De vijf sterren in
het logo van de Jonkers Groep staan voor:
• Vakkennis
• Kwaliteit
• Duurzaamheid
• Passie
• Innovatie
www.jonkersgroep.nl

…. en dat zijn precies de vijf redenen waarom
IN!OUT zo graag met Jonkers samenwerkt!
IN!OUT en Jonkers Infra Projecten
De grotere groenprojecten en de inrichting van openbare ruimten,
bedrijventerreinen en woonwijken brengt IN!OUT onder bij Jonkers
Infra Projecten.
Zij zijn gespecialiseerd in de aanleg van onder meer parken, waterpartijen,
speelvelden en -tuinen, fitnessapparatuur voor buiten, beveiligingsapparatuur
en straatmeubilair.
De grootschalige projecten zijn bij hen in vakkundige en betrouwbare handen
www.jonkersinfra.nl
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IN!OUT en Jonkers Hoveniersbedrijf

Jonkers Hoveniersbedrijf is al meer dan dertig jaar dé tuinspecialist die
alle voorkomende tuinwerkzaamheden professioneel en met liefde voor
flora en fauna uitvoert.

Hun tuindeskundigen doen net dat stapje extra bij het realiseren van
opdrachten. Ze luisteren oprecht naar uw wensen en weten die te
vertalen in prachtige tuincreaties.

Aan alles is te merken dat hun hart bij het groen ligt. Dat begint al bij
de basis: het tuinontwerp, het grondwerk, de tuinaanleg, het tuinonderhoud
en de tuinrenovatie.

Maar het loopt ook als een groene draad door hun specialismen heen. U ziet
het terug in de vijveraanleg, de boomverzorging, de tuinbeveiliging, de buitenverlichting en de (sier)bestrating.

Jonkers Hoveniersbedrijf haalt het beste uit uw tuin!

Voor IN!OUT is Jonkers Hoveniersbedrijf dan ook een betrouwbare
partner in het groen.

www.hoveniersbedrijfjonkers.nl

www.inenout.com

IN!OUT en Jonkers Schroeffunderingen

Jonkers Schroeffunderingen verankert schuttingen, vlonders, carports, boomhutten
en serres rotsvast in de grond met schroeffunderingen.
Deze uit de kluiten gewassen schroeven – tot wel zes meter lang - zijn een welkom
alternatief voor de ouderwetse betonnen fundering. De schroeffunderingen zijn
oersterk, geschikt voor elke ondergrond, eenvoudig en snel te installeren en ook nog
eens herbruikbaar.
Met speciale verlengstukken zijn schroeffunderingen zelfs de ideale vervangers voor
heipalen. Het inbrengen van deze reuzenschroeven gaat zonder trillingen gepaard,
zodat schade aan omliggende woningen wordt voorkomen.
Wij zijn al net zo enthousiast over deze nieuwe funderingsmethode als Jonkers
Schroeffunderingen zelf. En dat geldt zeker ook voor onze klanten die hun bouwwerk
al met schroeffunderingen hebben laten vastzetten. Geen wonder dat IN!OUT graag
samenwerkt met Jonkers Schroeffunderingen.
www.jonkersschroeffunderingen.nl

Het beste uit elkaar halen
IN!OUT kent haar partners en leveranciers van binnen en van buiten. Wij werken met plezier samen en halen het
beste uit elkaar. Daarmee doet u uw voordeel. Kies voor optimaal wooncomfort en een tuininrichting die naadloos
aansluit bij uw levensstijl. Alles wat u nodig hebt voor interieur en tuin vindt u bij IN!OUT. Zo creëert u zorgeloos
uw eigen, unieke sfeer: binnen en buiten.

www.inenout.com
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In de natuurlijke tuin heeft het groen de overhand. Talloze soorten bloemen, planten en struiken groeien en bloeien er uitbundig en
ogenschijnlijk vanzelf. Maar het is de hand van de ervaren tuinliefhebber die deze tuin zorgvuldig componeert. De weelderige borders
worden in toom gehouden door slingerende paadjes van gebakken bestrating, afgewisseld door intieme grindterrasjes en bescheiden
gazons. Hier een plekje in de zon, daar een hoekje in de schaduw. De natuurlijke tuin ademt rust en eenvoud. Wie hier een uurtje
doorbrengt voelt zich daarna als herboren.
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TH E MATU I N Besloten Patio Tuin

Besloten Patio Tuin
In deze Besloten Patio Tuin wordt de diepte benadrukt
door een houten vlonder, die bijna de gehele lengte
van de tuin heeft en de twee terrassen verbind.
Ook de langwerpige zitbank volgt deze lijn. Voor de
verharding is gekozen voor onderhouds vriendelijke
keramiek tegels. Naast de vlonder is een vloeiende
overgang van split naar border. De zitplekken worden
beschut door verhoogde bloembakken met patio blokken en opgaand groen. Mede door de robuste pergola’s
ontstaat er een intieme en rustige sfeer en lijkt ineens
de drukke buitenwereld heel ver weg te zijn.
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TH E MATU I N Duurzame Ecotuin

Duurzame Ecotuin
Deze Ecotuin biedt ruimte voor mens, dier en natuur.
De rechte lijnen van gebakken klinkers en stroken Turks
basalt vormen een speels contrast met het organisch
gevormde kunstgrasheuveltje met dikke keien t.b.v.
spelende kinderen. Alle materialen hebben een natuurlijke uitstraling.
Vanaf het houten prieel met sedumdak is de tuin vanuit
een andere hoek beleefbaar. Kippenhok, insectenhotel
en robuuste maar vooral bloemrijke vaste planten en
heesters zorgen voor een kleurrijke leefomgeving voor
vlinders, bijen, vogels en andere dieren en insecten.
Hier valt altijd iets te beleven!
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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.

TERRAS & TRENDS

TH E MATU I N Kindvriendelijke familie-/stadstuin

Kindvriendelijke familie-/stadstuin
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TH E MATU I N Lommerijke Boerderijtuin

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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TH E MATU I N Lounge Tuin

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

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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TH E MATU I N Strakke Tuin

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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TH E MATU I N Tuinkamer

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

Binnen-Buitentuin
De ‘Binnen-Buitentuin’: Buiten koken en leven in een
‘buiteninterieur’! Wat is er heerlijker dan uw zelf
verbouwde groenten verwerken in lekkere gerechten
en koken voor uw familie en vrienden? Gebruik eetbare
bloemen en fruit uit uw tuin in lekkere salades en maak
uw vleesgerechten op smaak met vers geplukte kruiden, want dat kan allemaal in de ‘Binnen-Buitentuin’!
De ‘Binnen-Buitentuin is voorzien van een riante buitenkeuken, die naar eigen inzicht is in te richten met een
barbecue of compleet fornuis op gas of hout.
Op warme dagen zoekt u de schaduw op een beschut
eetterras onder de begroeide pergola, gemaakt van
eikenhout van Woodvision. Uitbuiken doet u natuurlijk
in de loungehoek op een op maat gemaakte loungebank of lekker loom in een hangmat.
Met de wit gestucte, verhoogde borders, de witte
keukenwand en de sfeervolle vtwonen buitentegels
waant u zich helemaal in de mediterraan! Creëer
uw eigen sfeer met de ‘mix&match’ dessins.
Wordt het buiten wat frisser, dan zet u het feestje tot
in de late uurtjes voort dankzij Inlite verlichting, in de
Aluxe wintertuin. Zo haalt u ‘buiten’ naar binnen!
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Stap 1 & 2 van wens tot realisatie

stap 1 van wens tot realisatie
Inventarisatie - Wensen - Analyse
A

B

- Inmeten

C

Zie lijstje

- Wat voor stijl . . . tuin

- Bestaande elementen

- Wat voor tegels

- Bomen, hoogtes enz.

- Materialen

stap 2
D

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

nplan

Vlekke
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Schets

Stap 3 Ontwerp

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 of buitenkeuken?

IN MIJN TUIN WIL IK GRAAG:

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






































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

Tijdloze tuin

Anders namelijk

Romantische tuin








Moderne tuin
Natuurlijke tuin
Mediterrane tuin
Familie tuin
Landelijke tuin

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

Gemakkelijke tuin

TERRAS & TRENDS

25

Stap 4 Bestrating
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Stap 4 Bestrating
In de loop der jaren raken uw huis en uw tuin steeds meer verweven met elkaar. Vormen en materialen raken steeds meer in balans.
Kleuren worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Dat geld ook voor de bestrating van uw terras of oprit. Bij ons vindt u altijd een
passende siertegel. Met de uitstraling, de kleur en het formaat dat bij uw huis en uw smaak past.

Keramiek

Gebakken

Beton

Natuursteen

Keramiek

Gebakken

Ons complete assortiment keramiek

Ons complete assortiment gebakken

vindt u op pagina 34 - 65.

vindt u op pagina 127 - 137.

Beton

Natuursteen

Ons complete assortiment beton

Ons complete assortiment natuursteen

vindt u op pagina 66 - 125 en 139 - 159.

vindt u op pagina 161 - 169.
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Uw keuze wat betreft de bestrating is gemaakt. De basis voor uw nieuwe tuin is daarmee gelegd. Voordat u verder gaat met beplanting, is het goed
om na te denken over de overige vaste elementen in uw tuin. Hebt u voldoende bergruimte voor uw tuinspullen? Heeft of wilt u een open haard of
tuinkachel? Wilt u ‘s avonds wat langer buiten zitten? Ook op dit vlak beiden wij volop mogelijkheden.

Houtstapelplaats

Overkappen

Opbergen

Multibox

Houtstapelplaats

Overkappingen

Kijk voor meer informatie over de houtstapelplaats

Ons complete assortiment overkappingen van hout

in onze Woodvision catalogus.

vindt u op pagina 243 en 250 - 251.

Opbergen

Multibox

Ons complete assortiment tuinkasten en -kisten

Kijk voor meer informatie over de Multibox

vindt u op pagina 246 - 247.

in onze Woodvision catalogus.
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Stap 5 Opbergen en overkappen

Stap 5 Opbergen en overkappen

27

Stap 6 Erfafscheidingen

Stap 6 Erfafscheidingen
Of u nu goed overweg kunt met uw buren of juist totaal niet, voldoende privacy is in beide gevallen belangrijk. Denk dus goed na over uw erfafscheiding. Kiest u voor groen of heeft u liever iets dat meer onderhoudsvrij is? Wij zijn van alle markten thuis en bieden legio mogelijkheden,
variërend van houten schermen tot en met siersmeedwerk. Uiteraard inclusief hang- en sluitwerk en een bijpassende deur. Kortom, met een erfafscheiding kunt u stijlvol en zorgeloos relaxen.

Wallblock

Plankenscherm zwart

Bamboescherm

Plankenscherm

Muurelementen

Schanskorven

Ons complete assortiment muurelementen

Ons complete assortiment schanskorven

vindt u op pagina 178 - 199.

vindt u op pagina 200 - 203.

Schuttingen
Ons assortiment Hillhout schuttingen en de hardhouten
schuttingen vindt u op pagina op 244 - 245.

28

Schanskorven
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Stap 7 Verlichting

Stap 7 Verlichting
Evenals bij kleding, zijn er bij de tuinverlichting ook tientallen trends te bespeuren. Elk seizoen zijn er weer nieuwe
vormen, kleuren en materialen. Ook qua techniek is er steeds weer wat te beleven. De tuinverlichting van vandaag is effectief,
sfeervol en dient als een onmisbaar accessoire, waarmee uw tuin net dat beetje extra krijgt.

Tuinverlichting
Ons complete assortiment tuinverlichting
vindt u op pagina 234 - 239.
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Stap 8 Beplanting

Stap 8 Beplanting
De tuintrends voor 2015: ‘groen, groener, groenst!’ Een groene tuin maakt dat het een heerlijke plek is om in te leven en van te genieten. Op deze
pagina een aantal voorbeelden van diverse beplantingen. Puur ter inspiratie. Welke planten de beste keuze zijn, is afhankelijk van de omstandigheden 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 alleen

Authentieke boerenbloemen passen hier goed,

De margriet is hier bij uitstek voor geschikt.

in de borders, maar ook in de vorm van groene

zoals de hortensia (Hydrangea macrophylla)

Maar er zijn ook nog veel andere geel bloei-

daken en wanden. Planten met bijzondere

en de zoet geurende kamperfoelie (Lonicera

ende planten die bijdragen aan een zonnig en

bladdessins en -structuren versterken het

periclymenum ‘Belgica’). Een paar fruitbomen

vrolijk karakter van uw tuin. De roze en oranje

exclusieve karakter van de tuin. Voorbeelden

maken het boerengevoel compleet. U kunt er

bloeiende planten zorgen voor de accenten.

hiervan zijn Pieris ‘Flaming Silver’ en Heuchera

ook nog een paar buxushaagjes bijzetten. Met

In de borders groeien veel bloeiende planten,

micrantha ‘Plum Pudding’. Enkele oranje

een bloeiende plant als de Fuchsia krijgt de

kruiden en groenten.

bloeiende planten, zoals de Kniphofia, zorgen

tuin een nog frissere uitstraling.

voor een verrassend contrast.
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1
S I E RT E G E L S

1 Siertegels

Mirage Sundeck Classic

Bij sommige producten in dit hoofdstuk staan pictogrammen die onderstaande

34-39
40-47
49
50-60
62-65
66-68
69
72-73
74
75
76-77
78
79
80
81
82
84
85
86-87
88-89
90
91
92-93
94
95
96
97
98-105
106-108
109
110-114
115
116-117
118-121
122-123
124-125

eigenschappen aangeven. Zo ziet u direct of het product aan uw eisen voldoet.
Kijk voor meer informatie op www.terrasentrends.nl

Zwaar belastbaar
(oprit)

Licht belastbaar

Easy to Clean

Kleurecht

Footcomfort

Met protection
plus factor 15 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 25 MBI
bescherming

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

GeoSenza Puro Nero

Keramiek tegels
Percorsi keramische tegels
Keramiek afdekbanden
zwembadranden/traptreden
Mirage keramische tegels
VT Wonen
Schellevis Oudhollandse tegels
Allemagne Tegels
GeoAntica
GeoAnticato
GeoStretto
GeoArdesia
GeoTops Stretto
Geo Tops Ardesia
GeoVecchio
GeoSenzaPuro
GeoSenza Travertino
GeoVolta
GeoVenta
GeoPiazza
Geocolor 3.0
GeoTops Color 3.0
GraniTops / Venta Accionata
GeoColor+
GeoFacetto
Terra Tops
Plaza
GeoAlivo
Marlux tegels
Buiter Basic, Allura, Classic
Everton Camelot
Smartton, Smartton Wave
Smartton Vintage
Smartton Nature Wave
Ageton, Ageton Wave, Ageton Nature wave
Strahlton
Eliton

Met protection
plus factor 30 MBI
bescherming
TERRAS & TRENDS
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Ardesia
keramiek tegels
herkomst China

Grigio

Nero

Marron

Giallo

ASSORTIMENT

Nero

34
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60x60x2 cm

80x40x2 cm

Ardesia Grigio

•

•

Ardesia Nero

•

•

Ardesia Marron

•

Ardesia Giallo

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 8

1

herkomst China

Grigio

ASSORTIMENT
60x60x2 cm
Basaltina Grigio

•

Basaltina Nero

•

Basaltina Olivia black

•

60x120x2 cm

80x80x2 cm

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 8
Nero

Olivia Black

Dark honed

Fondo

Jura Giallo

Jura Grigio

S I E RT E G E L S Basaltina & Nuovo Belgio keramische tegels

Basaltina
keramiek tegels

Olivia Black

herkomst China

Blue rubbed

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

80x80x2 cm

Blue rubbed

•

•

Dark honed

•

45x90x2 cm

Fondo
Jura Grigio

•

Jura Giallo

•

Blue honed
Fondo

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 8

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Nuovo Belgio
keramiek tegels

•
•
TERRAS & TRENDS
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Anadolu
Autuno

Beige

Grigio

Nero

Carbone

Grigio

Naturele

Taupio

Slate West Country

Slate Multicolor

Slate Black Berry

Cimenti

Durban

Granito

Tar Gold
Dark Grey

36
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Granito Yellow

Tar Gold

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 8 t/m 9

1

ACTIE ARTIKEL

Lena bruin

ACTIE ARTIKEL

Amoer taupe

ACTIE ARTIKEL

Antraciet

ACTIE ARTIKEL

Herfst Kleur

ACTIE ARTIKEL

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

Bruin Genuanceerd

Brons

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

schoonheidsfoutje aan zit. Dit is zo gering, wanneer ze u de
tegels heeft ingevoegd, dan is dit nagenoeg niet zichtbaar.

Lena bruin

• ACTIE ARTIKEL

Amoer taupe

• ACTIE ARTIKEL

Antraciet

• ACTIE ARTIKEL

Herfst Kleur

• ACTIE ARTIKEL

Bruin Genuanceerd

• ACTIE ARTIKEL

Brons

• ACTIE ARTIKEL

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ACTIE ARTIKEL

Bij deze tegels kunnen er enkele bij zijn waar een

S I E RT E G E L S Keramische tegels Buiter

Keramische tegels Buiter
op=op

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 8

TERRAS & TRENDS
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Robusto
keramiek tegels
herkomst China

Nero

38
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1
S I E RT E G E L S Robusto keramische tegels

60x60x2 cm

Nero

Ivory

Grigio

Grigio

•

Ivory

•

Nero

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 9

39
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ASSORTIMENT

1
S I E RT E G E L S Percorsi keramische tegels

Percorsi
keramische tegels
herkomst Italië

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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

Percorsi Pietra di Faedis
40
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1

Percorsi Pietra di Barge

Percorsi Pietra di Faedis

Percorsi Pietra di Bressa

Percorsi Pietra di Combe

Percorsi Pietra di Lavis

Percorsi Quartz Black

Percorsi Quartz White

60x60x2 cm

45x90x2 cm

60x120x2 cm

75x75x2 cm

Pietra di barge

•

•

•

•

Pietra di combe

•

•

•

•

Pietra di faedis

•

•

•

•

Pietra di vals

•

•

•

•

Pietra di bressa

•

Pietra di bagnolo

•

Pietra di lavis

•

Quartz black

•

Quartz white

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10 t/m 11

TIP!
Wij adviseren de tegels te leggen met een voeg van minimaal
3 mm. Zie voor onze voegmaterialen prijslijst pag 82-83
Ook in ons programma speciale voegkruisjes / afstandhouders
(vergeet deze kruisjes niet te verwijderen als u gaat voegen).

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ASSORTIMENT

S I E RT E G E L S Percorsi keramische tegels

Percorsi di Bagnole

Percorsi Pietra di Lavis

TERRAS & TRENDS
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1
S I E RT E G E L S Percorsi keramische tegels

Percorsi keramische tegels
keramische tegels
herkomst Italië

Percorsi Pietra di Bressa

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

TIP!
Tegels dienen gelegd te worden in een goed gestabiliseerd
zandbed. Zie hiervoor pag. 224

Percorsi Pietra di Combe

42
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1
S I E RT E G E L S Percorsi keramische tegels

Percorsi
keramische tegels
herkomst Italië

Percorsi Pietra di Barge

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Percorsi di Bagnole

43
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1
S I E RT E G E L S Marne & Bluetech

Marne
herkomst Italië

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

Chiaro

Scuro

•

Chiaro

•

Scuro

Chiaro

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Bluetech

ASSORTIMENT
60x60x2 cm
Design

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10
Bluetech Design
44
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Design

1
S I E RT E G E L S Colorado

Colorado

Bianco

Moka

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

60x90x2 cm

Bianco

•

•

Moka

•

•

Nero

•

•

Grigio

•

•
Grigio

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Nero

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 9
Moka
TERRAS & TRENDS
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1
S I E RT E G E L S Percorsi Pietra Valmalenco
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
46

Percorsi
keramische tegels
herkomst Italië

ASSORTIMENT

Pietra Valmalenco

Antracite

TERRAS & TRENDS

60x60x2 cm
Antracite

•

Grigio

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10

Grigio

1
S I E RT E G E L S Percorsi Evoke & Percorsi Klever

Percorsi Evoke
herkomst Italië

ASSORTIMENT
30x120x2 cm

60x60x2 cm

Brown

•

•

Sand

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10

Brown

Sand

Brown

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Percorsi Klever
herkomst Italië

Grey

ASSORTIMENT
45x90x2 cm

60x60x2 cm

Klever grey

•

•

Klever sand

•

•

Klever taupe

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10
Sand

Taupe
Sand

TERRAS & TRENDS
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1
S I E RT E G E L S Keramiek Age/Loft/Catalana

Keramiek
Age Beige

Age Grey

Age Stone

Age Dark

ASSORTIMENT
60x60x2 cm
Age Beige

•

Age Grey

•

Age Stone

•

Age Dark

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 10

Age Beige

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
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ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

ACTIE ARTIKEL

Loft Grigio

ACTIE ARTIKEL

Loft Nero

ACTIE ARTIKEL

Catalana Grey

ASSORTIMENT
60x60x2 cm
Loft Grigo

• ACTIE ARTIKEL

Loft Nero

• ACTIE ARTIKEL

Catalana grey

• ACTIE ARTIKEL

Catalana taupe

• ACTIE ARTIKEL

Catalana antracite

• ACTIE ARTIKEL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 11

TERRAS & TRENDS

ACTIE ARTIKEL

Catalana Taupe

ACTIE ARTIKEL

Catalana Antracite

1
S I E RT E G E L S Keramiek Afdekband/Traptreden/Zwembadrand

Afdekband
120x3

0x2 c
m

Anadolu Autuno

Anadolu Beige

Tar Gold

Anadolu Grigio

Anadolu Nero

Basaltina
Olivia Black

Traptreden
120x3

0x2 c
m

Anadolu Beige

Tar Gold

Anadolu Grigio

Anadolu Nero

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Anadolu Autuno

Basaltina
Olivia Black

Zwembadrand
120x3

0x2 c
m

Anadolu Autuno

Anadolu Beige

Tar Gold

Anadolu Grigio

Anadolu Nero

Basaltina
Olivia Black

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 69 t/m 70

TERRAS & TRENDS
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Mirage
keramische tegels

Hoogwaardige, Europese, keramische tegels: de absolute top voor buiten! Keramische tegels: de allernieuwste
trend in sierbestrating voor uw buitenruimte. MBI geldt als een van de pioniers op het gebied van keramische tegels. MBI heeft al
meer dan 10 jaar ervaring met deze chique, duurzame en mooie buitenbestrating. In eerste instantie waren de producten uit deze
collecties uitsluitend weggelegd voor mensen met een groot budget, maar tegenwoordig zijn keramische tegels van topkwaliteit ook
haalbaar met een bescheidener budget. LET OP! Er zijn tegels van verschillende kwaliteit op de markt te koop, waaronder diverse
producten uit de zogeheten Aziatische landen.
Behalve dat deze tegels vaak onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd, laat de kwaliteit van deze producten
zeer te wensen over, vooral op lange termijn. MBI staat bekend om zijn kwaliteitsproducten en
ook voor onze keramische tegels geldt: ‘Koopt u een product van MBI, dan koopt u kwaliteit!’ Om dit te kunnen garanderen, hebben
we een exclusiviteitsovereenkomst gesloten met Mirage, een fabriek in de regio Bologna in Italie. Deze regio staat bekend als de
bakermat van de keramische industrie. Mirage is een toonaangevende innovator op keramisch gebied en een absoluut A-merk in
Italie.

Vorstbestendig (absorptie minder dan 0,05%)
• Bestand tegen temperatuurwisselingen (van -50° C tot +60° C)
• Uitstekende bestendigheid (>1000 kg per tegel)
• Zoutbestendig
• Vuilbestendig en gemakkelijk te reinigen (ook met hogedrukreiniger)
• Mos- en schimmelwerend
• Bestand tegen kopergroen
• Bestand tegen zuren en chemicalien
• Gemakkelijk te plaatsen: maatvast
• Geen behandeling nodig na het leggen voor hergebruik (slechts 7 kg per tegel en 4 kg per m2)
• Antislip-oppervlak: ASTM: droog 0,94 - nat 0,67
• DIN51097: A+B+
50
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1
S I E RT E G E L S Mirage keramische tegels

51
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Externo

Externo Ferro

Mirage
keramische tegels

Externo Fondo

La Corte
TIP!
Wij adviseren de tegels te leggen met een voeg van minimaal
3 mm. Zie voor onze voegmaterialen prijslijst pag 82-83.
Ook in ons programma speciale voegkruisjes / afstandhouders
(vergeet deze kruisjes niet te verwijderen als u gaat voegen).

