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Van uw tuin en terras wilt u het liefst zo lang 

mogelijk genieten. Hartman Sierbestrating 

maakt dit voor u mogelijk. Een kwaliteitstuin 

in elke gewenste stijl. Wij hebben de kennis, 

producten en professionals bij u in de regio 

om alles van A tot Z voor u te regelen. In onze 

sfeervolle showtuin krijgt u een impressie van  

de mogelijkheden en producten.



HACO producten zijn exclusief verkrijgbaar 

bij Hartman Sierbestrating. HACO staat voor 

kwaliteit, zowel in maatvoering, kleurvastheid en 

homogeniteit van het product. Dit houdt in dat de 

stenen haaks zijn en dus goed te verwerken in lijn. 

De kleur is zeer stabiel en de dichtheid en sterkte 

zorgt ervoor dat de kwaliteit van uw straatwerk tot 

in lengte van jaren gegarandeerd is. 

De keuze in kleuren en kleurcombinaties is 

veelzijdig, maar ook is er naast elke kleur een 

strakke uitvoering, basis genoemd, en een 

getrommelde versie beschikbaar. Ook is de dikte 

van elke steen gelijk, waardoor de maten onderling 

allemaal te combineren zijn. HACO is in een groot 

aantal aan maatvoering leverbaar:

- waalformaat

- 15x15x7

- 20x20x7

- 15x20x7

- 20x30x7

- wildverband



HACO heeft naast de koppelstone en basissteen de 

Sola en Talea ontwikkeld. Dit zijn echte HACO-

kwaliteit stenen. De Sola en Talea zijn 6cm dik en 

wordt in 6 mooie kleuren geproduceerd.

 

Voor een overzicht van het volledige assortiment 

van HACO, ligt er een aparte brochure voor u klaar 

bij Hartman Sierbestrating.
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1
Keramische tegels

GeoCeramica Ibiza Wood 45

GeoCeramica Irony 60-61

GeoCeramica Loft 62-63

GeoCeramica Manhattan 24-25

GeoCeramica Marble 52-53

GeoCeramica Marmostone 53

GeoCeramica Motion 38-39

GeoCeramica Multicolor Stone 35

GeoCeramica Norwegian Stone 42-43

GeoCeramica Overland 26-27 

GeoCeramica Pietra Sardegna 27

GeoCeramica Porto 57

GeoCeramica Patina 17

GeoCeramica Re-Used 14-15

GeoCeramica Riverstone 21

GeoCeramica Royal Stone 35

GeoCeramica Roccia 28-29

GeoCeramica Shop 63

GeoCeramica Skolleville 25

GeoCeramica Stavelot 20-21

GeoCeramica Symbol 55

GeoCeramica Steel 61

GeoCeramica Specials 68-69

GeoCeramica Tracks Mustang 50-51

GeoCeramica Timber 46-47

GeoCeramica Vetro Concerto 19

GeoCeramica Weathered Oak 47 

Keramiek 3 cm 88-89

Keramiektegel terras & trends collectie:

Keramiek 2 cm dik 70-73 

Keramiek 3 cm dik 70-73

Piet Boon by Douglas & Jones 80-81

Solostone  by Douglas & Jones 78-79

Tegeldragers  90-91

VT Wonen Solostone Uni 74-75

VT Wonen Solostone Decoren 76-77

Baltramica  8-9

Baltramica Basic 10-11

Ceramaxx Keramiek 3 cm dik 82-87

GeoCeramica Antique 29

GeoCeramica Ardesie 48-49

GeoCeramica Ardes 32-33

GeoCeramica Aspen 43

GeoCeramica Bel Cemento Certo 21

GeoCeramica Blooming 58-59

GeoCeramica Botega 23

GeoCeramica Boulevard 39

GeoCeramica Brooklyn 18-19

GeoCeramica Cathedrale 39

GeoCeramica Concreet 15 

GeoCeramica Concreet Flower 57

GeoCeramica Cosi Style 44-45

GeoCeramica Cotto 22-23

GeoCeramica Chateaux 41

GeoCeramica Cendre 16-17

GeoCeramica Chevron Oak 56-57

GeoCeramica Clay Design 36-37

GeoCeramica Colorado 65

GeoCeramica Commodore 64-65

GeoCeramica Design Mosaik 55

GeoCeramica Elios Decoro Tulipa 59 

GeoCeramica Eiken 45

GeoCeramica 2Drive 66-67

GeoCeramica Entrée 12-13

GeoCeramica Etoile 59

GeoCeramica Evoque 30-31

GeoCeramica Fabrik 63

GeoCeramica Flamed 31

GeoCeramica Forma 40-41

GeoCeramica Forma Decor 59

GeoCeramica Forza Verde 54-55

GeoCeramica Fiordi 51

GeoCeramica Glocal 37

GeoCeramica Grande Piazza 33

GeoCeramica Heavy Duty 67
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 1.  PROTECTION PLUS
 2.  LICHT BELASTBAAR

 3.  GEMIDDELD BELASTBAAR
 4.  ZWAAR BELASTBAAR

 5.  EASY TO CLEAN
 6.  FOOTCOMFORT

 7.  BESCHIKBAAR IN 4 CM DIK
 8.  GRES PORCELLENATO

 9.  DIGITALE TOPLAAG 
 10.  OP NATUURLIJKE KLEUR
 GESELECTEERDE GRANULATEN

 1. 