La Corte Ossidato

52
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1
S I E RT E G E L S Mirage keramische tegels

Externo Ferro

La Corte Granito

La Corte Argrilla

ASSORTIMENT
60x60x1,7 cm
Externo Fondo
Externo Ferro

•
•
60x60x1,7 cm

La Corte Ossidato

•

La Corte Granito

•

La Corte Argrilla

•

Detail tegeldrager

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 11

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

La Corte Ossidato

Externo Fondo

Externo Fondo

TERRAS & TRENDS
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Mirage
keramische tegels

Detail tegeldrager

ASSORTIMENT
60x60x1,7 cm
Ardesie Tempesta

•

Ardesie Neve

•

Ardesie Acrobaleno

•

Ardesie Nuvolo

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 11

De keramische tegel is het helemaal. Uiteraard vanwege
haar schitterende uitstraling, maar ook dankzij haar unieke
eigenschappen. De keramische Mirage is onder andere
zoutbestendig, mos- en schimmelwerend, gemakkelijk te reinigen,
slipvast, verwijderbaar en geschikt voor hergebruik. De Mirage
wordt geproduceerd in het Italiaanse Bologna en is absoluut hét
A-merk binnen de keramische wereld.

Ardesia Tempesta

54
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1
S I E RT E G E L S Mirage Ardesie keramische tegels/Norr serie

Ardesie

Ardesie Neve

Ardesie Tempesta

Norr serie
Norr Gra

Norr Svart

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

90x90x2 cm

Norr Gra

•

•

Norr Svart

•

•

Norr Vit

•

•

Norr Vit

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 12

TERRAS & TRENDS
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Ardesie Acrobaleno

55

Mirage
keramische tegels

Sundeck

Sundeck Origin

Sundeck Classic

Sundeck Spirit

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

120x30x2 cm

Sundeck Origin

•

•

Sundeck Classic

•

•

Sundeck Spirit

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 12
Sundeck Origin
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1

Heritage Monte Prado

Heritage Monte Cusna

Heritage Monte Cofano

ASSORTIMENT
60x60x1,7 cm
Heritage Monte Prado

•

Heritage Monte Cusna

•

Heritage Monte Cofano

•

S I E RT E G E L S Mirage keramische tegels

Heritage

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 11

Tribeca
TriBeCa Hudson

TriBeCa Harrison

TriBeCa Greenwich

TriBeCa Broadway

60x60x2 cm

90x45x2 cm

•

•

TriBeCa Hudson
TriBeCa Harrison

•

TriBeCa Greenwich

•

TriBeCa Broadway

Budget

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 13

Budget Twenty Crust

Budget Twenty Cloud

Budget Twenty Darkness

ASSORTIMENT
60x60x2 cm
Budget Twenty Crust

•

Budget Twenty Cloud

•

Budget Twenty Darkness

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 13

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ASSORTIMENT

57

1
S I E RT E G E L S Mirage Quarziti keramische tegels

Mirage
keramische tegels
Quarziti
ASSORTIMENT
60x60x2 cm

90x45x2 cm

120x60x2 cm

Wildverband A

Quarziti Mountains

•

•

•

•

Quarziti Waterfall

•

•

•

•

Quarziti Mantle

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 12
Quarziti Waterfall

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Quarziti Mantle

Detail tegeldrager

Quarziti Waterfall

Quarziti Mountains
58
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Quarziti Mountains

1

Mashup Road

Nau Epic

MashUp Flower Block

Mashup Way

Nau Indie

ASSORTIMENT

MashUp Flower Road

Nau Fado

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 13

60x60x2 cm

120x20x2 cm

Epic

•

•

Fado

•

•

Indie

•

•

60x60x2 cm

90x90x2 cm

Block

•

•

Flower

•

Road

•

•

Way

•

•

Stones Pierre blue

Stones Pierre blue sablé

Stones Chambrod

Detail tegeldrager

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

90x90x2 cm

120x60x2 cm

Stones Pierre bleue

•

•

•

Stones Pierre blue sablée

•

•

•

Stones Chambrod

•

•

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Stones

S I E RT E G E L S Mirage Stones keramische tegels

MashUp Block

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 12
Stone Pierre Blue Sable
TERRAS & TRENDS
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1
S I E RT E G E L S Mirage Signatura keramische tegels

Mirage
keramische tegels

Signature
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Signature Artico

Signature Dakota

Signature Havana

Signature Artico

Signature Dakota

Signature Havana

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

120x30x2 cm

Signature Artico

•

•

Signature Dakota

•

•

Signature Havana

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 13

60TERRAS TERRAS
& TRENDS
& TRENDS

1

Emirates Ash matt

Emirates Cool Grey matt

Emirates Copper matt

Emirates Mid Grey matt

Emirates Night matt

Emirates Sand matt

Residence Black

Residence Grey

Europees design en Italiaanse kwaliteit
voor een Chinese prijs

S I E RT E G E L S Keramiek Emirates/Residence

Keramiek Tegels
Emirates
Residence

Misschien is door een bijzondere samenwerking die
prachtige keramische tegel nu wel binnen handbereik.
We zijn een mooie alliantie aangegaan met een partner
van wereldformaat: ‘RAK Ceramics’ uit de Verenigde
Arabische Emiraten. Dit bedrijf produceert en verkoopt
de meeste keramische tegels ter wereld. Doordat RAK,
met deze sterke mondiale positie, schaalvergroting toe
kan passen zijn de tegels relatief goedkoop terwijl er
een mooi Europees design aanhangt. Was eerder de
eigenschappen uit China of het Oostblok of de duurdere
tegel met de meest hoogwaardige eigenschappen, is
er nu een mooie optie bijgekomen. Een mooi Europees
design, degelijke Italiaanse kwaliteit en een prijsniveau
dat gelijkwaardig is aan de prijzen van Chinese keramiek.
De ideale oplossing indienhet budget geen echte
Italiaanse topkwaliteit toe zal laten...

ASSORTIMENT
60x60x1,8 cm
Emirates Ash matt

•

Emirates Cool Grey matt

•

Emirates Copper matt

•

Emirates Mid Grey matt

•

Emirates Night matt

•

Emirates Sand matt

•

Residence Black

•

Residence Grey

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

keuze beperkt tot de betaalbare replica met mindere

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 14

TERRAS & TRENDS 61

A fotografie: Frans de Jong, ontwerp: © Jacqueline Volker Lifestyle adviseur, locatie: Buiter Beton

Mix & Match
je eigen terras

duostone is de ultieme oplossing om de mooiste keramische vloertegels
nu ook heel eenvoudig op je terras, veranda of patio te verwerken.
Mix en match er op los met deze stoere buitentegels en verrassende dessins.
duostone: vloertegels supersterk verlijmd op een speciale onderlaag van
SERAFOAM ®, een volledig gerecycled gaskeramiek. Ultralicht maar zo
sterk als steen.
62

fotografie: Alexander van Berge, assistentie: Louiza Mei King, styling: Fietje Bruijn

Unieke eigenschappen.
• lichtgewicht 60 x 60 cm.

• geglazuurd oppervlak

buitentegels
• 8 dessins, 5 kleurcombinaties
• 11 uni kleuren
• eenvoudig te verwerken
• altijd kleurvast
• geen groene aanslag

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

D

A

A

A

A

B

C fotografie: Jansje Klazinga, styling: Frans Uyterlinde

Je
buitenvloer
met een
twist!
De duostone Uni tegels
maken je buitenvloer al

Het beste van
twee werelden.
De charme van
natuurgetrouwe materialen,
gecombineerd met de
bewezen eigenschappen
van keramische tegels.

een bijzondere plek om
te vertoeven en naar te
blijven kijken.
Maar wil je echt iets
bijzonders dan kies je
voor één van de stoere
maar charmante
duostone Dessins.

Meer dan
mooi alleen.
De keramische buitentegels van duostone zijn
niet alleen erg fraai om te
zien maar ook nog eens
bijzonder praktisch.
Geen algen en mos aangroei. Geen gedoe met
hoge druk reinigers meer!
Geen waterkringen en
vetvlekken. Of die van
rode wijn, koffie of andere
nare vervuilers van je
mooie terras.
C fotografie: Jansje Klazinga, styling: Frans Uyterlinde

Unieke
eigenschappen

D fotografie: James Stokes, styling: Judith Dekker, locatie: Buiter Beton

Je eigen
unieke ontwerp.
Kies voor verschillende
dessins willekeurig door
elkaar of voor een repeterend
patroon. Hoe dan ook,
jouw ontwerp bepaalt jouw
eigen unieke buitenvloer.

Het combineren van duostone Uni en duostone Dessin
in dezelfde basiskleur kan kleurverschil opleveren.
Laat je goed adviseren.

De Collectie

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Black
60x60 cm.

duostone Uni
Belgium Stone Bumpy Grey
60x60 cm.

duostone Uni
Desert Walnut
60x60 cm.

duostone Uni
Slate
60x60 cm.

duostone Uni
Cemento Antracite
60x60 cm.

duostone Uni
Cemento Dark Grey
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
Cross White on Grey
60x60 cm.

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 14

duostone Uni Hormigon
Cream
60x60 cm.

duostone Uni Hormigon
Antracite
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
Brown
60x60 cm.

duostone Uni Hormigon
Grey
60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Hearts Grey
60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Butterfly Grey
60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Floret Grey
60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Citrus Grey
60x60 cm.

duostone Dessin Hormigon
Leaf Grey
60x60 cm.

duostone Uni
Cemento Taupe
60x60 cm.

Schellevis
Oudhollandse tegels

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.

TIP!
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. Zie pag 224
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TIP!
Er zijn ook ook bijpassende Traptreden en Opsluitbanden
leverbaar. Zie pag. 193 en 195

Grijs

Antraciet

Roodbruin

Grijs

Jura Geel

Taupe

ASSORTIMENT
40x40x5 cm 40x40x7 cm 40x60x5 cm

40x60x7 cm

50x50x5 cm

50x50x7 cm

60x60x5 cm

60x60x7 cm

80x40x5 cm
•

Antraciet

•

•

•

•

•

•

•

•

Rood/bruin

•

•

•

•

•

•

•

•

Grijs

•

•

•

•

•

•

•

•

Jura/geel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Carbon
Taupe

•

•

•

80x80x5 cm 80x80x10 cm 100x100x5 cm
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

100x100x8 cm 100x100x10 cm 100x100x12 cm 120x120x7 cm 150x120x10cm 200x100x10 cm 240x100x12 cm 240x120x12 cm

Achthoekig

pasblokje achthoekig tegel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Antraciet

•

Rood/bruin
Grijs
Jura/geel

•

Carbon

•

•

•

•

•

•

•
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Voor prijzen: zie prijslijst pag. 15 t/m 17
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Schellevis
Oudhollandse tegels

Carbon

Roodbruin

1
S I E RT E G E L S Allemagne tegels

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

Antraciet

ASSORTIMENT
50x50x5 cm

60x60x5 cm

Grafiet

•

•

Antraciet

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 18
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GeoSteen
De absolute topcollectie is GeoSteen®. Zoals u misschien

Deze betonstenen met hoogwaardige toplaag zijn uitgegroeid tot

al wel weet is MBI de uitvinder van betonstenen met een

een aparte categorie met eigen, unieke voordelen. Bijvoorbeeld

hoogwaardige toplaag, die uit kleurechte, natuurlijke

grotere formaten dan baksteen, betere kleurechtheid dan

materialen bestaat. Dit is begonnen met GeoColor,

traditionele betonsteen en betere functionele eigenschappen

waarvan ondertussen al miljoenen stenen gemaakt zijn.

dan natuursteen. De verzamelnaam voor deze eigentijdse en

Delaatste jaren heeft MBI de toplaag naar een hoger niveau

vernieuwende productgroep van MBI is: GeoSteen®. Wanneer

inkwaliteit en dichtheid gebracht. Tevens zijn er veel nieuwe

u de term ‘Geo’ tegenkomt in de productomschrijving betekent

steenvarianten geïntroduceerd in de marktsegmenten: Infra,

dit dat er altijd kleurecht, natuurlijk materiaal wordt gebruikt

Tuin en Bouw. MBI gebruikt inmiddels meer dan zestig soorten

in de toplaag van de stenen.

gebroken natuursteen uit acht Europese landen.

GeoColor+
HET ORIGINEEL
Wanneer u denkt dat tegels in de loop der tijd minder mooi zullen worden, dan heeft u nog geen kennisgemaakt met GeoColor+.
Deze bijzondere bestrating is buitengewoon kleuren slijtvast, zodat uw terras niets aan aantrekkelijkheid hoeft in te boeten. Sterker
nog: het lijkt wel of de kleur van uw terras ieder jaar mooier en dieper wordt! Alle GeoColor+ stenen zijn voorzien van een kleurechte,
natuurlijke, hoogwaardige toplaag met een uitgewassen nabewerking. Hierdoor worden de natuursteentjes geaccentueerd waardoor er
een bijzonder trendy en fraai geheel ontstaat. Bovendien zijn deze stenen ook nog eens maat- en slijtvast. De unieke ijzersterke natuurlijke
toplaag van echt natuursteen, die MBI als enige aanbrengt op de tegels, zorgt voor een prachtige tijdloze uitstraling, die helemaal past
bij uw moderne tuin. De geschiedenis van GeoColor+ voert terug naar de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Onze steenmeesters mengden
toen voor het eerst beton met natuursteengranulaten en dit leverde GeoColor+ op: een ijzersterke, kleurechte steen. Daarmee was MBI
de eerste die een dergelijke, gegarandeerd kleurechte betonstraatsteen ontwikkelde. Kort daarop introduceerde MBI de steen in een
uitgebreid kleurengamma. De bouwsector maakte meteen gretig gebruik van deze gloednieuwe steen, die met zijn stijlvolle uitstraling al
snel in het straatbeeld opdook. Vervolgens ontdekte ook de particuliere markt de excellente kwaliteiten van GeoColor+. De vele varianten
van deze revolutionaire steen breiden het succes alleen maar verder uit. Sinds 1982 heeft MBI GeoColor al in de collectie en mag zich hier
met recht de trotse oprichter 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!

Meer
Beter
Innovatief
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Protection Plus van MBI De steenmeesters is een echte innovatie.

dubbele beschermlaag, maar de beschermlaag, welke over de

Onze stenen waren al goed beschermd met PP factor 15, maar met

toplaag wordt aangebracht, wordt na 24 uur aangebracht.

de nieuwe Protection Plus factor 25 en vernieuwde factor 30 zijn

Het gevolg hiervan is dat de tegel nog beter verdicht is, de kleur

onze tegels nóg beter bestand tegen verontreiniging en vervuiling.

nog beter tot uiting komt en bovenal gaan de tegels er ook nog

Wat te denken van een merkbaar makkelijker te reinigen tegel met

eens mooi van glimmen! Een groot voordeel van deze Protection

vuil- en waterafstotende eigenschappen? Al onze sierbestrating

Plus beschermlaag, is dat er geen verontreiniging meer in de poriën

van 4, 5 of 6 cm, met uitzondering van de trommelstenen, is vuil- en

kan komen en dat algen en mossen nagenoeg geen kans meer

waterafstotend of is voorzien van factor 15. Is dat nog niet genoeg?

krijgen om zich aan het oppervlak van tegels met factor 25 en 30

MBI heeft ook nog producten in de collectie voorzien van factor

te hechten. Al onze sierbestrating met deze beschermingsfactoren

25. Bij deze factor is over de toplaag een transparante dubbele be-

zijn makkelijker te reinigen. Bijkomstig voordeel is dat de lichte

schermlaag aangebracht, zodat de poriën van de deklaag praktisch

glans een bijzonder fraai en chique uiterlijk geeft aan de producten.

gesloten worden. Deze dubbele beschermlaag wordt binnen 24 uur,

Protection Plus met de P van Perfectie!

na productie, aangebracht. De vernieuwde factor 30 heeft ook de

MBI Tuinbestrating
Wanneer u de MBI sierbestrating ontvangt houdt u dan rekening met de 1 Tuintips
Controleren

1
S I E RT E G E L S GeoSteen & GeoColor+ Protection Plus Factor

MET DE P VAN PERFECTIE

+

PLUS

escherm
ing
a le b
tim

Protection Plus

N

Controleer de geleverde stenen op artikelcode, kleur, formaat en eventuele breuk
Laat de stenen verwerken door een vakman

Zandbed

Zandbed moet minimaal 20-30cm dik zijn

Splitlaag

Zorg voor een splitlaag van 3-5cm op het zandbed voor een goede doorwatering (verminderd kans op kalkuitbloei)

Afschot

Houdt rekening met een zgn. afschot van 1cm per strekkende meter

Mixen

Producten altijd goed mixen uit verschillende pakketen en lagen “kops” van boven naar beneden (in kolommen) verwerken

Voegafstand

Straat de producten niet strak tegen elkaar maar creëer een voeg van minimaal 2mm. Dit zal afsplintering voorkomen

Trillen

Veeg de bestrating daarna goed schoon en werk met een zo klein\licht mogelijke triller met witte rubberen mat.
MBI adviseert de Mikasa trilplaat MVB85 *

Voegmiddel

Na het trillen kieren/voegen opvullen met voegmortel/voegzand.

Niet doen!

Zaag nooit op de bestrating en onderhoud uw terras nooit met een hogedrukreiniger!

*Let op, er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden. Te weten: Geprofileerde tegels, tegels vanaf 50x50 en 60x30 en groter, siertegels, strokenverband en WV6/7

MBI PROTECTION PLUS
Factor 15

Factor 25

kleurverdiepend met een licht glanzende toplaag

Factor 30
++

++

kleurverdiepend met een matte toplaag
duurzaam kleurveredeld

+

++

++

gereduceerde vuilopname

+

++

++

+

+

relatief makkelijk te reinigen

+

++

++

ook geschikt voor binnentoepassingen

+

++

++

duurzame langjarige binnenbescherming (M-BIB)

+

+

+

gereduceerde kauwgumhechting

+

+

regeneratieve dieptebeschermende werking

+

+

++

vorst- en dooizoutbestendig

+

+

+

zonlicht- en hittebestendig

+

+

+

alg- en mosremmend

+

duurzame langjarige buitenbescherming (M-BUB)

++

++

bloemsappen, bloedvlekken, ketchup, zout, bakvetten

+

+

wijnvlekken zijn makkelijker te reinigen met Protection Plus

+

++
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GeoAntica
Een tegel met een natuurlijke look
GeoAntica: een op het eerste oog eenvoudige tegel. Maar schijn bedriegt,
want deze tegel is voorzien van ingenieuze vindingen die voor optimaal
tuinplezier zorgen. Het is een tegel met een natuurlijke look, die dankzij een
unieke verouderingsprocedure prachtige kleurnuances uit echte natuurstenen
kristallen haalt. Onze innovatieve Gladiatormachine zorgt middels dit unieke
en moderne proces voor het nonchalante, verouderde uiterlijk van de stenen.
Een bijzondere tegel dus, deze GeoAntica.

Natuurlijke toplaag
De GeoAntica-collectie is maatvast. Alle stenen worden in mallen vervaardigd
en achteraf nog eens uiterst zorgvuldig gecontroleerd op eventuele
maatafwijkingen. GeoAntica is bovendien een kleurvaste steen: de oersterke
toplaag bestaat uit minerale natuursteen. Het assortiment GeoAntica bestaat
uit een ruime keuze aan formaten. Hierdoor zijn verschillende legpatronen
mogelijk, waaronder diverse wildverbanden. Er zijn gigategels leverbaar in
verschillende afmetingen. GeoAntica heeft een kleurechte toplaag.

TIP!
Wij adviseren de tegels te leggen met een voeg van minimaal
3 mm. Zie voor onze voegmaterialen prijslijst pag 82-83.
Ook in ons programma speciale voegkruisjes / afstandhouders
(vergeet deze kruisjes niet te verwijderen als u gaat voegen).

ASSORTIMENT
20x5x6 cm
waalformaat

21x7x8 cm
dikformaat

Bergamo

•

•

•

•

Milano

•

•

•

•

•

•

Castilla
Riviera

30x20x6 cm
blokformaat

60x30x6 cm
tegelformaat

•

•

•

•

Napoli
Modena
Nardo
Cannobio

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 18 t/m 20
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Bergamo

Milano

Castilla

Riviera

Napoli

Modena

Nardo

Cannobio

1
S I E RT E G E L S GeoAntica

MBI

Milano

80x40x6 cm
gigategel

80x80x6 cm
gigategel

GIGA
wildverband 2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

GIGA
wildverband 6

•

•

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

60x60x6 cm
tegelformaat
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Zo laat GeoAnticato zich het best omschrijven. Een moderne tegel in het bekende 60x60- en in het grootse 100x100 cm formaat,
maar dan uitgevoerd met randen in prachtige organische lijnen. In de mooie randen van dit product kunt u als het ware de
lagen en dieptes van het landschap herkennen. Natuurlijkheid in optima forma! De randen van dit nieuwe product liggen op
een innovatieve wijze iets terug, zodat de onderzijde van de tegels gewoon strak (met afstandhouders) tegen elkaar kunnen
worden gelegd. Hierdoor hebben mos en onkruid weinig kans! GeoAnticato is bovendien een echte GeoSteen! Dus behalve
uitgerust met een kleurvaste toplaag ook nog eens voorzien van het unieke door MBI ontwikkelde Protection Plus Factor 30.
GeoAnticato is comfortabel voor uw voeten (footcomfort®) beschermd met het unieke Protection Plus factor 30, maatvast,
kleurvast, very easy 2 clean, geproduceerd met 100% groene stroom en voorzien van de label A certificering van NL greenlabel.
Wat uw wens ook is en welke GeoAnticato u ook kiest, u zult tot in lengte van jaren, veilig, vertrouwd en verantwoord kunnen
genieten. Met GeoSteen van MBI voelt u zich altijd Thuis in uw Tuin.

Cannobio

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
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Milano

Riviera

Nardo

Cannobio

Roma

Lazise

ASSORTIMENT
100x100x6 cm
Gigategel

Milano

•

•

Riviera

•

Nardo

•

Cannobio

•

•

Roma

•

•

Lazise

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 20
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Strak en modern maar nooit steriel!

60x60x6 cm
Gigategel
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GeoStretto

N

DE STEENMEESTERS

GeoStretto zet de nieuwe norm voor strakke terrastegels. De ietwat rafelige, natuurlijke rand zorg voor de moderne flair van deze
strakke tegel. Uw terras lijkt niet alleen groter, maar ook moderner en strakker vormgegeven. Daarbij is dit de ideale vlakke tegel om
te genieten van buiten. Daarbij kunt u denken aan lekker eten met familie, een ideale speelplek voor de kinderen of voor beiden om
te relaxen. Uw hele terras biedt elke tafel, groot of klein, een stabiele ondergrond. Dankzij de Protection Plus, met de hoogste factor
30, is uw terras super onderhoudsvriendelijk. GeoStretto behoort uiteraard tot de GeoSteen collectie van MBI, en biedt daarmee

1
S I E RT E G E L S GeoStretto

MBI

unieke voordelen tijdens elk seizoen.

Roma

Nardo

Cannobio

Riviera

Lazise

ASSORTIMENT
60x30x6 cm
tegelformaat

60x60x6 cm
tegelformaat

80x40x6 cm
Gigategel

80x80x6 cm
Gigategel

100x100x6 cm
Gigategel

Wildverband 2

wildverband 6

Milano

•

•

•

•

•

•

•

Roma

•

•

•

•

•

•

•

Nardo

•

•

•

•

•

•

Cannobio

•

•

•

•

•

•

Riviera

•

•

•

•

•

•

Lasize

•

•

•

•

•

•
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Voor prijzen: zie prijslijst pag. 20 t/m 21
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GeoArdesia

TIP!
Wij adviseren de tegels te leggen met een voeg van minimaal
3 mm. Zie voor onze voegmaterialen prijslijst pag 82 -83
Ook in ons programma speciale voegkruisjes / afstandhouders
(vergeet deze kruisjes niet te verwijderen als u gaat voegen).

ASSORTIMENT
60x30x6 cm
tegelformaat

60x60x6 cm
tegelformaat

80x80x6 cm
tegelformaat

wildverband 2

GIGA
wildverband 6

Milano

•

•

•

•

•

Roma

•

•

•

•

•

Riviera

•

•

•

•

•

Cannobio

•

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 23
Milano
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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

1
S I E RT E G E L S GeoArdesia

MBI

uw terras. Het unieke uiterlijk van de GeoArdesia is het resultaat
van een uitgekiend proces. Na de productie worden de stenen
namelijk op bijzonder innovatieve wijze behandeld waardoor ze niet
meer te onderscheiden zijn van het natuurproduct leisteen. Er zijn
veel voordelen. Zo is de GeoArdesia namelijk kleurecht, maat- en
slijtvast, en onderhoudsvriendelijk. Bovendien is de steen voorzien
van Footcomfort® waardoor deze buitengewoon comfortabel is voor
grote en kleine blote voeten! De GeoArdesia is een kwalitatief zeer
fraaie en goede betaalbare serie, die wordt gezien als de absolute
top in sierbestrating!

Milano

Riviera

Cannobio
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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 3,7 (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.

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
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Cannobio

Milano

Roma

Riviera

TIP!
Wij adviseren de tegels te leggen met een voeg
van minimaal 3 mm. Zie voor onze voegmaterialen
prijslijst pag 82-83 Ook in ons programma speciale
voegkruisjes / afstandhouders (vergeet deze kruisjes
niet te verwijderen als u gaat voegen).

ASSORTIMENT
50x50x3,7 cm

60x30x3,7 cm

60x60x3,7 cm

80x40x3,7 cm

80x80x3,7 cm

wildverband 2

Cannobio

•

•

•

•

•

•

Milano

•

•

•

•

•

•

Roma

•

•

•

•

•

•

Riviera

•

•

•

•

•

•

GeoTops Stretto Cannobio
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Vederlichte Topkwaliteit

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 22
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GeoTops Ardesia

N

1
S I E RT E G E L S GeoTops Ardesia

MBI

Factor 30. Hierdoor behoort intensief onderhoud tot het
verleden. - GeoTops Ardesia is slechts 3,7 (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. De nieuwe GeoTops Ardesia bewijst dat
natuurlijke schoonheid niet per se zwaar
hoeft te zijn.

Riviera

Roma

Cannobio

ASSORTIMENT

Milano

50x50x3,7 cm

60x30x3,7 cm

60x60x3,7 cm

80x40x3,7 cm

80x80x3,7 cm

wildverband 2

Milano

•

•

•

•

•

•

Riviera

•

•

•

•

•

•

Roma

•

•

•

•

•

•

Cannobio

•

•

•

•

•

•
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Voor prijzen: zie prijslijst pag. 24 t/m 25
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maar ook stijliconen zoals de Mini, de Fiat 500 of de Vespa-scooter zien we weer veelvuldig in het straatbeeld
verschijnen. Het land van design en cultuur bij uitstek is natuurlijk Italië. Niet voor niets staat dat land ook
al jaren garant voor de designtaal van MBI. Binnen dit wildverband treft u in een producttype maar liefst drie
verschillende texturen aan zodat u telkens iets anders ziet. Daarnaast treft u drie moderne en vernieuwende
maatvoeringen aan die compleet in wildverband voor u worden geleverd. Het is daarnaast mogelijk om dit
wildverband op verschillende manieren te verwerken. De vier kleurechte en moderne kleuren zorgen ervoor
dat dit wildverband naar ieders smaak kan worden gelegd... Uiteraard zijn deze tegels voorzien van MBI
Protection Plus beschermingsfactor 30 voor een onderhoudsvriendelijk en duurzaam terras! Zacht voor de
voeten, aaibaar maar zeker niet glad!

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Milano

Cannobio

•

•

Lazise

•

Milano

•

•

Roma

•

•
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Cannobio

Lazise

Milano

Roma

ASSORTIMENT
GIGA
wildverband 7
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We laten ons tegenwoordig graag inspireren door de sixties en seventies! Filterkoffie maakt een comeback,
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Een pure strakke tegel
Top bestrating GeoSenza is de meest innovatieve serie stenen
op de Nederlandse markt. De stenen hebben een unieke, door
MBI ontwikkelde nabewerking ondergaan en er zijn maar liefst
vijf varianten, die allemaal ook nog eens hun eigen extra

S I E RT E G E L S GeoSenza Puro
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GeoSenza Puro

N

30

afwerkings behandeling hebben ondergaan. Het assortiment
GeoSenza bestaat uit een ruime keuze aan formaten, zoals
gigategels en een groot wildverband. De gehele GeoSenza-lijn
is voorzien van een kleurechte deklaag met Footcomfort®.
De GeoSenza Puro heeft een kleurechte toplaag die eerst zeer
licht is gestraald en vervolgens gelucideerd. Zo ontstaat een
Nero

zeer natuurlijke, lichte en fraaie oppervlaktetextuur.
De GeoSenza Puro is voorzien van Footcomfort+®.

Grigio Nero

Giallo Crema

Autumno

ASSORTIMENT

Nero

30x20x6 cm
blokformaat

60x30x6 cm
tegelformaat

60x60x6 cm
gigategel

GIGA
wildverband 6

GIGA
wildverband 7

Nero

•

•

•

•

•

Carbonato

•

•

•

•

•

Grigio Nero

•

•

•

•

•

Gaillo Crema

•

•

•

•

•

Autumno

•

•

•

•

•
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Natuurlijk genieten
MBI maakt korte metten met de nadelen van kalksteen Travertin
is van oudsher een kalksteen die gevoelig is voor water en vuil.
Daarnaast is het materiaal zo gevoelig voor het binnendringen
van water dat het bij strenge vorst gemakkelijk kapot kan vriezen.
Door een unieke innovatie heeft MBI alle natuurlijke voordelen van
travertin gecombineerd met alle natuurlijke voordelen van beton.
Met deze tegels, uitgevoerd in een formaat van 60x60, 80x40 en
voor 2015 ook in het grotere 80x80 formaat, kunt u een prachtige
vloer leggen waarbij de unieke look van travertinbehouden blijft.
Deze tegel wordt geïntroduceerd binnen de GeoSenza-topcollectie
van MBI, dus naast het natuurlijke travertin-patroon is er
ook een uitvoering beschikbaar met een gestraalde en gelucideerde
toplaag. Alle tegels zijn voorzien van Footcomfort® en afgewerkt met
Protection Plus factor 30. Een vorstbestendige, slijtvaste, kleurechte
steen: dat is NATUURLIJK genieten.
Grigio nero
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Grigio nero

Nero

Carbonato

Giallo Crema

ASSORTIMENT

Travertino Autumno

60x60x6 cm
gigategel

80x40x6 cm
gigategel

80x80x6 cm
gigategel

Autumno

•

•

•

Grigio nero

•

•

•

Nero

•

•

•

Carbonato

•

•

•

Giallo Crema

•

•

•
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Autumno

1
S I E RT E G E L S GeoSenza Travertino

MBI
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Milano

Cannobio

Riviera

Roma

ASSORTIMENT
Wildverband 2

Milano

•

•

Cannobio

•

•

Riviera

•

•

Roma

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 27

GeoVolta heeft vele verschillende formaten met afwisselende en bijzondere leisteenstructuren.
Alle tegels zijn voorzien van een kleurechte toplaag die mooi is afgewerkt met Protection Plus factor 30 van MBI.
Deze collectie heeft een prachtig natuurlijke uitstraling doordat de maatvast afgewerkte kanten van de producten
zijn voorzien van een natuurlijk reliëf. Het is bijna niet te zien dat deze producten in een Nederlandse fabriek
op machinale wijze zijn vervaardigd. Dankzij het unieke en innovatieve productieproces zijn deze tegels
wel van alle moderne comfort voorzien. De toepassing van GeoVolta zorgt nu en in de toekomst
voor een energieke uitstraling van uw terras.
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GeoVenta

N
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Een zomerbries op uw terras
Met de GeoVenta-serie haalt u de zomer in huis, zelfs in de wintermaanden...

S I E RT E G E L S GeoVenta

MBI

Een kleurecht product van excellente kwaliteit met een bijzondere uitstraling
en legio toepassingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het innovatieve
lineaire strokenverband dat heel mooi kan worden gecombineerd met het
onberispelijke 60x60 formaat. Herkent u het gevoel van de eerste zwoele
zomerbries die over uw terras waait terwijl u onder het genot van een drankje
geniet van het uitzicht en de eerste zwoele zomeravonden? Dat is het gevoel
dat deze nieuwe GeoVenta-serie ongetwijfeld op zal roepen. Een mooie,
natuurlijke, moderne golvende textuur benadrukt dit gevoel.

Roma

Nardo

Cannobio

ASSORTIMENT
60x30x6 cm

60x60x6 cm

lineair
Wildverband

Milano

•

•

•

Roma

•

•

•

Nardo

•

•

•

Cannobio

•

•

•
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GeoPiazza

TIP!
Wij adviseren de tegels te leggen met een voeg van minimaal
3 mm. Zie voor onze voegmaterialen prijslijst pag 82-83.
Ook in ons programma speciale voegkruisjes / afstandhouders
(vergeet deze kruisjes niet te verwijderen als u gaat voegen).

Mijmeren over Italiaanse straten en pleinen
Nog nooit lagen beton en natuursteen zo dicht bij elkaar. Dit product mag oprecht
natuursteen op een betonnen drager worden genoemd. De lichte ‘houtnerftextuur’ geeft
een bijzonder mooi schaduweffect aan deze sfeervolle tegels. Uw oprit, tuinpad, patio of
terras zal daadwerkelijk tot leven komen met dit kwaliteitsproduct van Nederlandse bodem.
Met GeoPiazza geeft u echt vorm en kleur aan het dagelijks leven! Bij de naam Piazza
dwalen de gedachten al snel af naar sfeervolle, warme en gezellige Italiaanse pleinen.
Bij MBI staat er Geo voor, de benaming voor kleurechte kwaliteitsproducten.
Piazza betekent in dit geval ‘natuurstructuur’.

Varese

86
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Riviera

Milano

Roma

Modena

Varese

60x60x6 cm
gigategel

Lineair
wildverband

GIGA
wildverband 6

•

•

Milano

•

Riviera

•

Cannobio

•

•

•

Roma

•

•

•

Modena

•

•

Varese

•

•
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Cannobio

ASSORTIMENT

Milano

1
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MBI
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Geocolor 3.0

Stoer, robuust en onderhoudsvriendelijk
Een echte nieuwe GeoSteen® met een natuurlijke, kleurechte
toplaag van miniscuul fijn, natuurlijk materiaal. Dit materiaal wordt
heel fijn gewassen, gelucideerd en daarna nog eens voorzien van
Protection Plus factor 30: de allerhoogste beschermingsfactor
binnen het MBI-programma! GeoColor 3.0 is dus niet alleen stoer
en robuust, maar ook uiterst fijn en onderhoudsvriendelijk!
GeoColor 3.0… Natuurlijk een TOP GeoSteen®! Sinds 1982 heeft
MBI GeoColor al in de collectie en onlangs was het tijd voor een
upgrade! Protection Plus Factor 30 en licht geborsteld, zacht voor
grote en kleine voeten. De upgrade is zo goed gelukt dat we deze
maar direct 3.0 hebben genoemd!
Harvest Gold

88
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Graphite Roast

Harvest Gold

Lakeland Grey

Twilight Bronze

ASSORTIMENT

Graphite Roast

30x20x6 cm
blokformaat

60x30x6 cm
gigategel

60x60x6 cm
gigategel

80x40x6 cm
gigategel

100x100x6 cm
gigategel

wildverband 2

GIGA
wildverband 7

Dusk black

•

•

•

•

•

•

•

Graphite roast

•

•

•

•

•

•

•

Lakeland grey

•

•

•

•

•

•

Harvest gold

•

•

•

•

•

•

Twilight Bronze

•

•

•

•

•

•
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S I E RT E G E L S GeoTops Color 3.0

MBI

De steenmeesters

DE STEENMEESTERS

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 3,7
(4) cm dik, dus ideaal voor uw terras en uiterst vriendelijk
voor uw stratenmaker.
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Dusk Black

Graphite Roast

Lakeland Grey

Harvest Gold

Twilight Bronze

ASSORTIMENT
50x50x3,7 cm

60x30x3,7 cm

60x60x3,7 cm

80x40x3,7 cm

80x80x3,7 cm

wildverband 2

Dusk black

•

•

•

•

•

•

Graphite roast

•

•

•

•

•

•

Lakeland grey

•

•

•

•

•

•

Harvest gold

•

•

•

•

•

•

Twilight bronze

•

•

•

•

•

•
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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

ACTIE ARTIKEL

3,7 cm dik. Tenslotte zijn de GranitoTops beschermd door een
Protection Plus factor 15 coating. Kortom: een complete topper
voor een zacht prijsje.

Grey Black

ASSORTIMENT

ACTIE ARTIKEL
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GraniTops

N
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1
S I E RT E G E L S Granito Tops/Venta Accionata

MBI

ACTIE ARTIKEL

60x60x3,7 cm
Grey black

• ACTIE ARTIKEL

Pearl black

• ACTIE ARTIKEL

Roasted

• ACTIE ARTIKEL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 33

Pearl Black

Roasted

Grijs Zwart

ASSORTIMENT
60x30x6 cm
Grijs zwart

•

Antraciet

•

Safari

•

Zwart
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Venta Accionata

Safari

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 34
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GeoColor+
De unieke ijzersterke natuurlijke toplaag van echt natuursteen
die MBI als enige aanbrengt op de tegels zorgt voor een prachtige
tijdloze uitstraling. die helemaal past bij uw moderne tuin.
De geschiedenis van GeoColor+ voert terug naar de jaren ‘80 van
de vorige eeuw. Onze steenmeesters mengden toen voor het eerst
beton met natuursteengranulaten en dit leverde GeoColor+ op:
een ijzersterke. kleurechte steen.

Etna grey

TIP!
Er zijn ook ook bijpassende Traptreden, muurelementen en
Opsluitbanden leverbaar. Zie pag. 190 en 194

Solid black
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Sallands bont

Savile grey

Etna grey

Geel/oranje

ASSORTIMENT
20x5x6 cm
waalformaat
Sallands bont

30x20x6 cm
blokformaat

60x30x6 cm
gigategel

GIGA
wildverband G2

•

•

•

•

•

•

Savile grey

•

•

•

•

Etna grey

•

•

•

•

Geel/oranje

•

•

•

Solid black

•

60x60x6 cm
gigategel

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 31 t/m 32
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Solid black
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MBI

Sallands bont
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GeoFacetto

Bergamo

Milano

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Modern, minimalistisch en betaalbaar
Strak, basic, modern, minimalistisch, kleurecht en betaalbaar!
Dat zijn de kernwoorden van de nieuwe GeoFacetto-collectie.
De stenen hebben een dichte, kleurechte toplaag en zeer

Milano

strak afgewerkte randen, facetranden genaamd. Dankzij
de facetranden kunt u uw tuin echt strak bestraten en, in
combinatie met de optimale lichtval, ontstaan er prachtige
schaduweffecten. Zoals de naam al doet vermoeden, is
dit een zeer praktische steen met een facetrand. Deze mooie
steen is niet alleen minimalistisch en modern, maar ook
kleurecht en betaalbaar.

Riviera

ASSORTIMENT

Milano

30x20x6 cm
blokformaat

60x60x6 cm
gigategel

wildverband 2

Bergamo

•

•

•

Milano

•

•

•

Riviera

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 32
94TERRAS & TRENDS

1

De steenmeesters

+

PLUS

OTECTIO
PR

de
op

MBI

escherm
ing
a le b
tim

TerraTops

N
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De TerraTops is een regelrechte topper. Deze budgetvriendelijke
productlijn maakt kwaliteit betaalbaar. De stijlvolle TerraTops is
licht in gewicht en verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren

ACTIE
ARTIKEL

ACTIE ARTIKEL

S I E RT E G E L S TerraTops

MBI

ACTIE ARTIKEL

extra voordelig
geprijsd

Antraciet

Grijs zwart

ACTIE ARTIKEL

Grijs

Safari

ACTIE ARTIKEL

Kenia

ASSORTIMENT
30x20x4,7 cm

60x60x4,7 cm

Legio Grande
wildverband

Antraciet

• ACTIE ARTIKEL

• ACTIE ARTIKEL

• ACTIE ARTIKEL

Grijs zwart

• ACTIE ARTIKEL

• ACTIE ARTIKEL

• ACTIE ARTIKEL

Grijs

•

Safari

• ACTIE ARTIKEL

•

• ACTIE ARTIKEL

Kenia

• ACTIE ARTIKEL

•

• ACTIE ARTIKEL
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Grijs zwart
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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
102moderne tuinarchitectuur.

ACTIE ARTIKEL
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Antraciet

ACTIE ARTIKEL

Grijs/zwart

Savanne

Safari

Kenia

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

Savanne

ASSORTIMENT
30x20x6 cm
tegelformaat

60x30x6 cm
Gigategel

60x60x6 cm
Gigategel

Legio Grande
wildverband

Antraciet

•

•

• ACTIE ARTIKEL

•

Grijs/zwart

•

•

• ACTIE ARTIKEL

•

Savanne

•

•

• ACTIE ARTIKEL

•

Safari

•

•

Kenia

•

•
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1
S I E RT E G E L S GeoAlivo

MBI

Dit unieke formaat bestaat maar uit één vorm: een vijhoekig model
met natuurlijk ‘geschuurde’ kanten. GeoAlivio bestaat uit een familie
van 4 verschillende kleuren en patronen. Het laat uw bestrating enorm
gevarieerd lijken, maar is door zijn unieke vorm en design met gemak
te leggen. Dit mooie verband is ook prima te combineren met alle
andere producten uit de MBI-collectie en is uiteraard voorzijn van
Protection Plus factor 15. Hierdoor bent u verzekerd van een kleurechte,
onderhoudsarme bestrating die vooral blijvend mooi zal zijn.

Cannobio

Roma

Riviera

ASSORTIMENT
Natuurlijk
wildverband
Milano

•

Cannobio

•

Roma

•

Riviera

•
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Milano

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 34
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Marlux Classic

Ancona

Tolosa

Almeria

Dorato

ASSORTIMENT
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40x40x4 cm
Ancona

•

Tolosa

•

Almeria

•

Dorato

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 37

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

Marlux lanceert een nieuwe generatie M-Coat met 10 jaar garantie.
De tegels zijn nog slijtvaster. Je leeft voluit op je terras. Vocht, vet
en vuil krijgen geen kans. Onderhoud was nog nooit zo gemakkelijk.
M-Coat is beschikbaar in mat en glanzend.
Tolosa

98

1
S I E RT E G E L S Marlux Granité

Marlux Granité
Granité beschikt over een eenvoud die zich in quasi elke tuin, maar zeker in een cosy omgeving,
perfect laat invoegen. Met M-Coat Protection, talvan formaten en een brede waaier aan kleuren
is deze tegel voor vele toepassingen ideaal.
De Granité is een tegel die zich uitermate sfeervol laat combineren met klinkers, traptreden
en randafwerking uit het Marlux-gamma.

Topo

Argenta

Carbono

Perla

Siena
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Grigio

ASSORTIMENT
40x40x4 cm

60x30x4 cm

60x40x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

Lineair WVB

Grigio

•

•

•

Topo

•

•

•

Argenta

•

Carbono

•

•

•

•

•

•

Perla

•

•

•

•

•

•

Siena

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 36 t/m 37
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1
S I E RT E G E L S Marlux Graphico/Ostra Linea

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

ArtDeco Grey

ASSORTIMENT

Grey

Art Deco
60x60x4 cm

Retro
80x40x4 cm

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 36

Retro Grey

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

Ostra Linea Cobra

ASSORTIMENT
60x60x4 cm

90x60x4 cm

Cobra

•

•

Mustang

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 36
Ostra Linea Mustang
OstraLinea Mustang
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1
S I E RT E G E L S Marlux Kera Linea

Marlux Kera Linea

Kera Linea Cream

Kera Linea Natural beige

Kera Linea Caramel

Kera Linea Pearl Grey

Kera Linea Cosy Grey

Kera Linea Bluestone

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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.

ASSORTIMENT
40x40x4 cm

60x60x4 cm

80x40x4 cm

Cream

•

•

•

Natural Beige

•

•

•

Caramel

•

•

•

Pearl Grey

•

•

•

Cosy Grey

•

•

•

Bluestone

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 34 t/m 35

Kera CosyGrey
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1
S I E RT E G E L S Marlux Manhattan

Marlux Manhattan

Manhattan white

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Manhattan concrete

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

60x60x4 cm

80x40x4 cm

Black

•

•

Concrete

•

•

White

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 35

Manhat Black
102

Manhattan black

ASSORTIMENT

1
S I E RT E G E L S Marlux Pietra Linea

Marlux Pietra Linea

Ferro

Tartufo

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.

ASSORTIMENT
40x40x4 cm

60x40x4 cm

60x60x4 cm

Miro wildverband

Macchiato

•

•

•

•

Ferro

•

•

•

•

Tartufo

•

•

•

•

Nero

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 35
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Macchiato

Piëtra Linea Nero
TERRAS & TRENDS
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1
S I E RT E G E L S Marlux Polyton

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

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Polyton Mystic Grey

Polyton Natural Blue

Polyton Intensive Black

ASSORTIMENT
60x60x4 cm
Silky White

•

Mystic Grey

•

Natural Blue

•

Intensive Black

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 37

Polyton Mystic Grey
104

Polyton Silky White

1
S I E RT E G E L S Marlux Recta

Marlux Recta

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

Recta Thebe

ASSORTIMENT
40x40x4 cm

60x30x4 cm

Efeze

•

•

Thebe

•

•

Tyrus

•

•

Recta Tyrus

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 37
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Recta Efeze

Recta Efeze
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1
S I E RT E G E L S Buiter Basic

Buiter Basic

Strak, stijlvol en verrassend voordelig. De Buiter Basic is een
perfect voorbeeld van goede kwaliteit tegen een heel betaalbare
prijs. Deze facetloze gestraalde tegel is verkrijgbaar in zilver,
grafiet en antraciet. De matte coating geeft deze tegel net dat
beetje extra. Voorkom krasvorming door het oppervlak vrij te
houden van zand, grind en scherpe voorwerpen.

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

Buiter Basic Grafiet

60x60x4 cm
Buiter Basic Zilver

•

Buiter Basic Grafiet

•

Buiter Basic Lime Zalm

• ACTIE ARTIKEL

Buiter Basic Lime Olivijn

• ACTIE ARTIKEL

ACTIE ARTIKEL

ACTIE ARTIKEL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 37
Buiter Basic Lime Zalm

Zilver

106

Buiter Basic Zilver

ASSORTIMENT

Buiter Basic Lime Olivijn

1
S I E RT E G E L S Buiter Allura

Buiter Allura
Allura is bijzonder innovatief en helemaal van nu.
In de toplaag van deze tegels worden natuursteenkorrels
gecombineerd tot vier subtiele kleuren. Het oppervlak wordt
drievoudig bewerkt, hierdoor heeft deze tegel een prachtig
kleureffect, kleurbehoud en optimaal comfort. Deze sterke tegel
is duurzaam, vorstbestendig en niet gevoelig voor krassen. De
Allura tegel is eenvoudig in onderhoud en voorzien van een
duurzame coating, zo kunt u lang en zorgeloos genieten van
een prachtig terras. Zeer geschikt voor het leggen van paden
en terrassen. Zorg altijd voor een goede, stevige ondergrond en
verleg de tegels met een voegbreedte
van minimaal 5 mm. Voeg Allura tegels in met voegmortels of
schoon voegzand.

60x60x4 cm
Antraciet

•

Donkergrijs

•

Grijs

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 39
Antraciet

Donkergrijs

Grijs
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ASSORTIMENT

Allura grijs
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1
S I E RT E G E L S Buiter Classic

Buiter Classic

Deze prachtige gestraalde structuurstegel afgewerkt met een
zijdezachte glanscoating geeft uw terras een onnavolgbare
uitstraling. Stijlvol, chique en gemakkelijk in het onderhoud.
Iedere tegel is haarfijn afgewerkt met een strakke facetrand
en afstandhouder. BuiterClassic is leverbaar in het antraciet
en bruin.

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ASSORTIMENT
60x60x4 cm

Zilver

108
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Bruin

•

Grijs

•

Zilver

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 38

Bruin

Grijs

Zilver

1
S I E RT E G E L S Everton Camelot

Everton Camelot
Het bijzondere van de Everton Camelot is de grote verscheidenheid aan
afmetingen. Hierdoor is het mogelijk om deze 6 cm dikke sierbestrating in
ontelbare variaties te leggen. De Everton Camelot is voorzien van een deklaag
zonder facet en een afstandhouder.

ASSORTIMENT
60x60x6 cm

TIP!