 3. 

 5. 

 7. 

 9. 

 2. 

 4. 

 6. 

 8. 

 10. 

Producteigenschappen

Voordelen GeoCeramica®

Design en functionaliteit

GeoCeramica®, het beste van twee werelden. De combinatie 
van een keramische tegel op een sterke Stabikorn®-drager 
is uniek en revolutionair. Genieten van stijlvol keramiek met 
hoogwaardige eigenschappen, profiteren van de relatief
eenvoudige en betaalbare verwerkingskosten van een 
betontegel. Het keramiek is onlosmakelijk verbonden (dankzij 
AquaFerm®) met de waterdoorvoerende Stabikorn®-laag met 
geïntegreerde afstandshouders. Hierdoor is plaatsing van
deze sierbestrating makkelijk, snel en tegen relatief lage kosten 
in vergelijking tot normale keramische tegels.

Dit product combineert de voordelen van beton én 
keramiek. GeoCeramica® staat voor de combinatie van een 
keramische tegel op een nieuw ontwikkelde Stabikorn®-
drager. Keramiek vertegenwoordigt de maximale voordelen in 
gebruik, Stabikorn® is eenvoudig verwerkbaar en in elke tuin 
toepasbaar. Een droomterras, dat het jaar rond bruikbaar is, 
wordt hiermee voor iedereen bereikbaar.

7

1
Keramische tegels

GeoCeramica
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Uniek en revolutionair

Baltramica Siva Grey
t u i n i n s p i r a t i e
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Baltramica, het beste van twee werelden. De combinatie van een keramische tegel op een sterke Stabikorn®-
drager is uniek en revolutionair. Genieten van stijlvol keramiek met hoogwaardige eigenschappen, profiteren 
van de relatief eenvoudige en betaalbare verwerking van een betontegel. Het Keramiek is onlosmakelijk 
verbonden met de waterdoorvoerende Stabikorn®-drager met geïntegreerde afstandhouders. Hierdoor is 
plaatsing van deze sierbestrating eenvoudig, snel en tegen relatief lage kosten in vergelijking tot normale 
keramische tegels. Bovendien is het product geschikt voor elk type ondergrond. Krasbestendig, gegarandeerd 
kleurvast, slijtvaste keramische toplaag, drainerende Stabikorn® -drager en bestand tegen hitte en vorst.

Keramische tegels
terras & trends  

Baltramica

1

Belgian Grey Black Slate

Corten Steel 

Belgian Black Siva Grey

Baltramica

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Prijs per m2 

 

Belgian Grey
Black Slate
Belgian Black
Siva Grey
Corten Steel

60x60x4 cm 
 
€ 67,15
€ 67,15
€ 67,15
€ 67,15
€ 67,15

80x40x4 cm
 
€ 80,50
€ 80,50
€ 80,50

80x80x4 cm
 
€ 80,50
€ 80,50
€ 80,50
€ 80,50
€ 80,50

120x30x4 cm
 
€ 83,50

€ 83,50

120x60x4 cm
 
€ 81,50

€ 81,50

100x100x4 cm
 
€ 81,50
€ 81,50

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

Zie voor alle siergrind en splitten 
pagina 274 t/m 281.
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Slijtvaste toplaag

Baltramica Belgian Grey
t u i n i n s p i r a t i e
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Baltramica, het beste van twee werelden. De combinatie van een keramische tegel op een sterke Stabikorn®-
drager is uniek en revolutionair. Genieten van stijlvol keramiek met hoogwaardige eigenschappen, profiteren 
van de relatief eenvoudige en betaalbare verwerking van een betontegel. Het Keramiek is onlosmakelijk 
verbonden met de waterdoorvoerende Stabikorn®-drager met geïntegreerde afstandhouders. Hierdoor is 
plaatsing van deze sierbestrating eenvoudig, snel en tegen relatief lage kosten in vergelijking tot normale 
keramische tegels. Bovendien is het product geschikt voor elk type ondergrond. Krasbestendig, gegarandeerd 
kleurvast, slijtvaste keramische toplaag, drainerende Stabikorn® -drager en bestand tegen hitte en vorst.

Keramische tegels 
terras & trends 

Baltramica basic

1

Dunia Grey Dunia Antra

Black

Dunia Greige

Beige Grey

Baltramica Basic

Prijs per m2 

 

Black
Beige
Grey
Dunia Greige
Dunia Grey
Dunia Antra

60x60x4 cm 
 
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95

80x80x4 cm

€ 66,50
€ 66,50
€ 66,50

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

Zie voor alle voegmortels 
pagina 330 t/m 334.
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Hoogwaardige kwaliteit

Entrée Ambiente Greige

t u i n i n s p i ra t i e
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Ambiente Antracite

BB Stone Black

Flow Smoke

Ambiente Greige

BB Stone Light Grey

Flow Taupe Flow Black

Ambiente Tabacco

BB Stone Dark Grey

Keramische tegels 
GeoCeramica 

Entrée

1

Entrée is het instapmodel binnen het hoogwaardige GeoCeramica® assortiment. De tegels zijn van 
hoogwaardige Europese kwaliteit en design. Echter door een iets geringere toplaag dikte zeer vriendelijk in 
prijs. Voor een relatief voordelige prijs toch al genieten van het beproefde GeoCeramica® concept. Beschikbaar 
in drie verschillende series: Ambiente, BB