Gothic

Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

•

Noir

•

Noir

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Gothic

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 18
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Smartton
Zijdezacht en prachtig diep van kleur. Dat zijn de twee meest
in het oog springende kenmerken van de Smartton. Deze
sierbestrating is 6 cm dik en is voorzien van een gewelfde
kleurvaste natuurstenen deklaag, geborsteld en geïmpregneerd.
Zonder facet, met afstandhouder

ASSORTIMENT
10x30x6 cm

20x30x6 cm

30x60x6 cm

Kilimanjaro

•

•

•

Matterhorn

•

•

•

Mont Blanc

•

•

•

Mount Everest

•

Mount Kenia

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

•

Grande Casse

•

Montana Negra

•

Monte Titano
Bellavista

110
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•
•

Adamello

Amiata

Mont Blanc

•
•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 40 t/m 42

1
S I E RT E G E L S Smartton

60x90x6 cm

•
•

Matterhorn 20x30 cm

Mont Blanc 20x30 cm

Mount Everest 20x30 cm

Mount Kenia 20x30 cm

Kilimanjaro 10x30 cm

Matterhorn 10x30 cm

Mont Blanc 10x30 cm

Mount Everest 10x30 cm

30x120x6 cm

Wildverband 6 cm

Wildverband 6 cm
groot

30x15x8 cm

30x30x8 cm

30x60x8 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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60x60x6 cm

Kilimanjaro 20x30 cm

•
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Smartton Wave

Sierbestrating in 6 cm dikte, voorzien van een gewelfde
soft touch deklaag, zonder facet, met afstandhouder,
geborsteld en geïmpregneerd. De oppervlakte wordt met
roterende borstelsbewerkt waardoor de kleur versterkt
wordt en het oppervlakte fluweel zacht aanvoelt.

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

Wave Kilimanjaro

112
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S I E RT E G E L S Smartton Wave

Adamello

Amiata

Gran Paradiso

Grande Casse

Bellavista

Kilimanjaro

ASSORTIMENT
20x30x6 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

40x80x6 cm

30x60x8 cm

Adamello

•

•

•

•

•

Amiata

•

•

•

•

Bellavista

•

•

Gran Paradiso
Grande Casse

•

•

•

•

Wildverband 6 cm
groot

•

•

•

Kilimanjaro

•

•

•

•

•

•

Matterhorn

•

•

•

•

•

•

Mont Blanc

•

•

•

•

Mont Pourri

•

•

•

Montana Negra

•

•

•

Monte Titano

•

•

•

Monte Viso

•

•

Mount Everest

•

•

•

•

Mount Kenia

•

•

•

•

Punta Baretti

•

•

Taurus

•

•

Sierra Madre

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 42 t/m 44

•
•

•

•
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Matterhorn

•

•
113

1
S I E RT E G E L S Smartton Wave

Smartton Wave

Mont Blanc

Monte Pourri

Wave Monte Viso

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
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Goede wijn behoeft geen krans. De Smartton Wave sluit
naadloos aan bij ieder type woning. De gewelfde soft
touch deklaag geeft een natuurlijke uitstraling aan deze
Montana Negra

Monte Titano

Monte Viso

Mount Everest

Mount Kenia

Punta Baretti

TERRAS & TRENDS

fluweelzachte siersteen van maar liefst 6 cm dik.

Taurus

1
S I E RT E G E L S Smartton Vintage

Smartton Vintage
Met blote voeten buiten lopen was nog nooit zo aangenaam.
Dankzij de bewerking van roterende borstels is deze gewelfde
steen niet alleen diep van kleur maar voelt hij ook fluweelzacht
aan. Deze 6 cm dikke steen is geïmpregneerd voor een langere
levensduur.

Missouri

Rio Grande

ASSORTIMENT
Mississippi

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking .

30x60x6 cm

60x60x6 cm

Colorado

•

•

Mississippi

•

•

Missouri

•

•

Rio Grande

•

•

Adamello

•

•

Amiata

•

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Colorado

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 44
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Smartton Nature Wave

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

Mont Blanc

116
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1

deze 6 cm dikke siersteen versterkt en voelt de gewelfde soft touch
deklaag aan als zacht fluweel. Ook de zijkanten zijn lichtgewelfd en
hebben geen facet, maar wel een afstandhouder. De Smartton Nature

S I E RT E G E L S Smartton Vitage
Nature Wave

Dankzij een bewerking van roterende borstels, wordt de kleur van

Wave is leverbaar in maar liefst 5 prachtige natuurtinten.

Matterhorn wildverband

Mont Blanc wildverband

Mount Everest wildverband

ASSORTIMENT
Wildverband
6 cm

Mount Kenia wildverband

Kilimanjaro

•

Matterhorn

•

Mont Blanc

•

Mount Everest

•

Mount Kenia

•
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Kilimanjaro wildverband

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 44
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Ageton

Een authentieke woning verdient een sfeervolle omlijsting. De
Ageton is hiervoor een uitstekende keuze. Deze gehamerde
sierbestrating is leverbaar in 6 en 8 cm dik. De steen heeft een
licht verouderde uitstraling en sluit niet alleen perfect aan bij de
klassieke, maar ook bij de moderne woning.

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

Kilimanjaro

118
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S I E RT E G E L S Ageton

Matterhorn 10x30 cm

Mont Blanc 10x30 cm

Mount Everest 10x30 cm

Kilimanjaro 20x30 cm

Matterhorn 20x30 cm

Mont Blanc 20x30 cm

Mount Everest 20x30 cm

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Kilimanjaro 10x30 cm

ASSORTIMENT
20x30x6 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

30x15x8 cm

Kilimanjaro

•

•

•

•

Matterhorn

•

•

•

•

Mont Blanc

•

•

•

Mount Everest

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 45
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Ageton Wave
Dankzij haar gewelfde deklaag zonder facet heeft de Ageton
Wave een licht verouderde uitstraling. Deze mooie siersteen is 6
cm dik en leverbaar in vijf verschillende kleuren. Wordt geleverd
met afstandhouder.

ASSORTIMENT
Kilimanjaro 20x30 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

Kilimanjaro

•

•

Matterhorn

•

•

Mont Blanc

•

•

Mount Everest

•

•

Matterhorn 20x30 cm

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 45

Mont Blanc 20x30 cm
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Mount Everest 20x30 cm

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.
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S I E RT E G E L S Ageton Wave & Ageton Nature Wave

De Ageton Nature Wave dankt haar authentieke uitstraling aan het hameren van de toplaag. Deze bewerkingsmethode geeft de 6 cm
dikke steen een gewelfde deklaag en licht gewelfde zijkanten zonder facet, maar met afstandhouder.

Kilimanjaro Wildverband

Matterhorn Wildverband

ASSORTIMENT
Wildverband
6 cm
Kilimanjaro

•

Matterhorn

•

Mont Blanc

•

Mount Everest

•

Mont Blanc Wildverband
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Ageton Nature wave

Mount Everest Wildverband

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 46
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Strahlton

Strahlton Kilimanjaro

122
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1
S I E RT E G E L S Strahlton

Evenals de Eliton wordt ook de Strahlton bewerkt met kleine rvs
kogeltjes. Het resultaat is een natuurlijk ogend wat ruwer oppervlak. Deze
steen heeft geen facet, wel een afstandhouder. De Strahlton heeft een
dikte van maar liefst 6 cm en is leverbaar in vier verschillende tinten.

Matterhorn 30x60 cm

Mount Everest 30x60 cm

Mount Kenia 30x60 cm

ASSORTIMENT

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

30x60x6 cm

60x60x6 cm

Kilimanjaro

•

•

Matterhorn

•

•

Mount Everest

•

•

Mount Kenia

•

•
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Kilimanjaro 30x60 cm

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 46
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Eliton

De natuurstenen deklaag van de Eliton is bewerkt met kleine rvs
kogeltjes, voor een wat ruwere uitstraling. Om te voorkomen dat
deze 6 cm dikke steen snel groen wordt of verkleurt, wordt deze

TIP!

daarna zorgvuldig geïmpregneerd.

Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

Eliton Montagne Noir

124
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1
S I E RT E G E L S Eliton

Montagne Noir 20x30 cm

Mount Vancouver 20x30 cm

ASSORTIMENT
10x30x6 cm

20x30x6 cm

30x60x6 cm

60x60x6 cm

40x80x6 cm

Himalaya

•

•

•

•

•

Montange Noir

•

•

•

•

•

Mount Vancouver

•

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 46 t/m 47
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Himalaya 30x60 cm

125

Een zomerse bries doet het siergras wuiven.
Alsof het zeggen wil, kom naar buiten.
Waarom ook niet?
Op uw terras zit u heerlijk uit de wind...
Puur genieten!

126

2
G E BA K K E N ST E N E N

2 Gebakken stenen
Novaton Jardino
Barnsteen
Toermalijn
Gebakken klinkers
Onyx
Apatiet
Terra serie

129
131
131
132-137
134
134
135
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Terra Ancona Antica

Bij sommige producten in dit hoofdstuk staan pictogrammen die onderstaande
eigenschappen aangeven. Zo ziet u direct of het product aan uw eisen voldoet.
Kijk voor meer informatie op www.terrasentrends.nl

Zwaar belastbaar
(oprit)

Licht belastbaar

Easy to Clean

Kleurecht

Footcomfort

Met protection
plus factor 15 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 25 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 30 MBI
bescherming
TERRAS & TRENDS
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2
G E BA K K E N ST E N E N
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Ontspannen slenteren door oude steegjes en smalle straatjes, hier en daar snuffelen in een leuke
winkel en daarna een kopje koffie drinken op een gezellig terras. Dat is vakantie in Nederland. Met onze
gebakken klinkers uit de serie Dorpsgezichten, haalt u de sfeer van oude Hollandse stadjes in uw eigen
tuin. Zo heeft u het hele jaar rond een vakantiegevoel.

TERRAS & TRENDS

2
G E BA K K E N ST E N E N Novaton Jardino

Novaton Jardino

De bezande en getrommelde Jardino heeft een natuurlijke,
verouderde uitstraling. Als gevolg van de hoge baktemperatuur
heeft deze steen een enorme druk- en treksterkte. Daarmee is
de Jardino een kleur- en slijtvaste steen die tot in lengte van
jaren waardevast blijft.

Kenmerken:

Met gebakken bestrating creëert u een fraaie en prettige leefomgeving met natuurlijke materialen. Kwalitatief

• Duurzaam

hoogwaardige en duurzame producten voor elk type tuin. Gebakken bestrating is een kleurechte basis voor uw

• Kleurecht en kleurvast

oprit, tuin of terras en gaat generaties lang mee. Tijdloos , onderhoudsvrij en nagenoeg onverwoestbaar!

• Laag wateropname percentage
• Onderhoudsvriendelijk

BLIJVEND MOOI

• Beschikbaar in diverse kleuren

De levensduur van gebakken straatstenen is lang, goed voor generaties. Straatbakstenen zijn zeer ge-

• Budgetvriendelijk

schikt voor hergebruik en behouden een hoge restwaarde. De bakstenen worden zelfs mooier naarmate
ze langer liggen. Ze zijn te gebruiken voor allerlei soorten toepassingen en ideaal te combineren met
andere materialen, zoals natuursteen en keramiek. Straatbakstenen zijn kleurvast, slijtvast en bestand
tegen verwering. Daardoor zijn ze blijvend mooi. Een slimme keuze voor de lange termijn.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK
Straatbakstenen worden op milieuvriendelijke wijze geproduceerd, met respect voor de natuur.
De kleiwinning voor het produceren van straatbakstenen draagt bij aan nieuwe natuurontwikkeling
en geeft ruimte aan rivieren. In Nederland wordt meer klei afgezet dan gewonnen; daarmee is
klei een hernieuwbare grondstof, en dus milieuverantwoord. Tel daarbij de lange levensduur van
straatbakstenen en u bent verzekerd van een verantwoorde en duurzame keuze bij het kiezen van
gebakken bestrating.
Door het natuurlijke bakproces vertoont straatbaksteen altijd een lichte maattolerantie. Tevens
kunnen er lichte tintverschillen voorkomen. Bij het verwerken van straatbaksteen dienen de stenen uit
verschillende pallets gemengd te worden voor een mooi en egaal effect. Straatbaksteen is verkrijgbaar
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GEBAKKEN BESTRATING

in de klassieke formaten; keiformaat, dikformaat en waalformaat.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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G E BA K K E N ST E N E N
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Terra Ancona Antica
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2
G E BA K K E N ST E N E N Barnsteen/Toermalijn

Barnsteen
(Ongetrommeld / onbezand)

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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Toermalijn
(Getrommeld / onbezand)

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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G E BA K K E N ST E N E N Gebakken klinkkers

Gebakken klinkers

Kildare
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Met de keuze voor een gebakken steen helpt u de natuur een
handje. Immers, de baksteen wordt vervaardigd uit klei dat in ruime
mate wordt aangevoerd door rivieren. Door de klei te winnen wordt
het peil van de rivier verlaagd, waardoor die weer alle ruimte krijgt.
Ook de fraaie gebakken klinkers worden gemaakt van rivierklei.
Dat geeft deze stenen een uitermate natuurlijk aanzien. De fraaie
kleurstellingen dragen daar zeker toe bij. Gebakken klinkers zijn
leverbaar in drie formaten. Dat zijn het waalformaat, het
dikformaat en het platkeiformaat.
Onyxe
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2
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Toermalijn

(Ongetrommeld / onbezand)
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Toermalijn

Toermalijn
Apatiet

G E BA K K E N ST E N E N Gebakken klinkers/Toermalijn

Barnsteen

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50

2
G E BA K K E N ST E N E N Onyx/Apatiet

Onyx

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.

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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Apatiet
(Ongetrommeld / onbezand)

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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2
G E BA K K E N ST E N E N Gebakken klinkers Terra

Terra

Terra bolzano antica

Terra iseo antica

Waalformaat

Waalformaat

Terra lucca antica

Terra lugano antica

Waalformaat

Waalformaat
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Terra modena antica

Waalformaat

Terra vulcano antica
Waalformaat

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50

TERRAS & TRENDS

135

2
G E BA K K E N ST E N E N Gebakken klinkers

Apatiet

Novaton

Apatiet

WF bezand/ongetrommeld

WF bezand/ongetrommeld

DF bezand/getrommeld

Safier

Barnsteen

Toermalijn

WF onbezand/getrommeld

DF onbezand/ongetrommeld

DF onbezand/getrommeld
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Fluoriet

Toermalijn

Sutton

WF bezand/getrommeld

WF onbezand/ongetrommeld

WF getrommeld

Toermalijn

Apatiet

Carlow

WF onbezand/getrommeld

WF bezand/getrommeld

DF getrommeld

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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2
G E BA K K E N ST E N E N Gebakken klinkers

Topaas
DF onbezand/getrommeld

Apatiet
Klinkerkei Bezand

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Jade
WF getrommeld

Kildare
DF getrommeld

Oud Ommen
WF onbezand/getrommeld

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 48 t/m 50
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Heerlijk nagenieten van een inspannende dag
komt u hier volledig tot uw rust.
Dit alles maakt het tot de perfecte afsluiting van de dag!

3
S I E R B E ST R AT I N G

3 Sierbestrating
®

Betonstenen Tremico waal- en dikformaat
Betonstenen Tremico Klinker- en tegelformaat
Everton XL
Demiton Extra
Mondian
XLL klinkers
Strackstone
Retro Natura
Courtstones
Maas & Waal Cobblestones®
Cobble Paving
Kaiserstone Extra
Tambour

140
141
142-143
144-145
146
147
148
149
150-151
152-154
155-156
157
158-159
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Bij sommige producten in dit hoofdstuk staan pictogrammen die onderstaande
eigenschappen aangeven. Zo ziet u direct of het product aan uw eisen voldoet.
Kijk voor meer informatie op www.terrasentrends.nl

Zwaar belastbaar
(oprit)

Licht belastbaar

Easy to Clean

Kleurecht

Footcomfort

Met protection
plus factor 15 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 25 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 30 MBI
bescherming
TERRAS & TRENDS
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3
S I E R B E ST R AT I N G Betonstenen Tremico Waal- en dikformaat

Betonstenen Tremico
Waal- en dikformaat

Antraciet

Herfst

Oud bont

Bont

Rood zwart

Brons

Van een klinker wordt verwacht dat hij jarenlang mee gaat, van de
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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.

Dikformaat Oud Bont

140
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Smook

3
S I E R B E ST R AT I N G Betonstenen Tremico Klinker- en tegeformaat

Betonstenen Tremico
Klinker- en tegelformaat

Bont

Brons

Herfst

Oud bont

Smook

Viola
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ASSORTIMENT
20x5x6 cm
Waalformaat

20x6,7x6 cm
Dikormaat

21x10,5x7 cm
Keiformaat

Antraciet

•

•

Herfst

•

•

•

Oud Bont

•

•

•

Smook

•

•

Bont

•

•

•

Rood/Zwart

•

•

•

Brons

•

•

•

Viola

30x20x6 cm

60x30x6 cm

60x60x6 cm

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 50 t/m 51
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Everton XL
De Everton XL heeft dezelfde eigenschappen als de Everton
Camelot, maar is alleen net een maatje groter. Ook deze
steen is uitstekend geschikt om te leggen in verschillende
verbanden en motieven.

TIP!
Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

Everton Orange Moon

142
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S I E R B E ST R AT I N G Everton XL

Antra Brown 20x30 cm

Auberge 20x30 cm

Gothic 20x30 cm

Kilimanjaro 20x30 cm

Orange Moon 20x30 cm

ASSORTIMENT
20x30x6 cm

50x50x6 cm

Wildverband

Antra

•

•

•

Antra Brown

•

Auberge

•

Gothic

•

Kilimanjaro
Orange Moon

•
•

•
•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 51 t/m 52
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Antra 20x30 cm

143

Demiton Extra
Klassiek en daardoor gisteren, vandaag mooi, maar ook morgen
en over 10 jaar nog altijd even schitterend: de Demiton Extra.
Deze prachtige siersteen is verkrijgbaar in diktes van 6 cm en
voorzien van een deklaag. Zonder facet en met afstandhouder.

ASSORTIMENT

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

20x30x5 cm
xs
Berkley

Verwerkingsvoorschriften zie verpakking.

40x40x6 cm

Wildverband

•

•

•

Capiche

• ACTIE ARTIKEL

•

•

•

Coal

• ACTIE ARTIKEL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Copperblend
Gothic

TIP!

30x40x6 cm

• ACTIE ARTIKEL

Kilimanjaro

•

Mallorca

•

Mont Blanc

•

•

•

Primavera

•

•

•

Grey

• ACTIE ARTIKEL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 52 t/m 53

Demiton Extra Gothic

144
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3
S I E R B E ST R AT I N G Demiton Extra

Capiche wildverband

Coal wildverband

Copperblend wildverband

Gothic wildverband

Kilimanjaro wildverband

Mallorca wildverband

Mont Blanc wildverband

Primavera wildverband

Terra Casa wildverband

TERRAS & TRENDS
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Berkley wildverband

145

3
S I E R B E ST R AT I N G Mondian

Mondian
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.
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ASSORTIMENT
20x30x6 cm

30x40x6 cm

30x60x6 cm

•

•

•

Oud Bont

•

•

•

Antraciet

• ACTIE ARTIKEL

•

•

•

•

•

Brons

Smook

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 53

Mondian oud bont
146
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Mondian oud bont

Mondian brons

Mondian antraciet

Mondian smook

De steenmeesters

XLL klinkers
(kleurecht)
GeoColor Excellent is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag.
De toplaag wordt zo op de onderlaag aangebracht dat een menging
ontstaat. Dit zorgt voor een optimale hechting zodat de toplaag en
onderlaag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De onderlaag is
samengesteld uit cement. zand en een toeslagmateriaal in de vorm van
grind of gebroken split. De producten met daarin gerecycled betongranulaat

3
S I E R B E ST R AT I N G Betonklinkers XLL

MBI

zijn voorzien van het Milieukeurmerk (KOMO).
De onderlaag versterkt en zorgt voor stabiliteit van de betonstraatsteen.
De toplaag. met een gemiddelde dikte van 10 mm. is samengesteld uit
fijn zand, kleurecht natuurlijk materiaal en cement. De toplaag kan uit
verschillende texturen bestaan. Wanneer u de term ‘Geo’ tegenkomt in de
productomschrijving betekent dit dat er altijd kleurecht natuurlijk materiaal
wordt gebruikt in de toplaag van de betonstraatstenen.

De MBl-producten in GeoColor Excellent uitvoering zijn in vele vormen
en kleuren verkrijgbaar. Natuurlijk is de kleur belangrijk, maar ook de
functie speelt een belangrijke rol om voor elke toepassing de juiste steen
te kiezen. Voor veel formaten zijn daarnaast machinale pakketten in

ASSORTIMENT
20x10,5x8 cm

verschillende legverbanden beschikbaar. Naast de klinkers al dan niet

Grijs

•

in machinaal pakket heeft MBI nog veel meer in haar Intra

Antraciet

•

assortiment. Denk hierbij onder andere aan H-profiel klinkers.

Rood/zwart

•

Terracotta

•

Heidemangaan

•

Rood/bruin

•

grasbetonklinkers en stootbanden.
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Vele formaten, vormen en kleuren

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 50
Rood/bruin
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3
S I E R B E ST R AT I N G Strackstone

Maas & Waal Strackstone

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

De Strackstones onderscheiden zich van de

Antraciet

Havanna Antraciet genuanceerd

Havanna

Wijnrood/Oker genuanceerd

Oker

Wijnrood/Antraciet genuanceerd

Wijnrood

Cobblestones® door het moderne en strakke uiterlijk.
Door toepassing van hoogwaardige grondstoffen
en kleurechte granulaten wordt de kwaliteit van de
Cobblestones® geëvenaard.

ASSORTIMENT
21x7x8 cm
Wijnrood/Havanna genuanceerd

•

Antraciet

•

Havanna/Antraciet genuanceerd

•

Havanna

•

Wijnrood/Oker genuanceerd

•

Oker

•

Wijnrood/Antraciet genuanceerd

•

Wijnrood

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 53
Havanna

148

Wijnrood/Havanna genuanceerd
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3
S I E R B E ST R AT I N G Retro Natura

Retro Natura
Met natuursteen deklaag, licht verouderd, zonder facet en met afstandhouder.

Old Paris

Old Berlin

Old Londen
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Old Amsterdam

ASSORTIMENT
21x7x8 cm
Old Amsterdam

•

Old Paris

•

Old Berlin

•

Old Londen

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 54
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Courtstones

Courtstones combineren het natuurlijke uitzicht van authentieke kasseien met het legcomfort van een
klassieke trommelsteen. Gepatenteerde technologie zorgt ervoor dat Courtstones uitstekend bestand zijn tegen
alle weersinvloeden, slijtage en het vastzetten van stof en vuil in het oppervlak. Courtstones Naturel bestaan
uit een vaste verhouding van gemengde formaten met een gelijke breedte van 12,9 cm.

Natural basalt

150
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3
S I E R B E ST R AT I N G Courtstones

Natural Belgium blue

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ASSORTIMENT
12,9 cm x verschillende lengte maten
•

Natural basalt
Natural Belgium Blue

Natural basalt

•

Natural Belgian blue

Voegvulling 8-10 kg per m

2

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 54

Courtstones Natural
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Maas & Waal Cobblestones®

Rood genuanceerd

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.

Bruin genuanceerd

152
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3
S I E R B E ST R AT I N G Cobblestones ®

Brons

ASSORTIMENT
14x14x7 cm

14x21x7 cm

21x21x8 cm

21x31,5x8 cm

21x42x8 cm

20x5x8 cm
waalformaat

21x7x8 cm
dikformaat

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Antraciet

•

•

•

Bont genuanceerd

•

•

•

Brons genuanceerd

•

•

•

Bruin genuanceerd

•

•

•

Rood genuanceerd

•

•

•

•

•

•

Madrid (antraciet/grijs) genuanceerd

•

•

•

Murcia (zwart/bruin/grijs)

•

•

•

Wijnrood

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 54 t/m 55

TIP!
Stenen die vlak in een mal gemaakt worden, zijn altijd zeer
maatvast en dus van hoge kwaliteit. Vlak gemaakte stenen
hebben altijd een zeer vlakke bovenlaag (malkant) en een iets
ruwere onderlaag (stempelzijde), let er bij het straten dus op
dat de gladde bovenkant van de steen, dan ook altijd boven
(zichtzijde straatwerk) komt te liggen.
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Algarve/terra melange

10,5x10,5x7 cm

Madrid
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3
S I E R B E ST R AT I N G Cobblestones ®

Maas & Waal Cobblestones®
Wijnrood

Antraciet

Brons genuanceerd
Algarve
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Bont genuanceerd
Madrid

Bruin genuanceerd
Rood genuanceerd

Murcia

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 54 t/m 55
154
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3
S I E R B E ST R AT I N G Cobble Paving/Budgetline

Cobble Paving/Budgetline

Lanzarote

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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.

Madrid
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3
S I E R B E ST R AT I N G Cobble Paving/Budgetline

Cobble Paving/Budgetline

Antraciet

Brons genuanceerd

Lanzarote

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
156

Grijs/Antraciet

Rood genuanceerd

Algarve

ASSORTIMENT
15x15x6 cm

20x15x6 cm

20x20x6 cm

20x30x6 cm

Algarve/terra melange

•

•

•

•

Antraciet

•

•

•

•

Lanzarote
Brons genuanceerd

•

•

•
•

•

•

Rood genuanceerd

•

•

Grijs/antraciet

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 56
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3
S I E R B E ST R AT I N G Kaiserstone Extra

Kaiserstone Extra
Sierbestrating in 6 en 8 cm dikte, voorzien van een deklaag, zonder facet,
met afstandhouder en gehamerd. Door deze bewerkingsmethode lijkt de steen licht verouderd.

Berkley

Coal

Copperblend

Gothic

Kilimanjaro

Mont Blanc
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Primavera

ASSORTIMENT
30x40x6 cm

40x40x6 cm

Wildverband 6 cm

Wildverband 8 cm

Coal

•

•

•

•

•

•

Copperblend

•

Gothic

•

•

•

•

•

•

•

Kilimanjaro

•

•

Berkley

•

•

Mont Blanc

•

•

Primavera

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 56 t/m 57
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3
S I E R B E ST R AT I N G Tambour

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

Antraciet

20x5x6 cm
waalformaat

20x6,7x6 cm
Dikformaat

10x10x6 cm

15x15x6 cm

15x20x6 cm

20x20x6 cm

20x30x6 cm

•

•

•

•

•

•

• ACTIE ARTIKEL

• ACTIE ARTIKEL

Bont

•

•

•

•

•

•

•

Brons

•

•

•

•

•

•

•

•

Oud Bont

•

•

•

•

•

•

•

•

Room/Crème

•

•

•

•

•

•

•

Smook

•

•

•

•

•

•

•

Rood/Zwart

•

•

•

•

•

• ACTIE ARTIKEL

• ACTIE ARTIKEL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 57 t/m 59

Dikformaat Brons

158

15x5x7,5 cm
Rijnformaat
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3
S I E R B E ST R AT I N G Tambour
Waalformaat Antractiet

Bont

Rood zwart

Oud bont

Brons

Smook

159
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Room Créme

Antractiet

Het pad naar je voordeur,
het visitekaartje van je huis.
Speels, warm maar ook geometrisch,
Loop over de natuur naar binnen...
Daar wil je zijn.

160

4
N AT UU R ST E E N T E G E L S

4 Natuursteen tegels
Marmer
Zandsteen/Kwartsiet
Leisteen
Basalt
Graniet
Turks hardsteen
Vietnamees hardsteen
Chinees hardsteen

162
163
164
165
166
167
168
169

Tibet Dark Grey

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Golden Leaf

Bij sommige producten in dit hoofdstuk staan pictogrammen die onderstaande
eigenschappen aangeven. Zo ziet u direct of het product aan uw eisen voldoet.
Kijk voor meer informatie op www.terrasentrends.nl

Zwaar belastbaar
(oprit)

Licht belastbaar

Easy to Clean

Kleurecht

Footcomfort

Met protection
plus factor 15 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 25 MBI
bescherming

Met protection
plus factor 30 MBI
bescherming
TERRAS & TRENDS
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4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Marmer

Marmer

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

ASSORTIMENT
60x60x3 cm
Polar Blue

•

Royal Beige

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 61

Polar Blue
162
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Royal Beige gezandstraald

Polar Blue

4

Golden Leaf

Autumn Brown

Silver Galaxy

Sarinda Yellow

Modak

N AT UU R ST E E N T E G E L S Zandsteen/Kwartsiet

Zandsteen/Kwartsiet

Zandsteen is een splijtmateriaal. Splijtmateriaal is gelaagd en
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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

ASSORTIMENT
60x40x
2,5-3 cm

60x60x
2,5-3,5 cm

80x80x
2,5-3,5 cm

Autumn Brown Breukruw
Silver Galaxy
Golden Leaf Breukruw

•

60x60x2,5 cm

•

•

•

•

60x60x3 cm

60x90x2,5 cm Banenverband
4-6 cm

Romaansverband

•
•

•
•

Silver Shadow

•

Sarinda Yellow
Modak Breukruw

60x40x2,5 cm

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 60
Modak
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163

4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Leisteen

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

Laos Slate Multicolor

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
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Desert black breukruw

Mustang

Black Berry

Laos Slate Multicolor

ASSORTIMENT
60x60x2 cm

60x60x2,5 cm

Desert Black Gecalibreerd en Breukruw

80x80x2,5 cm
•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 60 t/m 61

80x80x2,8 cm
•

•

Laos Slate Multicolor

TERRAS & TRENDS

60x60x3 cm

•

Mustang
Black Berry

60x60x2,8 cm

•

60x120x2,8 cm 100x100x2,8 cm
•

•

4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Basalt

Basalt

Tibet Olivian Black

aan het aardoppervlak na bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen.
Het wordt in blokken uit de berg gewonnen, in platen gezaagd en
vervolgens verwerkt tot tegels. Basalt is meestal zwart van kleur
en bestaat uit kleine kristallen. Het oppervlak van de tegels wordt
over het algemeen geslepen of gevlamd. De structuur van basalt  
kenmerkt zich vaak door kleine luchtsluitingen, afhankelijk van de
soort. Basalt kan van zending tot zending van kleur en structuur

Tibet New Black

verschillen. Vele soorten basalt zijn vorstbestendig en kunnen
zowel binnen als buiten worden toegepast.

ASSORTIMENT
25x30-55x3 cm

50x50x3 cm

Tibet New Black
Tibet Olivian Black

•

•

60x60x3 cm

80x80x3 cm

•

•

•

•

80x40x3 cm
•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 61
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Basalt is een uitvloeiinggesteente, ontstaan uit afgekoelde magma

Tibet Olivian Black

TERRAS & TRENDS
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4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Graniet

Graniet

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Tibet Dark Grey gevlamd

Tibet Dark Grey riven

Tibet Asian White

ASSORTIMENT
50x50x3 cm

60x40x3 cm

60x60x3 cm

•

•

Tibet Donker Grijs Riven
Tibet Donker Grijs
Tibet Asian white Riven

80x80x3 cm

•

Bohemian Black
•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 61 t/m 62

Graniet is een stollingsgesteente, ontstaan uit langzaam afkoelende en stollende magma diep onder het aardoppervlak.
Het is het meest voorkomende dieptegesteente binnen onze aardkorst. Het wordt in blokken uit de groeve gewonnen, in
platen gezaagd en vervolgens verwerkt tot tegels. Het oppervlak van de tegels kan op meerdere manieren worden
behandeld. Tegenwoordig wordt het vaak gevlamd: door branden wordt het graniet tot zeer hoge temperaturen verhit en
vervolgens snel afgekoeld. Hierdoor komen minuscule stukjes los, waardoor het oppervlak licht reliëf  vertoond,
met als bijkomend voordeel een hoge antislipwaarde.

Tibet Dark Grey

166

Bohemian Black riven

TERRAS & TRENDS

4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Turks hardsteen

Turks hardsteen

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

Antique Blue Light

ASSORTIMENT
60x60x3 cm
Antique blue light soft finish

•

Antique blue light gestraald en geborsteld

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 63
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De Turkse hardstenen die wij voeren zijn feitelijk kristallijne

Antique Blue Light
TERRAS & TRENDS
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4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Vietnamees hardsteen

Vietnamees hardsteen

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Vietnamese Hardsteen
soft finish

Vietnamese Hardsteen
grof geschuurd

ASSORTIMENT
60x60x3 cm
Anticato soft finish

•

Anticato grof geschuurd

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 63

Vietnamees hardsteen
168
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4
N AT UU R ST E E N T E G E L S Chinees hardsteen

Chinees hardsteen

Spotted Bluestone

Spotted Bluestone
gezoet met facet

Spotted Bluestone
New Anticato Soft Finish

Nero Imperiale
soft finish

Nero Imperiale riven

Spotted Bluestone
gezandstraald

ASSORTIMENT
50x50x3 cm

60x60x2,5 cm

60x60x3 cm

Spotted Bluestone gezoet met facet

•

•

•

•

•

Spotted Bluestone gezoet, getrommeld

•

•

•

•

•

Spotted Bluestone new anticato

•

Spotted Bluestone sandblasted

•

Nero Imperiale riven

•

Nero Imperiale gezoet

•

Nero Imperiale soft finish

•

60x90x3 cm

80x80x3 cm

100x100x3 cm

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 62
Groot romaans verband
Spotted Bluestone Gezoet met facet

•

Spotted Bluestone Gezoet Getrommeld

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Spotted Bluestone
gezoet getrommeld

Alle Spotted  Bluestone tegels zijn licht kalkhoudend, hierdoor kunnen de
tegels te zijner tijd iets van hun originele kleur verliezen.
Ze worden door weersinvloeden meestal iets lichter van kleur.
TERRAS & TRENDS
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De herfst neemt langzaam maar zeker
bezit van uw tuin.
Bladeren bedekken uw terras.
Vanuit de warme woonkamer aanschouwt u
de stemmige kleurenpracht...

170

5
N AT UU R ST E E N

5 Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes/Zand
Rotsen/Brokken
Flagstones

172-173
174
175

Ardenner grijs

U houdt van robuuste tuinen. Met natuursteen geeft u uw tuin een extra krachtige uitstraling. Wij bieden
u een uitgebreid assortiment rotsen, blokken, natuursteen en grind. Ideaal als decoratief element in uw
tuin maar ook zeer geschikt om bijvoorbeeld hoogteverschillen mee te creëren. Of u nu een trendy of juist
een authentieke en natuurlijke tuin hebt, bij ons vindt u altijd natuursteen in de juiste vorm, het geschikte
formaat en met precies de goede kleur.

TERRAS & TRENDS
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Yellow Sun

171

Siergrind/Split/Brokjes

nidagravel® is ontwikkeld voo

TIP!
ACTIE ARTIKEL

Voor looppaden, rijpaden of opritten leveren wij speciale
grind-splitplaten. Deze platen voorkomen het wegrijden van
grind of split. Zie hiervoor onze Nidagravel platen op pag. 214.

Dan
gem
tot l
de r
is g
vast
mee

Zie prijslijst 82 voor grindstabilisatiesysteem

los grind
172
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Black Slate
15-30 | 30-60 mm

Basalt
8-16 | 16-32 mm

Castle grind
3-8 | 8-16 mm

Dololux (Gravier d’or)
0-5 | 0-15 mm

Flachkorn
8-16 | 16-32 mm

Granada
10-18 mm

Grauwacke
6-16 mm

Icy Blue grind
8-16 | 16-25 | 25-40 mm

Japans (bonte maassplit)
2-6 | 11-16 mm

Mijnsplit rood
6-15 | 16-22 mm

Limburgs wit grind
4-8 | 8-16 | 16-32 | 30-60 mm

Moräne Extra
8-16 mm

Nero Ebano
12-16 | 16-25 mm

Zebra
8-16 mm

Grind bont
8-16 mm

Grind wit bont
8-16 mm

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 64 t/m 66
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Ardenner geel
6-10 mm

N AT UU R ST E E N Siergrind/Split/Brokjes

Ardenner grijs
7-14 | 20-32 mm

173

5
N AT UU R ST E E N T E G E L S Rotsen/Brokken

Rotsen/Brokken

Ardenner Grijs

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Ardenner grijs
6-9 | 10-20 | 15-30 cm

Maaskeien bont
8-20 | 15-30 | 20-50 cm

Grauwacke
6-8 | 8-20 | 15-30 | 20-50 cm

Moräne
3-6 | 10-30 cm

Lava
5-8 | 10-20 | 15-30 cm

Moräne Extra
3-5 | 7-10 | 10-25 cm

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 63 t/m 64
174
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N AT UU R ST E E N Flagstones

Flagstones

Violetto
3-6 | 6-10 cm

Bourgogne
2-4 cm

Alta
2-4 cm

Desert Black
2-4 cm

ASSORTIMENT
Alta Kwartsiet

•

Bourgogne Geel

•

2,5-4 cm

3-4 cm

•

Violetto Leisteen
•

Weser Rood
•

Desert Black (breukruw)
Florida Yellow

3-7 cm

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 64
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2-4 cm

Dessert Black

TERRAS & TRENDS
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De barbecue smeult, iedereen is vrolijk.
Al uw vrienden zijn gekomen
op deze nazomerse dag.
Maar ach, het terras is groot genoeg...
Plaats voor iedereen.
Spotted Bluestone bloktredes

6

178-179
180-181
182-183
184
185
186
187
188
189
190
191
191
192
193
194
195
195
196
197
198-199
200-201
202-203
204-205

Met hoogteverschillen in een tuin creëert u makkelijk en eenvoudig een optische dieptewerking. Zo lijkt de tuin niet
alleen groter, de tuin krijgt daardoor ook een geheel eigen uitstraling. Wij bieden u daarvoor een breed en gevarieerd
aanbod muur- & stapelelementen. Van rond en rustiek tot strak en modern.
En natuurlijk zijn onze elementen verkrijgbaar in vele trendy, mediterrane en traditionele kleurstellingen.

TERRAS & TRENDS

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

U- en L-elementen
Betonbielzen/Opsluitbanden/
Palissaden
Vijverafdekranden/
Opsluitbanden natuursteen
Bielzen/Palissaden natuursteen
Wallblock split
Granuwall
Promo wall
Patio Muurblok
Wallblock modern, New, Old
Giga splitblok/splitblok/Geocolor+
GeoPlano/GeoAntica
Oudhollandse stapelelement
Combiwall Splitton
Pilestone Line
Oudhollandse kantopsluiting
Traptreden GeoColor+/Facetto
Traptreden Splitton
Traptreden Oudhollandse
Trap- en bloktreden natuursteen
Stapelbokken/stapelstrips
Norstone rockpanels
Schanskorven
Staalmatten/Draadpanelen
Gardeco tuinhaarden

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N /K A N TOPSLU IT I N G E N

6 Muur-/Stapelelementen/
Kantopsluitingen

177

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.

L-elementen

U-elementen
Yellow Sun als vijverrand

178
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M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N U-/L-elementen

U-elementen

U-element antraciet

L-element grijs

L-element antraciet

ASSORTIMENT
30x20x40 cm

40x40x40 cm

50x40x40 cm

U-element grijs

•

U-element antraciet

•

U-hoekelement grijs

•

U-hoekelement antraciet

•

L-element grijs

•

L-element antraciet
L-hoekelement grijs

•

L-hoekelement antraciet

60x40x40 cm

60x40x50 cm

80x40x40 cm

100x50x40 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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U-element grijs

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 67 t/m 68
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Betonbielzen/Opsluitbanden/
Palissaden

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.

Opsluitband grijs

ASSORTIMENT
75x12x20 cm

100x12x20 cm

Betonbiels bruin genuanceerd

•

•

Betonbiels zwart

•

•
30x12x100 cm

40x12x100 cm

•

•

Beton molgoot grijs

5x15x100 cm

6x15x100 cm

6x20x100 cm

6x30x100 cm

8x20x100 cm

10x20x100cm

Opsluitband grijs

•

•

•

•

•

•

Opsluitband zwart

•

•

•

•

•

Opsluitband Geocolor antraciet

•

Gazonband zwart

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 68 t/m 69

Palissade antraciet

180
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•

•

•

•

•

•

•

Gazonband grijs
Trottoirband grijs

12x25x100 cm 15x25x100 cm 13/15x25x100 cm 18/20x25x100 cm

6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Betonbielzen/Opsluitbanden

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

Palissade opsluitband vierkant
8x35x50 cm / 8x50x50 cm antraciet

Palissade opsluitband rechthoekig
ø 8x25x100 cm zwart

Opsluitband 5x15x100 antraciet

Betonbiels 120 cm antraciet

Opsluitband Oud-Hollands grijs

Opsluitband 5x15x100 grijs

ASSORTIMENT
6x25x50 cm

6x40x50 cm

Mini Palissade Opsluitbanden rond zwart

•

•

Mini Palissade Opsluitbanden Rechthoekig zwart

•

•

Palissade Opsluitbanden Rechthoekig zwart

8x35x50 cm

8x50x50 cm

8/10x25x100 cm

•

•

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Betonbiels 120 cm bruin genuanceerd

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 69

TERRAS & TRENDS

181

Vijverafdekranden/
Opsluitbanden natuursteen

ASSORTIMENT
100x30x3 cm
Tibet Olivian Black vijver-/afdekbanden recht

50/50x30x3 cm

•
•
•

Spotted Bluestone vijver-/afdekbanden hoekstuk

•

Spotted Bluestone vijver-/afdekbanden hoekstuk
•

•

Spotted Bluestone opsluitband met facet van 2x2 mm

•

Tibet Olivian Black opsluitband, rondom afgewerkt

•

Tibet New Black opsluitband, rondom afgewerkt

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 70 t/m 71

Spotted Bluestone

182

100x20x6 cm

•

Spotted Bluestone vijver-/afdekbanden

Spotted Bluestone opsluitband met facet van 2x2 mm

40/40x20x3 cm 45/25x45/25x3 cm 100x15x6 cm

•

Spotted Bluestone vijver-/afdekbanden recht

Spotted Bluestone vijver-/afdekbanden hoekstuk

100x25x3 cm

•

Tibet Olivian Black vijver-/afdekbanden binnenhoek

Spotted Bluestone vijver-/afdekbanden

100x20x3 cm

TERRAS & TRENDS
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M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Vijverafdekranden natuursteen

Tibet New Black

Vijverrand Tibet Olivian Black, hoekstuk
50/50x30x3 cm

Vijverrand Tibet Olivian Black
100x30x3 cm

Tibet Spotted Blue
100x20x6 cm

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

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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

Olivian New Black
100x20x6 cm
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6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Bielzen/Palissaden natuursteen

Bielzen/Palissaden
natuursteen

Spotted Bluestone behakte kop

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Spotted Bluestone,
behakte kop 50x12x12 cm

Spotted Bluestone
50x12x12 cm

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.

ASSORTIMENT
50x12x12 cm
Spotted Bluestone biels, 2 zijdes ruw behakt (horizontale verwerking)

•

Spotted bluestone biels, 2 zijdes en 1 kop ruw behakt (verticale bewerking)

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 71
184
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6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Wallblock Split

Wallblock Split
Met Wallblock split worden verhogingen aanbrengen in uw tuin
eenvoudig. Terrassen of verhoogde bloemperken aanleggen was
nog nooit zo gemakkelijk.

ACTIE ARTIKEL

Brons

ACTIE ARTIKEL

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

Room/Crème

Smook

ASSORTIMENT
40x10x10 cm
Antraciet
Brons

• ACTIE ARTIKEL
•

Room

•

Smook

• ACTIE ARTIKEL

Room/Crème

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Antraciet

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 73
TERRAS & TRENDS

185

6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Granuwall

Granuwall
Antraciet

Natura

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Brons genuanceerd

Terracotta

ASSORTIMENT
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.

•

Muurelement brons genuanceerd

•

Muurelement natura

•

Muurelement terracotta

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 71

Antraciet
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30x12x12 cm
Muurelement antraciet
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Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Kilimanjaro

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Promo Wall

Promo Wall

ASSORTIMENT
14x25x10 cm
•

Promo Wall Mont Blanc

•

Promo Wall Mount Everest

•

Promo Wall Kilimanjaro

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 73
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Promo Wall Matterhorn

Kilimanjaro
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MBI

De steenmeesters

Patio Muurblok
Muurblo

TIP!
Muurblokken zijn op diverse manieren te verlijmen, zodat u
snel en makkelijk een mooi resultaat krijgt. Zie hiervoor ook
onze lijmen en kitten op pag. 224.

ASSORTIMENT

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

30x15x15 cm

45x15x15 cm

60x15x15 cm

Antraciet getrommeld

•

•

•

Provencaals oker getrommeld

•

Antraciet ongetrommeld

•

•

• ACTIE ARTIKEL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 71

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.

Antraciet getrommeld

188
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M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Wallblock

Wallblock

Door niveauverschillen aan te brengen in de tuin komt uw tuin tot leven. Het muurelement Wallblock
is hier uitermate geschikt voor. U kunt eenvoudig verhoogde bloemperken of terrassen aanleggen.
Met de 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.
Deze muurelementen kunt u eenvoudig vastzetten met multitack of All Weather fix wonderlijm.
Wij raden u aan om laag voor laag op te bouwen. Voor muren tot Boem hoogte is een gestabiliseerde
ondergrond voldoende. Bij hogere muren adviseren wij een betonfundering.

New Antraciet Small

New Antraciet Ongetrommeld

Old Antraciet Getrommeld

New Brons Ongetrommeld

New Smook Ongetrommeld

Old Smook Getrommeld

Old Brons Getrommeld

ASSORTIMENT
New Antraciet

30x12x10 cm

30x15x15 cm

60x15x15 cm

•

•

• ACTIE ARTIKEL

•

•

New Brons

•

New Smook
Modern Antraciet

Modern Brons

Old Antraciet

•

Old Brons
Modern Antraciet
Modern Brons

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 71 t/m 722
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ACTIE ARTIKEL
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6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Splitblok/Stapelblok

MBI

De steenmeesters

Giga Splitblok/Splitblok/
Stapelblok GeoColor+/
GeoPlano/GeoAntica

Stappelblok Noors-antraciet

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Gigasplitblok Basalto

Splitblok antraciet

Splitblok Noors-grijs

Splitblok Noors-antraciet

Stappelblok GeoAntica antraciet

Stapelblok GeoPlano antraciet

Stapelblok GeoColor+ solid black

Splitblok Noors-wit

ASSORTIMENT
30x15x15 cm
Stapelblok Geocolor + solid black
Stapelblok GeoPlano

60x15x15 cm

60x12x15 cm

38x9x9 cm

•

•

•
•

•

•

Giga Splitblok Noors antraciet

•

Giga Splitblok Basalto

•

Splitblok antraciet

29x9x9 cm

• ACTIE ARTIKEL

•

Stapelblok GeoAntica

Splitblok noors grijs

•

•

Splitblok noors antraciet

•

•

Splitblok noors wit

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 72 t/m 73
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45x15x15 cm
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6

Antraciet

ASSORTIMENT
75x15x15 cm
•

Antraciet

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 73

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

ASSORTIMENT
20x20x7,5 cm

30x20x7,5 cm

40x20x7,5 cm

50x20x7,5 cm

20x20x15 cm

30x20x15 cm

40x20x15 cm

50x20x15 cm

Mount Everest

•

•

•

•

•

•

•

•

Matterhorn

•

•

•

•

•

•

•

•

Kilimanjaro

•

•

•

•

•

•

•

•

Ayers Rock

•

•

•

•

•

•

•

•

Mont Blanc

•

•

•

•

•

•

•

•
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Combiwall-Splitton

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Oud-Hollands Stapelelement/Combiwall

Oud-Hollands
stapelelement

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 73 t/m 74
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6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Combiwall-Splitton

Pilestone Line
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Coal

Gothic

Kilimanjaro

Mont Blanc

ASSORTIMENT
40x15x10 cm
Berkley

•

Coal

•

Gloria

•

Gothic

•

Kilimanjaro

•

Mont Blanc

•

Primavera

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 74
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ASSORTIMENT
Oudhollandse kantopsluiting Antraciet

100x20x5 cm

100x20x7 cm

100x30x5 cm

100x30x7 cm

100x40x5 cm

100x40x7 cm

100x50x5 cm

100x50x7 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oudhollandse kantopsluiting Carbon

•

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Oud hollandse kantopsluiting

Oudhollandse
kantopsluiting

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 68 t/m 69
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6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Traptreden

MBI

De steenmeesters

Traptreden
Vijverafdekranden/
Opsluitbanden natuursteen

Traptrede Geofacetto Milano

ASSORTIMENT
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

100x35x15 cm
•

Traptrede GeoColor Savile grey

•

Traptrede Facetto Milano

•

Traptrede Facetto Cannobio

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 75

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

Traptrede
solid Black
Ardenner Grijs

194

Traptrede GeoColor Solid black

TERRAS & TRENDS
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M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Traptreden

Traptreden Splitton

Sierra Nevada

Kilimanjaro

ASSORTIMENT
Mount Everest

100x40x15 cm

110x40x15 cm

•

•

Matterhorn

•

•

Kilimanjaro

•

•

Ayers Rock

•

•

Mont Blanc

•

•

Sierra Nevada

•

•

Mount Everest

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 75

ASSORTIMENT
100x37x15 cm

100x40x20 cm

50x40x20 cm
•

Oudhollandse traptreden antraciet

•

•

Oudhollandse traptreden carbon

•

•

Oudhollandse traptreden L- antraciet

100x40x15 cm

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 74
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Oudhollandse Traptreden
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6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Trap-/bloktreden natuursteen

Trap-/bloktreden
natuursteen
Mint
100x35x15 cm
Modak
100x35x15 cm

Spotted Bluestone, geschuurd
100x35x15 cm

Tibet New Black
100x35x15 cm

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Spotted Bluestone ruw behakt
100x35x15 cm
Spotted Bluestone traptrede
hoekstuk ruw behakte voorzijde
Spotted Bluestone
traptrede hoek gezoete voorzijde

ASSORTIMENT
100x35x15 cm
Mint bloktrede, vooraangezicht breukruw

•

Modak bloktrede, vooraangezicht breukruw

•

Spotted Bluestone bloktrede, rondom geschuurd + antislipstrook van 5 cm breed

•

Spotted Bluestone bloktrede, voorzijde ruw behakt, rondom geschuurd + antislipstrook

•

50/35x50/35x15 cm

Spotted Bluestone hoekstuk, rondom geschuurd, antislipstrook van 5 cm breed

•

Spotted Bluestone hoekstuk, voorzijde ruw behakt, rondom geschuurd + antislipstrook

•

Tibet bloktrede, rondom afgewerkt, oppervlak gevlamd basalt New Black

•

Tibet bloktrede, rondom afgewerkt, oppervlak gevlamd basalt Olivian Black

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 77
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Stapelblokken Pietra Mediterrano Spotted Bluestone

Stapelstrip Antique Blue

Stapelstrip Golden Glow getrommeld

Stapelstrip Golden Glow recht

Stapelstrip Spotted Bluestone getrommeld

Stapelstrip Tibet Asian White recht

Stapelstrip Ivory Cream

Stapelstrip Apricot Gold

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Stapelblokken Mediterrano

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Stapelblokken/Stapelstrips

Stapelblokken
Stapelstrips

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 75
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Norstone Rockpanels

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

Ivory Quartz (ivoor)

ASSORTIMENT
Recht 610x152x15-35 mm Hoek uitwendig Hoek inwendig
Charcoal Rock panel (antraciet)

•

•

•

Ochre Blend Rock panel (oker genuanceerd)

•

•

•

Ivory Quartz (ivoor) Rock panel

•

•

•

White Quartz (wit) Rock panel

•

•

•

Sahara (Geel genuanceerd) Rock panel

•

•

•

XLV recht 610x152x15-35 mm Hoek uitwendig Hoek inwendig
Ochre Blend (oker genuanceerd)

198
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Rock Panels Charcoal

•

•

•

Rock Panels Ochre Blend

•

•

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 76

6
M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Norstone Rockpanels

Ochre Blend (oker genuanceerd)
Charcoal

Ivory Quartz

White Quartz

Sahara

Ochre Blend XLV

Charcoal XLV

ASSORTIMENT
1000x305x30 mm
Band tussenstuk Charcoal

•

Band eindstuk Charcoal

•

Band eindstuk Ochre Blend

•

Band tussenstuk Ochre Blend

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 76

Band 1000x305x30 mm
Charcoal (antraciet)

Band 1000x305x30 mm
Ochre Blend (oker genuanceerd)

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Ochre Blend

Charcoal (antraciet)
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Schanskorven

Traditioneel worden schanskorven als muur toegepast. Echter de
vraag naar groene korven neemt toe, waarbij de functionaliteit van
schanskorven als afscheiding wordt gecombineerd met begroeiing.
Dat kan op verschillende manieren. De schanskorf als basis met
begroeiing aan de ene kant en stenen aan de andere kant. De
mogelijkheden zijn eindeloos, ook te gebruiken als gevelbekleding
voor parkeergarages, oude muren, gebouwen en dergelijke.

200
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6
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.

ASSORTIMENT
57-75 mm

5-8 cm

6-8 cm

6-9 cm

•

Grauwacke brokjes
•

Lava brokjes
Yellow Sun brokjes

•

Ardenner grijs brokjes

•

Basalt zwart brokjes

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Schanskorven

De schanskorven kenmerken zich door hun kwaliteit.

•

Riviera Icy brokjes

•

Riviera brokjes

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 78
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Staalmatten/Draadpanelen

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.

202
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C

M

Y

CM

MY

CY

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Staalmatten/Draadpanelen

CMY

K

ASSORTIMENT
100X200 CM
•

Staalmat/draadpanelen (50x50 mm) maaswijdte

Afstandhouders t.b.v. staalmat
Clips enkel
Clips dubbel

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 77

Jura

Basalt

Limburg grind

Ardenner grijs

Rode porfier brokjes

Moräne extra

Lava

ASSORTIMENT
40-80 mm
Vulmateriaal Lava brokjes

45-65 mm

50-90 mm

30-60 mm

•

Vulmateriaal Basalt brokjes

•

Vulmateriaal Ardenner grijs brokjes

•

Vulmateriaal Rode profier brokjes

•

Vulmateriaal Jura brokjes
Vulmateriaal Limburgs grind

55-76 mm

•

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Weser kiezel

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 77
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Gardeco tuinhaarden

Blokhaard verhoogd (180cm)

12

8

BLOKHAARD- VERHOOGD

cm

“Thuis in elke Tuin” Aangezien niet elke tuin plaatst heeft voor een

22

,5 c

m

grote haard, is de Blokhaard ontworpen Deze haard is aan één zijde
150 cm

te sluiten met een windvanger, grillen kan op een BBQ rooster van
73cm breed. Afmeting L 120 x D 50 x H 130 De Verhoogde Blokhaard
heeft het stookgedeelte op een hoogte van 70cm en een steenrand
onder de houtopslag. Daardoor is deze uitvoering mooi in combinatie met een buitentafel. Afmeting L 120 x D 50 x H 180. Natuurlijk is
de haard naar wens te maken zie voorbeeld op de foto

HOEKHAARD BBQ XTRA LARGE
“Groots Grillen” Een luxe leeftuin wordt gecreëerd als deze haard
wordt gecombineerd met schanskorven. Door het stookgedeelte
van de Blokhaard te gebruiken is hoekhaard BBQ Xtra Large ontstaan. Op deze haard past een kachelpijp van rond 200 mm.

TUINHAARD BBQ VRIJSTAAND
“Gezellig Grillen” Om er altijd warmpjes bij te zitten, zijn alle
haarden voor de buitenliefhebbers een uitkomst. Genieten van ‘s
avonds zo lang mogelijk buiten zijn, wil toch iedereen. Op deze
haard past een kachelpijp van rond 150.
Afmeting Tuinhaard BBQ standaard 95x45x180 cm.
Afmeting Tuinhaard BBQ vrijstaand 95x55x180 cm.

Hoekhaard BBQ extra large
204
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Voor prijzen: zie prijslijst pag. 78 t/m 79

6
Behaaglijk buiten zijn, je warmen bij een knisperend vuurtje.
Lekker borrelen met goed gezelschap. Dat kan, dit model past op
elk hoekje van het terras. Deze hoekhaard wordt ook vaak gebruikt
als staander voor een overkapping: sfeervol en functioneel.
Hierop past een kachelpijp van rond 150 en is echter niet als BBQ te
gebruiken. Afmeting 55 x 55 x 180 cm.

HOEKHAARD BBQ LARGE
“Buitengewoon Bijzonder”
Door de Tuinhaard BBQ wat extra hoeken te geven, is de Hoekhaard BBQ Large ontstaan. Lekker buiten kokerellen of kijken naar
een rustgevend vlammenspel. Op deze haard past een kachelpijp
rond 150 De haard is ook naar wens op maat te maken, ook een
uitvoering op gas behoort tot de mogelijkheden.

Hoekhaard small

Details

Large

xtra large

Lengtes

90 - 30 - 85 cm

128,5 - 22,5 - 150 cm.

Afmeting:

127,5 - 81 cm

182 - 110 cm.

Hoogte

180 cm.

180 cm.

Gewicht leeg

150 kg.

180 kg.

Stenen nodig

900 kg.

1600 kg.

M UU R -/STA PE L E L E M E N T E N Gardeco tuinhaarden

HOEKHAARD SMALL

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 78 t/m 79
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cm

25

cm

90

95 cm

Tuinhaard BBQ vrijstaand

Hoekhaard BBQ large
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Gezoem, twee libelle’s draaien rond elkaar.
De goudvissen hebben,ondanks de strenge vorst,
de winter wonderwel overleefd.
Je geniet van de voorjaarszon,
als de tuin weer ontwaakt…
Morane extra

7
W AT E R

7 Water
208
209

Waterornamenten
Watervallen
Water Afwateringssystemen/
Regenafvoer/Roostergoten
Rubber vijverfolie

210
211

van uw tuin stelt u hoge eisen. Dan zult u onze fraaie collectie waterornamenten zeker weten te waarderen. Van strak en
subtiel tot rond en romantisch, uitgevoerd in graniet of marmer, bij ons vindt u altijd een fraai ornament waarmee u uw
tuin een exclusief en persoonlijk karakter geeft.

TERRAS & TRENDS
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U hebt een uitgesproken smaak. En niet alleen als het gaat om de inrichting van uw interieur. Ook aan de vormgeving
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OVE R IG E PRO D U C T E N

8 Overige producten
Nidagravel
Funderingselementen
COL-MET kantopsluiting
Ecolat kunststof kantopsluiting
Designmortel
Varistone® Voegmortels
Varistone® Voegkruisjes
Voegmortel/-zand/-splitten
Varistone® PU FIX/Multitack
Stabicare
Gatorsand/Eurostone
Onderhoudsproducten
Tuincontactdoos
Plantenbakken polyester
Kunstgras
Solar tuinverlichting
In-lite tuinverlichting

214-215
216
217
218
219
220-223
221
224
225
226-227
228
229
230
231
232-233
234
235-239

U leeft graag buiten. Zodra het weer het toelaat, verplaatst u uw gezinsleven naar buiten.
En wordt het ’s avonds laat als vrienden op bezoek komen. Daar wilt u uw tuin wel op inrichten.
Met sfeervolle verlichting, decoratieve bloembakken en vazen. Bij ons vindt u dat allemaal.
Met onze zeer uitgebreide collectie kwaliteitsproducten maakt u van uw tuin een verlengstuk van uw huis.
Waarin het heerlijk wonen, werken en ontspannen is.

TERRAS & TRENDS
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Mook Gras

213

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.
Leverbaar in wit en zwart

los grind

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

214








met nidagravel®

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

ACTIE ARTIKEL
duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind.

nidagravel ®, een vaste waarde in grindstabilisatie
100 % waterdoorlatend
wortelwerend geotextiel
eenvoudige plaatsing
weinig onderhoud
ook mogelijk op hellingen
belastbaar tot 300 ton/m²

nidagravel ® is ideaal voor oprit, terras en tuinpad

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 82
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OVE R IG E PRO D U C T E N Funderingselementen

Funderingselementen
17,5 cm

24,0 cm

30,0 cm

36,5 cm

42 cm

Eindblok

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

24,0 cm

30,0 cm

17,5 17,5
cm17,5
cmcm 24,024,0
cm
24,0
cmcm

30,030,0
cm
30,0
cmcm

TECHNISCHE GEGEVENS REDSUN BOUWBLOKKEN

36,536,5
cm
36,5
cmcm

42 cm
4242
cmc

Uitstekend
geschikt voor:

REDSUN
EDSUN
EDSUNBOUWBLOKK
BOUWBLOK
BOUWBLOK
Afmetingen
cm

Betonkernbreedte
cm

Capaciteit
volume per m2

Volume
per steen liter

Aantal
Per pallet

Gewicht
per stuk kg

Eindblokken
per pallet

50,0 x 17,5 x 25,0

10,0

0,088 M2

11,5 L

56

CA. 24 KG

5

50,0 x 24,0 x 25,0

16,0

0,144 M2

17,0 L

40

CA. 27 KG

50,0 x 30,0 x 25,0

22,0 17,5 cm
0,184 M2

24,024,5
cm L

30,0 cmCA. 28 KG
32

5

36,55 cm

• zwembaden en vijvers

• funderingen, kelderwanden

• mangaten,
42 cmopslagplaatsen geluidswanden
Eindblok
• bassins voor industriële

dek
ntdek
tdekde
de
de
nagenoeg
nagenoeg
nagenoeg
onbegrensde
onbegrensde
mogelij
REDSUN
bouwblokken –onbegrensde
veelzijdig,
kostenbewustmogelijkh
enmogelijk
robuust
bouw
50,0 x 36,5 x 25,0

28,5

0,240 M2

31,0 L

24

CA. 30 KG

5

• gebouwen etc.
2
50,0
x 42,0 x 25,0
34,0 bieden
0,296
36,5 L
24
CA.
33 KG
5 funderingen, binnen-, buiten- en kelderwanden;
REDSUN
bouwblokken
veleMtoepassingsmogelijkheden,
onder
meer voor

bassins, ringbalken en mangaten. Maar ook voor vijvers, zwembaden, erfafscheidingen, ondersteunings- en geluidswanden.

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 87

wen
uwen
metmet
bekistingsblokken
metbekistingsblokken
bekistingsblokken
betekent:
betekent:
betekent:
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Geen
dure
en dure
dure
bekistingen
bekistingen
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en daarom
enendaarom
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kostentechnisch
kostentechnisch
kostentechnisch
ergerg
gunstig.
erggunstig.
gunstig.

Snelle
eelle
en efficiënte
enenefficiënte
efficiënte
verwerking.
verwerking.
verwerking.

Geen
latere
en latere
latere
reparaties
reparaties
reparaties
door
door
door
maatvaste
maatvaste
maatvaste
elementen.
elementen.
elementen.

Door de holle
ruimten respectievelijk
bruggen in de REDSUN bouwblokken
met het vullen
met beton
een en
vaste
verbinding
bouwblokken
vele toepassingsmogelijkheden,
onder meer komt
voor funderingen,
binnen-,
buitenkelderwanden;
Eenvoudig
oudig
nvoudig
en REDSUN
snel
en
ensnel
te
snel
teentebieden
verwerken.
verwerken.
tot
stand
van
deverwerken.
beton
tussen
de blokken
respectievelijk
rijen blokken.erfafscheidingen,
Het resultaat is een
stabiele muur.en geluidswanden.
bassins,
ringbalken
mangaten.
Maar ook
voor vijvers, zwembaden,
ondersteuningsDoor de holle ruimten respectievelijk bruggen in de REDSUN bouwblokken komt met het vullen met beton een vaste verbinding
tot stand van de beton tussen de blokken respectievelijk rijen blokken. Het resultaat is een stabiele muur.

oor
Door
schone
schone
schone
en gladde
enengladde
gladde
oppervlakten
oppervlakten
oppervlakten
is pleisterwerk
isispleisterwerk
pleisterwerk
nietniet
noodzakelijk.
nietnoodzakelijk.
noodzakelijk.

Uitstekend
ekend
tstekend
geschikt
geschikt
geschikt
voorvoor
voor
zwembaden
zwembaden
zwembaden
en vijvers,
enenvijvers,
vijvers,
funderingen,
funderingen,
funderingen,
kelderwanden,
kelderwanden,
kelderwande
ma
opslagplaatsen
gplaatsen
slagplaatsen
voorvoor
voor
kuilvoer,
kuilvoer,
kuilvoer,
mestkelders
mestkelders
mestkelders
en -kanalen,
enen-kanalen,
-kanalen,
geluidswanden,
geluidswanden,
geluidswanden,
bassins
bassi
bass
v
gebouwen
uwen
bouwen
etc.etc.
etc.

wblokken
ouwblokken
bouwblokken
worden
worden
worden
geproduceerd
geproduceerd
geproduceerd
overeenkomstig
overeenkomstig
overeenkomstig
de normen
dedenormen
normen
vanvan
het
vanhet
Duitse
hetDuit
DuiI
REDSUN
bouwblokken
zijn vormdelen bruggen
waarin beton
gestort.
Verderekomt
bekistingswerkzaamheden
zijneen
overbodig.
Enkel bij
de holle
ruimten respectievelijk
in de wordt
REDSUN
bouwblokken
met het vullen met beton
vaste verbinding
wtechniek.
uwtechniek.
chniek. Door
de
aansluitingen
oprespectievelijk
bestaande muren
dient
bij hetHet
storten
van is
deeen
beton
de muur
afgedekt te worden.
tothoekverbindingen
stand van de betonentussen
de blokken
rijen
blokken.
resultaat
stabiele
muur.
REDSUN bouwblokken zijn vormdelen waarin beton wordt gestort. Verdere bekistingswerkzaamheden zijn overbodig. Enkel bij
de hoekverbindingen en aansluitingen op bestaande muren dient bij het storten van de beton de muur afgedekt te worden.

Bij grotere bouwwerken, zoals kelders, kunnen de REDSUN bouwblokken op de bouwplaats middels een betonpomp met kantBij grotere
bouwwerken,
en-klare
beton
gevuld. zoals kelders, kunnen de REDSUN bouwblokken op de bouwplaats middels een betonpomp met kanten-

DSUN
UN
bouwblokken
bouwblokken
bouwblokken
voorvoor
voor
veelzijdig,
veelzijdig,
veelzijdig,
kostenbewust
kostenbewust
kostenbewust
en robuust
enenrobuust
robuust
bouwen
bouwen
bouwen
in de
ininindus
dedein
ndschapsarchitectuur.
andschapsarchitectuur.
chapsarchitectuur.
klare beton gevuld.
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COL-MET is een cor-ten stalen kantopsluiting met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Kenmerkend voor

OVE R IG E PRO D U C T E N Col-Met kantopsluiting

Col-Met kantopsluiting

COR-TEN staal is dat het niet doorroest. Het ontwerp is eenvoudig te koppelen. Het is flexibel, duurzaam en
snel aan te leggen. COL-MET is vekrijgbaar in 3 soorten, nl. bruin gepoedercoat, ongecoat, en gegalvaniseerd
ongecoat (metaalkleurig). COL-Met heeft losse verankeringspennen die u apart bestelt. Per 10 strippen heeft u
1 doos met 30 stuks verankeringspennen nodig, oftewel 3 verankeringspennen per strip.

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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.
Verankeringspen verzwaard

Hoekstuk

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 82
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OVE R IG E PRO D U C T E N Ecolat kantopsluiting

Ecoplank

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Ecolat op rol

Ecopick

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 82

TERRAS & TRENDS

218

Ecolat
Kunstof kantopsluiting

8
OVE R IG E PRO D U C T E N Designmortel TM

Designmortel TM

ASSORTIMENT

Betongrijs

•

IJswit

•

Taupe

•

Antraciet

•

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 84

Designmortel TM is een kant en klare stukadoorsmortel voor

worden aangebracht op binnen- en buitenmuren, gevels en

binnen en buiten waarbij de creatieve mogelijkheden nagenoeg

plantenbakken. Het product is leverbaar in de mooie, moderne

grenzeloos zijn. Designmortel TM is een hoogwaardige

kleuren betongrijs, ijswit, taupe en antraciet. Voor sfeervolle

mortel op basis van cement, kwartszand en andere speciale

tuinen en binnenruimtes. Uiteraard kan Designmortel  TM

componenten waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt

geschilderd of gecoat worden maar de beschikbare kleuren

gemaakt van natuurlijke materialen. Deze worden getoetst

geven van origine al een mooie en natuurlijke uitstraling.

en geselecteerd in de laboratoria van Tillman waarna ze in de

Door verschillende afwerkingstechnieken toe te passen zijn er

moderne productiefaciliteiten worden verwerkt. Designmortel

binnen de aangeboden kleurvarianten nog vele mogelijkheden

TM heeft uitstekende verwerkings- en hechteigenschappen en

om diverse uitstralingen en effecten te creëren. Een mortel die

is te gebruiken door zowel de professionals als de hobbyist.

vele mogelijkheden biedt. Na uitharding is de Designmortel TM

Designmortel TM heeft een breed toepassingsgebied met een

waterdicht en vorstbestendig. De constructieve eigenschappen

scala aan mogelijkheden. De Designmortel TM kan o.a.

van product verlenen gestuukte elementen extra stevigheid.

TERRAS & TRENDS
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Varistone Voegmortels
®

LM Aqua steengrijs

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

220
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OVE R IG E PRO D U C T E N Varistone ® Voegmortel / Voegkruisjes

LM Aqua neutraal

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 82 t/m 83

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Varistone Voegkruisjes
®

Voegkruisjes herbruikbaar 5x50x40 mm

Voegkruisjes afbreekbaar 3x19x55 mm

Voegkruisjes herbruikbaar 5x19x55 mm

Voegkruisjes afbreekbaar 8x19x55 mm

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 86

T-stukjes afbreekbaar 5x50x40 mm
TERRAS & TRENDS
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Varistone Voegmortels
®

Product

Beschrijving

Kleuren

Verpakking

Verkeersbelasting
Licht
Tuinpaden
Terrassen

Licht tot
middelzwaar
Fietspaden
Opritten

Middelzwaar
Autowegen
Incidenteel
vrachtverkeer

Zwaar
Hoofdwegen
Vrachtverkeer

+

-

-

-

+++

-

-

-

Variquartz® Black
Inveegzand
Voor gevoelige deklaagstenen
Voegbreedte vanaf 1 mm

Waterdoorlatend
Niet uithardend
0.25-1.0 mm of 1.0-2.0 mm

Zwart

25 kg PE zak

Varistone® LM Aqua
Eén componenten voegmortel
Op basis van polybutadieen
Voegbreedte vanaf 3 mm

Waterdoorlatend
Kant en klaar, vacuum verpakt
Met water verwerkbaar
Ook bij lichte regen
Geen bindmiddelfilm

Naturel
Steengrijs
Basalt

12,5 kg emmer
met PE binnenzak
25 kg emmer
met PE binnenzak

Varistone® MS
Twee componenten voegmortel
Op basis van epoxy
Voegbreedte vanaf 3 mm

Waterdoorlatend
Hoge vorstweerstand
Veeg- en zuigmachine bestendig

Naturel
Steengrijs
Basalt

25 kg emmer

+++

++

-

-

Varistone® Z
Twee componenten voegmortel
Op basis van epoxy
Voegbreedte vanaf 5 mm

Waterdoorlatend
Hoge vorstweerstand
Veeg- en zuigmachine bestendig
Bij regen verwerkbaar

Naturel
Steengrijs
Basalt

25 kg emmer

+++

+++

++

-

Varistone® ZZ
Twee componenten voegmortel
Op basis van epoxy
Voegbreedte vanaf 10 mm

Waterdoorlatend
Hoge vorstweerstand
Veeg- en zuigmachine bestendig
Bij regen verwerkbaar
Zeer hoge druksterkte

Naturel
Steengrijs
Basalt

25 kg emmer

++

++

+++

+++

Varistone® MC
Cement gebonden voegmortel
Voegbreedte vanaf 2 mm

Niet waterdoorlatend
Hoge vorstweerstand

Zandkleur
Grijs
Donkergrijs
Antraciet

25 kg PE zak

+++

++

-

-

Varistone® ZC
Cement gebonden voegmortel
Voegbreedte vanaf 4 mm

Niet waterdoorlatend
Hoge vorstweerstand
Veeg- en zuigmachine bestendig

Zandkleur
Grijs
Donkergrijs
Antraciet

25 kg zak

++

++

+++

+++

VERWERKING VARISTONE® LM AQUA

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

VARISTONE® LM AQUA
• Vacuümverpakte, door lucht uithardende voegmortel.
• Kant en klaar, eenvoudig te verwerken.
• Zelfverdichtend door verwerking met water.
• Ook bij lichte regen verwerkbaar.

Advies:

• Laat geen bindmiddelfilm achter.

Minimaal 10% voegbreedte op de tegel-

• Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating.

maat om krimpscheuring door werking

• Geschikt voor lichte belasting: terrassen, tuinpaden, etc.

(uitzetting en krimp van de tegelsteen)

• Drainerend.

te voorkomen.

• Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 30 mm diep.
• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt.
222
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Voor prijzen: zie prijslijst pag. 82 t/m 83

8
OVE R IG E PRO D U C T E N Varistone ® Voegmortels

VERWERKING VARISTONE® MS

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

VARISTONE® MS
• Beproefd systeem, sinds 1985.
• Twee componenten met voorgemengde toeslagmateriaal en hars.
• Hoge drukvastheid.
• Voor middelzware belasting: opritten, terrassen, toegangswegen, etc.
• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt.
• Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating.
• Zelfnivellerend en zelfverdichtend.

Advies:

• Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines.

Minimaal 10% voegbreedte op de tegel-

• Vorst- en zoutbestendig.

maat om krimpscheuring door werking

• Drainerend.

(uitzetting en krimp van de tegelsteen)

• Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 30 mm diep.

te voorkomen.

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Stap 1

• Kleuren: naturel, steengrijs en basalt.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 82 t/m 83
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OVE R IG E PRO D U C T E N Voegmortel/-zand/-splitten

Voegmortel/-zand/-splitten
ARDEX ARDURIT GK VOEGMORTEL
•	Zandbeige
• Pergamon
• Grijs
•	Leisteengrijs
Uitsluitend voor niet waterdoorlatende voegen.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 83

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.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 85

KOUD ASFALT
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 85

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

VARISTONE® STABIMIX ONDERGRONDVERSTEVIGER
•	Ondergrondversteviger op basis van trascement.
•	Voor het stabiliseren van het zand- of splitbed.
• Minder kans op vlekvorming.
• Eenvoudig te verwerken.
• In zakken van 25 kg.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 84

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.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 84

VOEGZAND/SPLIT
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 84

Brekerzand zwart

224

TERRAS & TRENDS

Voegsplit zwart

Brekerzand

Brekerzand rood

8
®

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

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

OVE R IG E PRO D U C T E N Varistone ® PU FIX/Multitack

Varistone PU FIX/Multitack

• In NBS schroefbussen van 500 ml.

VARISTONE® PU GUN
• Professioneel spuitpistool voor VARISTONE® PU FIX.
• Voorzien van schroefaansluiting.
• Voorzien van regelschroef voor gelijkmatige dosering.
• Demonteerbare NBS schroefkop, spuitmond en spuitlans.
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

• Inclusief verlengstukken.

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

VARISTONE® PU CLEANING WIPES
• Reinigingsdoekjes voor VARISTONE® PU FIX.
• Geschikt voor reiniging van niet uitgeharde resten PU FIX.
• Voor reiniging van gereedschap en handen.
• In handige hersluitbare bus van 80 stuks.

VARISTONE® MULTITACK
• Universele lijm op basis van MS polymeer
in een handige kitkoker.
• Voor het verlijmen van de meest
voorkomende tuinbouwartikelen.
• Blijvend flexibel.
• Hoge kleefkracht.
• Eenvoudig aan te brengen.
• Kleuren: zwart, grijs en wit.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 85
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OVE R IG E PRO D U C T E N Drainagemortel
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OVE R IG E PRO D U C T E N Gard & Care Stabicare
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8
OVE R IG E PRO D U C T E N Gard & Care Stabicare

Hoogwaardige

voegmiddelen
GatorSand en EuroStone
De solide voegmiddellen GatorSand en EuroStone zijn
beide een unieke mix van gekalibreerd zand en polymeerbinders. GatorSand is geschikt voor verwerking
op een waterdoorlatende ondergrond, EuroStone wordt
ingezet op een waterafsluitende ondergrond. GatorSand en EuroStone worden op vrijwel dezelfde manier
verwerkt als normaal voegzand, door de voeg te
besproeien met water zullen GatorSand en EuroStone
uitharden. Na het uitharden van GatorSand en EuroStone
vormen deze een solide geheel met de bestrating.
Bij vochtige omstandigheden zullen GatorSand en
EuroStone steeds weer licht elastisch worden.

GatorSand
Water doorlatend voegen

Eigenschappen

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Verwerking vanaf nul graden Celsius, op droge stenen,
geschikt voor voegen vanaf 1-2 tot en met 40 mm,
blijvend elastisch en scheurt niet. Beide voegmiddelen
zijn snel en eenvoudig te verwerken. Voor GatorSand
geldt een neerslagvrije periode van slechts 1 uur, voor
EuroStone 24 uur. Het voorkomt erosie als gevolg van
klimaatomstandigheden zoals wind, regen en vorst.
Bij een juiste verwerking volgens het verwerkingsadvies heeft u geen last meer van onkruid of mieren.
De voeg is eenvoudig te repareren na herstel straatwerk en is duurzamer, hoogwaardiger en minder
milieubelastend dan epoxy.

EuroStone
Water afsluitend voegen

Aanbevolen voor
GatorSand is uitermate geschikt voor stenen, natuursteen en keramische tegels op een waterdoorlatende
ondergrond. EuroStone voor voegen tussen natuursteen en keramische tegels op een waterafsluitende
ondergrond. Beide voegmiddelen zijn ideaal voor
terrassen en opritten, parkeerplaatsen, hellende
gebieden, rondom zwembaden en vijvers.
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Antraciet

Beige

Ivoor

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 83
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OVE R IG E PRO D U C T E N Onderhoudsproducten

Onderhoudsproducten
CT GREEN EX

Toepassingen

Een uniek reinigingsmiddel dat groene aanslag verwijdert van

• Glas

gladde en poreuze oppervlakken en een lange tijd nawerkt. Het

• Tegelpaden

middel verwijdert de groene aanslag zonder schadelijke nawer-

• Flagstones

king en dampwerking voor het milieu. In geconcentreerde vorm is

• Funderingen

CT GREEN EX wel gevaarlijk, echter na verdunning en verwerking

• Muren

is het biologisch afbreekbaar. Dus het middel nooit onverdund

• Daken

lozen. Tevens bezit CT GREEN EX een uitstekende desinfecterende

• Grafzerken

werking.

• Op diverse materialen
in kassen en warenhuizen

CT TERREINREINIGER

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld om lichte en sterk vervuilde oppervlakken

• Terrassen

snel, veilig en doelmatig te reinigen. Vervuiling zoals zonne

• Patio’s

brandolie, wijn, voedselresten maar ook olie en diesel zijn goed

• Garage opritten

en veilig te reinigen met dit middel. CT TERREINREINIGER is een

• Parkeerplaatsen

verantwoorde oplossing voor al uw reinigingsproblemen. Een zeer
revolutionaire reiniger die speciaal is ontwikkeld om vuil van de
bestrating te verwijderen!
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 84
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BETON BLEEKREINIGER
VARISTONE Beton Bleekreiniger is een geconcentreerd
krachtig reinigingsmiddel voor het verwijderen van organische
vervuilingen.

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

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

EIGENSCHAPPEN
VARISTONE Kalkuitbloeiverwijderaar is toe te passen op alle
betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van diverse structuur
en kleurnuance zoals bijv. beton-straatstenen, betonplaten,
palissaden en betonelementen.
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 85
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8
OVE R IG E PRO D U C T E N Tuincontactdoos

Tuincontactdoos
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Meer en meer worden tuinen ingericht als een soort
buitenkamer met alle comfort van binnen. Een barbecue
of tuinkeuken hebben al eerder hun intrede gedaan
en verlichting of een fontein in de vijver zijn inmiddels
gemeengoed. De volgende stap kan een sfeervol
muziekje of, in geval van onderhoud, het verbannen van
ellenlange snoeren zijn. Om dat te realiseren hebben wij
een handige accessoire: Tuincontactdozen. Een dubbel
stopcontact in een fraaie behuizing van roestvrij staal of
in de kleur groen. Voorzien van een stabiele grondpen
voor een stevige basis en een veilige bescherming van
uw stroomkabel.

ACTIE
ARTIKEL
extra voordelig
geprijsd

Tuincontactdoos RVS
230

TERRAS & TRENDS

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 87

Tuincontactdoos groen

8

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

BETULA

Ap-1 t/m Ap-9
Afmetingen: 40x40x40,
50x50x50, 60x60x60, 60x60x40,
70x70x70, 80x80x80, 80x80x60,
100x100x100, 100x100x80,
100x100x60, 100x100x40
120x120x120, 120x120x100,
120x120x80
120x120x60, 120x120x40,
160x160x50 en 200x200x60
Kleur: RAL 7021 (standaard)
Isolatie: EPS60 3cm
Randbreedte: van 4 tot 9 cm
Gewicht: van 4 tot 50 kg

Bp-1 t/m Bp-6
Afmetingen: 120x50x60, 150x50x60,
200x50x60, 230x50x40, 90x25x80,
100x40x40
Kleur: RAL 7021 (standaard)
Isolatie: EPS60 3cm
Randbreedte: van 4 tot 6 cm
Gewicht: van 6 tot 19 kg

CARYA

ERIA

Cp-1 t/m Cp-2.2
Afmetingen:
50x50x100, 50x50x80,
40x40x120, 40x40x100, 40x40x80
Kleur: RAL 7021 (standaard)
Isolatie: EPS60 3cm
Randbreedte: van 4 tot 5 cm
Gewicht: van 5 tot 8 kg

Ep-1 t/m Ep-4
Afmetingen: Ø120x20, Ø120x40,
Ø153x34, Ø200x40
Kleur: RAL 7021 (standaard)
Randbreedte: van 13 tot 23 cm
Gewicht: van 9 tot 17 kg

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 86 t/m 87
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ADENIA

OVE R IG E PRO D U C T E N Plantenbakken polyester

Plantenbakken polyester
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Kunstgras

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

Werkwijze
Let op: de ondergrond moet ca. 1,5 cm lager liggen dan de kantopsluiting. Wanneer het
kunstgras aansluit op een andere grondsoort, kunstgras ± 2 cm hoger laten vallen.
• Graaf de bestaande grasmat zo vlak mogelijk af.
• Egaliseer de grond hierna zo nodig met een hark of een lat / rei en vervolgens met ophoogzand.
• Wals of tril de grond aan met een lichte wals of trilplaat.
• Rol geovlies/onderdoek uit over de ondergrond en snijd het op maat.
• Rol het kunstgras uit. Let er daarbij op dat de poolrichting naar het aangezicht wijst.
• Wanneer er naden gemaakt moeten worden, snijdt u het kunstgras op de rug schoon met een stanleymes.
• Schuif de gesneden kanten naar elkaar toe, zodanig dat er niet meer dan 3mm tussenruimte overblijft.
• Rol de plaktape uit tussen de naad.
• Rits de naad dicht en loop met poolrichting mee over het kunstgras om het goed te verlijmen.
• Hierna kan het instrooizand worden aangebracht. Volg bij het verdelen van het zand de poolrichting.
Dit kan met een stripper of bezem.
• Veeg het instrooizand vervolgens met een harde veger tegen de poolrichting tussen het kunstgras.

232
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Mook Gras Art Breeze Comfort
MGA Breeze Comfort is speciaal voor ons ontwikkeld
en heeft door de samenstelling van de gebruikte
garens een zachte gevoelswaarde en voelt daardoor
heel comfortabel aan voor blote voeten. Geeft een
mooi en stijlvol effect. MGA Breeze Comfort is een

Comfort

topproduct tegen een betaalbare prijs.

Mook Gras Art Emerald
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Het MGA Emerald is een kunstgrassoort met een
natuurlijke uitstraling, tegen een aantrekkelijke prijs.
Het is geschikt voor intensief gebruik en door de
kortere polen is er minder kans op platliggen van
de polen. Dit kunstgras is ideaal voor siertuinen,

Emerland

showrooms, beurzen, balkons, scholen en
kinderdagverblijven.

Mook Gras Art Fine Extra
De MGA Fine Extra is een nieuwe en superieure
kwaliteit met de uitstraling van natuurgras! MGA
Fine Extra is een grassoort met minder glans en
meer volume. Geschikt voor vele toepassingen.

Extra

MOOK GRAS ART FINE SHORT
MGA Dg Fine Short heeft iets kortere polen en
ondersteunende vezels. Daardoor gaat het Mook
Gras Art Dg Fine Short minder snel platliggen. Dit
kunstgras is ideaal voor veel toepassingen, zoals
siertuinen, balkons, showrooms, speelveldjes,
scholen, kinderdagverblijven.

Fine Short

Kijk in onze prijslijst op pag. 87 voor alle toebehoren
voor het leggen van ons kunstgras.
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OVE R IG E PRO D U C T E N Solar tuinverlichting

Solar tuinverlichting
Solar sierverlichting is een product voor uw tuin of terras dat u gemakkelijk zelf kunt
plaatsen. Het product is eenvoudig in het zand of in het grind te leggen of met een gaten
boor in hout te monteren. lndien u in steen of beton wilt monteren. kunnen wij daar
behulpzaam bij zijn. Geen bekabeling, geen gegraaf en geen elektrische aansluitingen
welke storingen kunnen veroorzaken. Bij producten die werken op natuurlijke energie
zoals wind en zonne energie is het wel zo. dat wat ze ontvangen terug kunnen geven aan
energie. Dit houdt in, dat onze producten in de winter korter branden dan in de zomer. Ook
plaatsing op een schaduwrijke plaats beïnvloedt de brandtijd. Maakt u zich geen zorgen,
vanaf ca 1 maart tot 1 november branden ze de gehele nacht (afhankelijk van het aantal
zonuren). In veel gevallen wordt bij een elektrisch systeem een schakelklok geplaatst
zodat het licht om 23.00 uur uitgaat. Dat hoeft nu zeker niet meer. de elektriciteit is nu
namelijk GRATIS.

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 89

1x LED 120x35mm (FKT-410)
€ 34,95

RVS 6x LED 180x45mm (FQH-14A)
€ 84,95

Kunststof 4x LED 97x97mm (FQH-08A)
€ 34,95

RVS 2x LED 120x35mm (FQH-13A)
€ 34,95

RVS 4x LED 130x54mm (FQH-13A)
€ 54,95

RVS 8x LED 180x45mm (FQH-09A)
€ 84,95

RVS 2x LED 70x55mm (FRS-313)
€ 59,95

RVS 6x LED 120x35mm (FRS-311)
€ 89,95

Sommige types sierverlichting zijn bestand tegen overrijden
door een auto. Laat u informeren door één van onze distributeurs.
234
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OVE R IG E PRO D U C T E N in-lite tuinverlichting Integrated

in-lite tuinverlichting
Integrated

Zonder licht zien we de wereld waarin we leven niet. Licht is onmisbaar, binnen én buiten.
Wilt u ook meer van uw tuin of terras genieten door middel van licht? in-lite biedt u
toonaangevende (LED) buitenverlichting gebaseerd op laagspanning, 12 volt.
Ons systeem is absoluut veilig en geschikt om desgewenst zelf te installeren.

Intregrated Wall Spot

TIP
Met In-lite bieden wij u een compleet concept aan buiten
verlichting bestaande uit geïntegreerde-, bovengrondse-,
wandverlichting en spots. Voor iedere toepassing en elke
sfeer hebben wij een keuze aan armaturen van uitstekende
kwaliteit. Meer informatie vindt u op www.terrasentrends.nl

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Blink

Sentina
235
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OVE R IG E PRO D U C T E N in-lite tuinverlichting

Voor uitgebreide documentatie
vraag naar de in-lite folder.

in-lite tuinverlichting
Integrated

Fusion 100
€ 101,50

DB-LED RVS WW
€ 52,50

DB-LED WW
€ 38,25

Fusion 22
€ 43,25

DB-LED CW
€ 38,25

HYVE
€ 81,25

FLH-LED008 RVS WW
€ 83,25

Fish Eye 100x100
€ 91,25

Fish Eye 100 WW
€ 142,50

Sentina 150x150
€ 142,50

Flux 60
€ 81,25

Nero
€ 114,50

Forza
€ 79,50

Glo-Lite 100
€ 81,50

FUSION 60
€ 81,25

NIEUW

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl
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Voor prijzen: zie prijslijst pag. 87 t/m 88
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in-lite tuinverlichting
Solitary

LIV LOW
€ 104,95

LIV LOW DARK
€ 104,95

Fish Eye Low WW
€ 203,25

Sentina
€ 218,25

Wall

AMLS-11A Wall / AMLS-11A Wall 100
€ 69,50

Fish Eye High WW
€ 249,95

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 88

CUBID
€ 48,50

Curv
€ 132,50

AML-11A Wall / AML-11A Wall 100
€ 69,50

BLINK
€ 65,-

LIV Wall
€ 101,50

Fish Eye Wall WW
€ 147,50

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Blink Dark
€ 66,75

LIV
€ 109,95

OVE R IG E PRO D U C T E N in-lite tuinverlichting

Voor uitgebreide documentatie
vraag naar de in-lite folder.

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 88
CLASSIQ Wall
€ 66,75

Sentina
€ 159,-
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in-lite tuinverlichting
Spots

Big Scope
€ 129,-

BHF-1
€ 39,50

Big Scope Narrow
€ 132,95

NIEUW
Mini Scope
€ 74,95
238
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SUB
€ 139,75

Big Scope
€ 132,95

Scope
€ 94,95

SUB
€ 139,75

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 88
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Kabels/Transformatoren

Transformator
10 Watt
€ 19,95

Transformator
56 Watt
€ 78,95
108 Watt € 92,95

Kabel
25 meter € 79,95
40 meter € 111,75
200 meter € 512,15

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 89

Box 100
€ 17,95

Plate 75
€ 11,75

Ring 68
€ 17,25

Fixation 60
€ 4,75

Fixation 100
€ 5,85

Groundstake FE-W
€ 11,50

LBR-4
€ 7,50

Scope Base Plate
€ 7,25

Riser 350
€ 18,85

Ring 108
€ 22,50

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Accessoires

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 89
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Een zomerse regenbui zorgt voor welkome afkoeling.
Het houten terras kleurt donker op en vormt
een prachtig kleurencontrast met de
strakke groene haag.
Kijk, de zon breekt al weer door...…
TERRAS & TRENDS
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W AT E R Waterornamenten

Waterornamenten
Met een waterornament creëert u een extra dimensie in uw tuin. Want bewegend water is niet alleen mooi om naar te kijken,
het kabbelende of borrelende water heeft ook een uitermate ontspannend en rustgevend effect. Snel vergeet u de drukte van
alledag. Maar een waterornament is ook een sieraad voor uw tuin. Want waterornamenten zijn er in allerlei stijlen en vormen.
Van klassiek tot abstract, van nostalgisch tot monumentaal, voor iedere tuinstijl is er een passend ornament.

Mini Arch

ASSORTIMENT
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Blossom inclusief zuil
Flower

100 cm hoog

Mini Arch

100x60x10 cm

Tiles

50x50x30 cm

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 81
Zie pag. 80 in onze prijslijst voor de
toebehoren die u nodig heeft om
uw waterornament te plaatsen

Blossom
Flower
208

115 cm hoog

TERRAS & TRENDS

7
W AT E R Watervallen

Watervallen

water komt ook een waterval. Maar de spannende wereld van het water kan ook geïntegreerd
worden in een vijver of beekloop. U ziet wat voorbeelden die uw fantasie prikkelen. ‘Voor iedereen
een waterval’ is geen utopie maar werkelijk realiseerbaar.

Aquafall RVS

ASSORTIMENT
Aquafall RVS lengte 300 mm
Aquafall RVS lengte 600 mm
Geleverd inclusief: LED lichtbak, 1” slangaansluiting, bevestigingsset,
afsluitplug en transformator 10W

Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

Eigenlijk kan een waterval in iedere tuin worden gerealiseerd; in principe is een ronde kei waaruit

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 81
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Afwateringssystemen/
Regenafvoer/Roostergoten
U kunt kiezen uit vier typen goten: De zelfreinigende lijngoot die in ieder terras is in te passen of de
nauwelijks zichtbare sleufgoot die met name grotere en Gigategel terrassen volledig vrij van plassen
houdt. Verder is er keuze uit de lijngoot silver en de gegalvaniseerde lijngoot. De subtiele openingen van
de sleufgoot geven ook nog eens een extra cachet aan uw trendy terras. Het Aqualine systeem omvat alle
benodigde verbindingsstukken, bladvangers en verzamelputten.

Vloerput kunstof
met gietijzeren
rooster

Hexaline Roostergoot verzinkt

Hexaline inspectiehoek
met stankslot

Hexaline Designline
incl. opzetstuk
Aluminium

Hexaline Designline
eindplaatset

Hexaline Roostergoot zwart

ACTIE

Easy garden
infiltration line
120 liter

210
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Hexaline Slotline
met asymmetrisch
opzetstuk
kunstof zwart

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 80
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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.

W AT E R Rubber vijverfolie

EPDM rubber vijverfolie
• 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.

De EPDM rubberfolie van Geotop Folietechniek is het ideale
Informatie over verwerkings- en onderhoudsadviezen vindt u op www.terrasentrends.nl

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).

Voor prijzen: zie prijslijst pag. 79
Voor prijzen: zie prijslijst pag. 79
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Je hebt aan alles gedacht,
de bestrating met zorg uitgezocht,
het terras op het zuiden.
Zelfs de buitenkeuken ontbreekt niet.
Nu de verlichting nog...
voor dat extra accent.

inlite SUB

9

Woodvision/Hillhout
Aluxe verandadaken

242-251
252-253

WO O DVI S IO N /A LU X E VE R A N DA DA K E N

9 Woodvision
Aluxe verandadaken
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Woodvision

Naast het gebruik van stenen, klinkers of natuursteen voor uw terras, kunt u ook kiezen voor hout.
Houten vloerdelen ogen altijd natuurlijk en zijn ook duurzaam. De combinatie van een stenen terras
met een houten terras in de tuin, kan voor mooie effecten zorgen. Het mooie van hout is ook dat je het
eenvoudig in elke gewenste afmeting pas kunt maken. De goede bewerkbaarheid maakt het, naast
terrassen, nog voor veel meer doeleinden geschikt.
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BUITEN
LEVEN
Woodvision vindt dat iedereen meer moet
buiten leven. 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.

erk
Maatw
mogelijk!

242
242

bepalen?
Zelf de indeliningg bepalen?
Zelf de afmet
n is dat
Bij Woodvisioogelijk.
allemaal m
ensen
Bespreek uw wler.
met de dea

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF ZADELDAK

DOUGLASVISION CARPORT

DOUGLASVISION KAPSCHUUR

DOUGLASVISION ECONOMY KAPSCHUUR

DOUGLASVISION WOLFSKAP

DOUGLASVISION KAPSCHUUR/WOLFSKAP

DOUGLASVISION VERANDA

|

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF PLATDAK

DOUGLASVISION

VOORBEELDEN DOUGLASVISION

243

VUREN SCHERMEN EN DEUREN
RVS

RVS

geschroefd

geschroefd

LINIA SCHERM

PLANKENDEUR LINIA

Geschaafd vuren recht verticaal
brede (14 cm) en smalle (6,5 cm) planken
Art.nr. 08145 180 x 180 cm
75,-

Geschaafd vuren recht op verstelbaar
frame brede (14 cm) en smalle (6,5 cm) planken
Art.nr. 08150 100 x 180 cm
149,-

RVS

Vraag voor het
hele assortiment
schermen en
deuren naar de
gratis Woodvision
brochure 2015.

RVS

geschroefd

RVS

geschroefd

geschroefd

TOOGPLANKENSCHERM

TOOGPLANKENSCHERM

WAAIERSCHERM

Geschaafd vuren toog verticaal
Art.nr. 08031 179 x 169/179 cm

Geschaafd vuren toog verticaal met trellis
driehoek
Art.nr. 08025 179 x 169/179 cm
119,-

Twee zijden geschaafde vuren planken
Art.nr. 10017 180 x 180 cm

69,-

117,50

DOUGLAS SCHERMEN EN POORTEN

DOUGLAS AFDEKLAT

RVS

RVS

geschroefd

geschroefd

DOUGLAS PLANKENSCHERM

DOUGLAS PLANKENSCHERM

Geschaafd (blank afgebeeld)
Recht verticaal. Planken 1,8 x 16 cm
Art.nr. 41099 180 x 180 cm, blank
Art.nr. 44099 180 x 180 cm, groen
geïmpregneerd

Fijnbezaagd (blank afgebeeld)
Recht vericaal Planken 1,9 x 19,5 cm
Art.nr. 41091 180 x 180 cm, blank
Art.nr. 44091 180 x 180 cm, groen
geïmpregneerd

95,105,-

RVS

10,95
11,95

T.b.v. geschaafd Douglas scherm
2,8 x 8,0 x 180 cm
Art.nr. 40830 Blank
Art.nr. 44830 Groen geïmpregneerd

10,95
11,95

RVS

geschroefd
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89,97,50

T.b.v. fijnbezaagd Douglas scherm
2,8 x 9,2 x 180 cm
Art.nr. 40825 Blank
Art.nr. 44825 Groen geïmpregneerd

geschroefd

DOUGLAS PLANKENDEUR

DOUGLAS PLANKENDEUR

KLINKSTEL

Geschaafd, recht op verstelbaar stalen frame
Art.nr. 31895 100 x 180 cm, blank
152,50
Art.nr. 44895 100 x 180 cm, groen
159,geïmpregneerd

Fijnbezaagd, recht op verstelbaar stalen frame
Art.nr. 31896 100 x 180 cm, blank
149,Art.nr. 44896 100 x 180 cm, groen
155,geïmpregneerd

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v.
poort op stalen frame

Art.nr. 19041

55,-

BETONPAAL GRIJS MET SPONNING EN DIAMANTKOP
Betowood betonpaal grijs met diamantkap is te combineren met Douglas blokhutprofielen
2,8 x 19,5 cm, grenen blokhutprofielen 2,6 x 14,5 cm of vuren blokhutprofielen 2,8 x 14,5 cm.
Ook kunt u kiezen voor een scherm tussen de staanders.
TYPE BETONPALEN:
Tussenpaal

Art.nr. 13045 11,5 x 11,5 x 278 cm

36,95

Hoekpaal

Art.nr. 13055 11,5 x 11,5 x 278 cm

42,50

T-paal

Art.nr. 13060 11,5 x 11,5 x 278 cm

42,50

Eindpaal

Art.nr. 13050 11,5 x 11,5 x 278 cm

42,50

ONDERPLAAT GRIJS
Art.nr. 13415 25 x 3,5 x 184 cm
Art.nr. 13417 25 x 3,5 x 224 cm

Voordeel geen bevestigings materialen
nodig en geen tussenruimte tussenscherm en betonpaal

Voorbeeld: 17-planks scherm verticaal inclusief afdekkap,
betonpalen en betonplaat.

RVS

16,95
22,95

RVS

geschroefd

geschroefd

PLANKENSCHERM

PLANKENSCHERM

17-planks geschaafd grenen recht scherm verticaal
Art.nr. 08160 184 (B) x 180 (H) cm
75,-

17-planks geschaafd grenen recht scherm horizontaal
Art.nr. 08155 184 (B) x 180 (H) cm
69,-

Gemaakt van geschaafde grenen planken 1,5 x 14 cm en 3 st. tussenregels van 2,8 x 7 cm RVS geschroefd.

HOUT-BETON SCHUTTING SYSTEMEN
3
Voorbeeld schutting 11,5 meter lang

Als extra:
• 6 stuks afdeklatten toog/recht
De 19 en 21-planks schermen van pagina 70
en 71 zijn zeer geschikt voor dit systeem. Door
de positie van de gaten in de palen, kunnen
deze bij andere schermen soms niet op de
tussenplank uitkomen.

2

180 cm

10 cm
2 cm
2 cm

4

|

Hiervoor heeft u nodig:
• 6 stuks plankenschermen toog/recht
• 7 stuks betonpalen toog/recht
• 7 stuks unibeslag-set
• 6 stuks betonplaten 184 cm lang

OMHEININGEN

1

De betonpalen/platen zijn gewapend.
Met dit systeem zijn hoogteverschillen
zonder problemen op te vangen.
245
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DOUGLAS BUITENKEUKENS
Detail hardstenenblad

DOUGLAS DUBBELE
BUITENKEUKEN 60
109 (B) x 60 (H) x 56 (D) cm

Art.nr. 11570

Detail onderkant poot

DOUGLAS DUBBELE
BUITENKEUKEN 60
299,-

109 (B) x 60 (H) x 56 (D) cm
Incl. deuren

Art.nr. 11710

395,-

Detail RVS
keukenscharnier
Detail deurknop
IMPREGNEER
T.b.v. hardsteenblad 100 ml. Om vergrijzen
en vuilopname tegen te gaan.

DOUGLAS DUBBELE
BUITENKEUKEN 90

DOUGLAS DUBBELE
BUITENKEUKEN 90

Art.nr. 11720

109 (B) x 90 (H) x 56 (D) cm
Incl. schap

109 (B) x 90 (H) x 56 (D) cm
Incl. schap en deuren

KITLIJM

Art.nr. 11565

349,-

Art.nr. 11705

9,99

t.b.v. vastzetten van het hardstenen blad.

445,-

Art.nr. 18880

12,95

Keuken
DE INNOVATIE
VAN WOODVISION

DOUGLAS ENKELE
BUITENKEUKEN 90

DOUGLAS ENKELE
BUITENKEUKEN 90

61,5 (B) x 90 (H) x 56 (D) cm
Incl. schap

61,5 (B) x 90 (H) x 56 (D) cm
Incl. schap en deur

Art.nr. 11560

265,-

Art.nr. 11700

De Douglas buitenkeukens zijn in
diverse afmetingen verkrijgbaar,
van een laag model tot hoog model.
Totaal 6 types.
De Buitenkeukens worden als bouwpakket geleverd.
315,-

De kastdeuren kunt u zelf samenstellen, zie pagina hiernaast. Douglas
buitenkeukens zijn vervaardigd uit
hoogwaardig gedroogd Douglas hout:
Frame bestaat uit Douglas regels
4,5 x 7,5 cm
Wanden bestaat uit Douglas
verlijmde planken 1,6 x 11,6 cm
Bovenblad: hardstenenblad van
3 cm dik
Verstelbare voetjes aan de
onderzijde
Duidelijke handleiding
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Deuren
DE DOUGLAS
DEUREN BESTAAN
UIT DE VOLGENDE
MATERIALEN:
Douglas verlijmde
planken 1,6 x 11,6 cm
Achterplanken 1,6 x 9 cm
2 st. keukenscharnieren
Inclusief de kraan deurknop

grat
is

DOUGLAS DUBBELE
BUITENKEUKEN 168

DOUGLAS DUBBELE
BUITENKEUKEN 168

DOUGLAS ENKELE
BUITENKEUKEN 168

109 (B) x 168 (H) x 56 (D) cm
Incl. 3 schappen

109 (B) x 168 (H) x 56 (D) cm
Incl. 3 schappen en deuren

61.5 (B) x 168 (H) x 56 (D) cm
Incl. 3 schappen

Art.nr. 11695

609,-

Art.nr. 11550

395,-

TUINDECORATIE

515,-

|

Art.nr. 11555

Vraag voor het
hele assortiment
tuinkasten naar de
gratis Woodvision
brochure
2015.

DOUGLAS TUINKAST 204

DOUGLAS TUINKAST 204

109 (B) x 204 (H) x 56 (D) cm
Incl. 3 schappen

109 (B) x 204 (H) x 56 (D) cm
Incl. 3 schappen en deuren

Art.nr. 11540

539,-

Art.nr. 11685

649,-

DOUGLAS ENKELE
BUITENKEUKEN 168
61,5 (B) x 168 (H) x 56 (D) cm
Incl. 3 schappen en deur

Art.nr. 11690

439,247

Woodvisioeenr
heeft een ziment
ruim assortetllen.
speeltoes
Vraag nadarvisdioe n
gratisWoeo 2015
brochur

SPEELTOESTEL CORNER
(Exclusief glijbaan 290 cm en telescoop)

Art.nr. 12596

689,-

Afmeting 159 (L) x 159 (B) x 270 (H) cm
Plateauhoogte 150 cm
Speciaal hoekmodel inclusief klimwand
met klimstenen, brandweerstang,
handgrepen en knopentouw
Afgebeeld:
Speeltoestel Corner
Glijbaan groen
Telescoop

Art.nr. 12596
Art.nr. 12634
Art.nr. 12598

689,87,50
15,95

(Exclusief glijbaan 235 cm)
Afmeting 159 (L) x 150 (B) x 279 (H) cm
Plateauhoogte 135 cm

Art.nr. 12627

749,-

De Woodvision
speeltoestellen voldoen
aan de CE-norm

|

SPEELTOESTELLEN

KINDERSPEELHUIS SNOEPIE

KINDERSPEELHUIS KOEKIE
Afmeting 159 (L) x 150 (B) x 154 (H) cm

Art.nr. 12628
248

619,-

HILLHOUT
HILLHOUT
VERRAST
VERRAST&&INSPIREERT
INSPIREERT
TUINLIEFHEBBERS
TUINLIEFHEBBERS
ALTIJD
ALTIJDWEER
WEER
Nieuwsgierig
Nieuwsgierig
naarnaar
de de
nieuwe
nieuwe
collectie
collectie
2015?
2015?
Vraag
Vraag
naarnaar
de gratis
de gratis
Hillhout
Hillhout
brochure.
brochure.

De De
strakke
lijnen
en verfijnde
strakke
lijnen
en verfijnde
vormgeving
vormgeving
zijnzijn
kenmerkend
kenmerkend
voorvoor
de de
ElanElan
bloembakken.
Deze
eigentijdse
bloembakken.
Deze
eigentijdse
bloembakken
bloembakken
zijnzijn
nu ook
nu ook
verkrijgbaar
verkrijgbaar
als als
witte
zuilbloembak.
De De
zuilbloembak
witte
zuilbloembak.
zuilbloembak
is voorzien
is voorzien
vanvan
eeneen
verstelbare
verstelbare
bodem.
bodem.

ElanElan
zuilbloembakken
zuilbloembakken
Elan zuilbloembak
Elan zuilbloembak
78 cm78 cm

09080
09080

Elan zuilbloembak
Elan zuilbloembak
93 cm93 cm

09085
09085

Elan zuilbloembak
Elan zuilbloembak
109 cm
109 cm

09090
09090

119,-119,139,-139,169,-169,-

NIEUW
NIEUW

GRATIS!
GRATIS!

78 cm78 cm

40 cm40 cm

40 cm40 cm

NIEUW
NIEUW

93 cm93 cm

40 cm40 cm

40 cm40 cm

ElanElan
Zuilbloembakken
Zuilbloembakken

LUXE
LUXE
ZUILBLOEMBAKKEN
ZUILBLOEMBAKKEN
MET
MET
EIGENTIJDS
EIGENTIJDS
DESIGN
DESIGN

NIEUW
NIEUW

• Verfijnde
• Verfijnde
vormgeving.
vormgeving.
• Zijkanten
• Zijkanten
van van
balkjes
balkjes
met met
ca. 1ca.
cm1 tussenruimte.
cm tussenruimte.
• Vuren
• Vuren
balkjes
balkjes
2x4,4
2x4,4
cm. cm.
Vuren
Vuren
randbalk
randbalk
4,4x6,8
4,4x6,8
cm. cm.
• Inclusief
• Inclusief
zwarte
zwarte
binnenzak.
binnenzak.

109 cm
109 cm

• Wit• gespoten
Wit gespoten
(twee
(twee
maal).
maal).

40 cm40 cm

40 cm40 cm

De producten
op deze
zijn zijn RVS gemonteerd
De producten
op pagina
deze pagina
RVS gemonteerd
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Urban
UrbanLiving
LivingExcellent
Excellent
Aan
Aantetepassen
passennaar
naarjejeeigen
eigenwensen
wensen
Deze
Deze
strakstrak
vormgegeven
vormgegeven
overkapping
overkapping
pastpast
bij een
bij een
moderne
moderne
“stadse”
“stadse”
tuinstijl.
tuinstijl.
De Urban
De Urban
Living
Living
sluitsluit
naadloos
naadloos
aan aan
op het
op het
bestaande
bestaande
Living
Living
Modulair
Modulair
systeem,
systeem,
dit betekent
dit betekent
dat alle
dat alle
wandelementen
wandelementen
hierhier
in kunnen
in kunnen
worden
worden
geplaatst.
geplaatst.
De staanders
De staanders
zijn zijn
vervaardigd
vervaardigd
uit gelamineerde
uit gelamineerde
vurenhouten
vurenhouten
palen
palen
van van
12x12
12x12
cm. cm.
Dakbedekking
Dakbedekking
van van
EPDM,
EPDM,
inclusief
inclusief
verticale
verticale
dakdoorvoer.
dakdoorvoer.

enten
enten
ndelem
wand
waelem
de de
voorvoor
KijkKijk
astast
hierna
hierna
inaina
pagpag
op de
op de

Max. 3Max.
wandelementen
3 wandelementen
+ 2 extra
+ 2 staanders
extra staanders

Urban
Urban
Living
Living
Excellent
Excellent
300 300
720951
720951

1.099,1.099,NIEUW
NIEUW
240 cm
240 cm

240 cm
240 cm

350 cm
350 cm

240 cm
240 cm

350 cm
350 cm

basis
basis

Urban
Urban
Living
Living
Excellent
Excellent
400 400

Max. 2Max. 2
wandelementen
wandelementen
+ 1 extra
+ 1 extra
staander
staander

opties
opties

101 cm101
(= breedte
cm (= breedte
wandelement)
wandelement)

Max. 3Max.
wandelementen
3 wandelementen
+ 2 extra
+ 2 staanders
extra staanders

721002
721002

1.299,1.299,NIEUW
NIEUW

240 cm
240 cm

350 cm
350 cm

basis
basis

opties
opties

Max. 3Max. 3
wandelementen
wandelementen
+ 2 extra
+ 2 extra
staanders
staanders

350 cm
350 cm

350 cm
350 cm

350 cm
350 cm

Urban
Urban
Living
Living
Excellent
Excellent
500 500

101 cm101
(= breedte
wandelement)
cm (= breedte
wandelement)

Max. 4Max.
wandelementen
4 wandelementen
+ 2 extra
+ 2 staanders
extra staanders

721057
721057

1.729,1.729,NIEUW
NIEUW
240 cm
240 cm

350 cm
350 cm

350 cm
350 cm

460 cm
460 cm

basis
basis

opties
opties

460 cm
460 cm

cm (= breedte
wandelement)
101 cm101
(= breedte
wandelement)

Max. 3Max. 3
wandelementen
wandelementen
+ 2 extra
+ 2 extra
staanders
staanders

Urban
Urban
Living
Living
Excellent
Excellent
700 700
Max. 6Max.
wandelementen
6 wandelementen
+ 4 extra
+ 4 staanders
extra staanders
721101721101

1.999,1.999,NIEUW
NIEUW
350 cm
240 cm
240 cm 350 cm

680 cm
680 cm

250

350 cm
350 cm

De producten
De producten
op deze
oppagina
deze pagina
zijn zijngeïmpregneerd
geïmpregneerd

basis
basis

680 cm
680 cm

opties
opties

cm (= breedte
wandelement)
101 cm101
(= breedte
wandelement)

Max. 3Max. 3
wand-wandelementen
elementen
+ 2 extra
+ 2 extra
staanders
staanders

UW
UW
NIE
NIE

Glazen
Glazenschuifwand
schuifwandop
opmaat
maat

GRATIS!
GRATIS!

Glazen
Glazen
schuifwand
schuifwand
Nieuw
Nieuw
in het
in assortiment
het assortiment
van van
Hillhout
Hillhout
zijn zijn
de glazen
de glazen
schuifwanden.
schuifwanden.
Te bestellen
Te bestellen
per per
strekkende
strekkende
meter.
meter.
12880
12880 449,-449,Voorbeeld
Voorbeeld
De glazen
De glazen
wand
wand
van van
eeneen
Urban
Urban
Living
Living
400400
is 322,5
is 322,5
cm breed.
cm breed.
De totaalprijs
De totaalprijs
voorvoor
dezedeze
glaswand
glaswand
is 1448,is 1448,Dit isDiteen
is een
driedelige
driedelige
glaswand
glaswand
met met
elementen
elementen
van van
110 110
cm. cm.

VeelVeel
meer
meer
informatie
informatie
vindvind
je injedeinGRATIS
de GRATIS
Hillhout
Hillhout
brochure
brochure
20152015

Let op!
Let Zorg
op! Zorg
voorvoor
eeneen
goede,
goede,
stabiele
stabiele
ondergrond
ondergrond
die waterpas
die waterpas
is. is.

ToeToetetepassen
passeninindedeLiving
LivingModulair
ModulairExcellent
ExcellentenendedeUrban
UrbanLiving
LivingExcellent
Excellent
Wandelementen
Wandelementen
metmet
gladde,
gladde,
vlakke
vlakke
planken
planken
metmet
veerveer
en groef
en groef

Wandelementen
Wandelementen
metmet
design
design
profilering
profilering

218 cm
218 cm

218 cm
218 cm

101 cm
101 cm
Wandelement
Wandelement
dicht dicht
Design
Design
Excellent
Excellent
Wandelement
Wandelement
klein klein
raam raam
Design
Design
Excellent
Excellent
Wandelement
Wandelement
grootgroot
raam raam
Design
Design
Excellent
Excellent
Wandelement
Wandelement
shutter
shutter
Design
Design
Excellent
Excellent

721433
721433
721468
721468
721450
721450
722839
722839

101 cm
101 cm

135,-135,149,-149,155,-155,165,-165,-

Countryhek
Countryhek
Excellent
Excellent
101 101
597280
597280

722790
722790
722812
722812
722804
722804
722820
722820

129,-129,139,-139,159,-159,165,-165,-

Staander
Staander
t.b.v.t.b.v.
wandelementen
wandelementen

In plaats
In plaats
van wandelement
van wandelement
toe tetoe
passen.
te passen.

Wandelement
Wandelement
dicht dicht
BasicBasic
Excellent
Excellent
Wandelement
Wandelement
klein klein
raam raam
BasicBasic
Excellent
Excellent
Wandelement
Wandelement
grootgroot
raam raam
BasicBasic
Excellent
Excellent
Wandelement
Wandelement
shutter
shutter
BasicBasic
Excellent
Excellent

Voor Voor
montage
montage
van de
van
wandelementen
de wandelementen
in de in
Living
de Living
Modulair
Modulair

59,- 59,-

EenEen
hekje
hekje
i.p.v.
i.p.v.
eeneen
wandelement
wandelement
kankan
natuurlijk
natuurlijk
ook!ook!

80 cm80 cm

heb jeheb
deze
je deze
staander
staander
nodig.nodig.
Formaat
Formaat
9x9x227
9x9x227
cm. cm.

721441
721441

27,9527,95

101 cm
101 cm
De producten
De producten
op deze
op pagina
deze pagina
zijn zijn geïmpregneerd
geïmpregneerd
en en RVS gemonteerd
RVS gemonteerd
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Kijk voor nóg meer buitenplezier op www.aluxe.nl en laat u verrassen!

van
’ genieten
rust en ruimte
met een verandadak
die bij u past.’
Buiten leven wordt met Aluxe verandadaken,
gecombineerd met de Terras & Trends van
BuiterBeton, wel heel erg aangenaam!
Zo kunt u in het voorjaar eerder van de buitenlucht genieten, in de zomer langer buiten
zitten en bieden de Aluxe verandadaken
in de winter een prima bescherming voor uw
mooie tuin of loungeset.
Klassiek of modern, speciaal ontworpen om
het woongenot van uw woning te vergroten.
Aluxe levert in 3 verschillende uitvoeringen:
de Trendline, de Premiumline en de Topline.
En met de vele opties maakt u uw verandadak zo compleet als u wenst: verlichting,
zonwering, een schuifbare glaswand of openslaande deuren tot zelfs een complete
wintertuin. En alles ... op maat geleverd!
Vraag ook naar onze brochure.

A LG E M E N E I N F O R M AT I E

Algemene informatie
Witte uitslag
Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind,

hebben. Leveringen worden gelost op een door de opdrachtgever

cement en water. Door de samenvoeging van cement en water wordt

gewenste losplaats. De chauffeur zal ter plekke beoordelen of dit

er calciumhydroxide oftewel zogenoemde ‘vrije kalk’ gevormd.

mogelijk is, anders wordt de dichtstbijzijnde mogelijkheid genomen.

De kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan met kooldioxide
(CO2) in de lucht, waardoor calciumcarbonaat ontstaat.

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

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

ondergrond een must is. Voor grotere belastingen zoals een oprit is

Om die zogenoemde ‘primaire uitslag’ tot een minimum te beperken

het raadzaam een stevige laag gebroken puin of kalkvrije brekerzand

of zelfs uit te sluiten, worden de productieprocessen binnen Buiter

te gebruiken, om zodoende spoorvorming te voorkomen.

Beton vanzelfsprekend voordurend bewaakt en verder ontwikkeld.

Hier bovenop is het aan te bevelen om alle verharding te verwerken

Kalk is de enige stof in beton die niet gebonden is door de andere

op een drainerende toplaag; dit zorgt ervoor dat zowel vocht, vuil

grondstoffen. Eenmaal buiten opgeslagen of in gebruik genomen,

als kalk vanuit de onderbaan niet naar boven kan, Drainerende

kan er dus een vervolgreactie tussen de naar buiten tredende vrije

grondstoffen kunnen zijn: metselzand, drainagezand, split, kalkvrije

kalk en CO2 ontstaan, de zogenoemde ‘secundaire uitslag’.

brekerzand en drainagemortel. Zorg tevens dat de bestrating op

Met als mogelijk gevolg: witte uitslag op het betonoppervlak.

afschot verwerkt is; waterpas = waterplas.

‘Geduld is een schone zaak’

Men dient de materialen te verwerken volgens de van toepassing
zijnde verwerkingsvoorschriften. Meerdere pakken moet men bij

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

verwerking onderling mengen.

praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen.
Echter, onder invloed van koolstofdioxide in de lucht, verandert

Daar materialen kunnen uitzetten en inkrimpen is het raadzaam deze

het calciumcarbonaat in een stof die wel oplosbaar is. Zure

te verwerken met een smalle voeg. Vóór het aftrillen (met de juiste

verontreiniging in de lucht versnelt dit proces, waardoor witte uitslag

trilplaat, voorzien van rubberen mat) dienen de voegen ingeveegd

op het betonoppervlak dus sneller verdwijnt op plaatsen in de buurt

en de bestrating schoongeveegd te worden. Eventueel de bestrating

van veel industrie dan in gebieden met relatief schone lucht.

naderhand afsproeien.

Witte uitslag verdwijnt op den duur dus vanzelf, waarbij geduld
letterlijk en figuurlijk een schone zaak is!

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

Ontstane aantastingen van het oppervlak als gevolg van

Wanneer men een onderhoudsarme bestrating wil, wordt er meestal

mechanische reiniging of reiniging bijvoorbeeld door inzet van

een voegmortel gebruikt. Men dient een stabilisé te maken

zoutzuur, kunnen uiteraard niet bij Buiter Beton gereclameerd

omdat de bestrating hierna niet mag bewegen. Hierbij is van de

worden. Ter geruststelling: witte kalkuitslag heeft géén negatieve

vier traditionele manieren het mengen in de betonmolen de beste

invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een product

methode. Ideaal en aan te bevelen voor dunne natuurstenen- en

en verdwijnt, zoals gesteld, op den duur vanzelf. Het is zeer

keramische tegels is het stabiliseren met een drainagemortel. Bij alle

moeilijk aan te geven hoe lang het duurt voordat de witte uitslag

methoden dienen de tegels op deze stabilisé verlijmd te worden om

verdwenen is. Het is oa. afhankelijk van gebruiksintensiteit en

zodoende een goede verbinding te krijgen met de onderbaan.

weersomstandigheden. Witte uitslag is geen reden tot afkeur van
een door de Buiter Beton geleverd product.

Maattolerantie
Maattolerantie in lengte, breedte en dikte kan voorkomen in alle

Materialen

tegels en stenen.

Door toepassing van natuurlijke grond- en kleurstoffen in zowel
betonnen, gebakken als natuurstenen bestrating kunnen in onderling

Onderhoud

geleverde partijen verschillen in kleur en structuur voorkomen.

Alle aangelegde verhardingen dienen geregeld onderhouden c.q.

Producten kunnen afwijken van eventueel eerder geleverde monsters.

schoongemaakt te worden, dit om verkleuring en indringen van vuil

Men wordt geacht materialen vóór verwerking te controleren op

te voorkomen. Bij vorstperiode gelieve geen dooizouten en bijtende

gebreken in welke vorm dan ook. Reeds verwerkte materialen

zuurhoudende middelen te gebruiken, daar dit het materiaal kan

worden dan ook als goedgekeurd beschouwd.

beschadigen.

Leveringen

Statiegeldpallets

Levertijden worden in onderling overleg afgesproken. Materialen

Om schadevrij te kunnen leveren worden materialen vaak op

dienen, daar waar mogelijk, minimaal 1 dag voor aanvang van het

statiegeldpallets geleverd; deze worden vooraf en achteraf

werk bezorgd te worden, daar dit anders wachttijden tot gevolg kan

gecontroleerd op gebreken.

Terras&Trends is een uitgave van Buiter Beton
Concept: Buiter Beton & Halte2 vormgeving & communicatie
Realisatie: Halte2 vormgeving & communicatie
De artikelen in deze uitgave zijn met zorg samengesteld
en worden vrijblijvend ter informatie aangeboden.
Over de juistheid kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alles voor IN!

Alles voor OUT!

Beveiliging

Beveiliging & hekwerken

Binnenbaden

Buitenbioscopen

Binnenbioscopen

Buitenkeukens

Bouw & verbouw

Horeca & terrassen

Domotica & woningautomatisering

Italiaanse baden & zwemvijvers

Interieurbeplanting & hydrocultuur

Meubilair

Interieurontwerp

Oranjerieën & serres

Keukens

Recreatie

Sanitair

Reiniging & onderhoud

Sauna’s

Sierbestrating

Woninginrichting

Tuinhuizen & buitenhuizen

Wijnkelders

Tuinontwerp
Tuinaanleg & tuinonderhoud
Verlichting
Vijvers en poelen
Zwembaden & spa’s

In!out
Adres: Burg van Randwijckstraat 86B
Postcode: 5328 AV Rossum
Tel: 085-2735124
Mobiel: 0651986933
Website: www.inenout.com
E-mail: info@inenout.com

www.inenout.com

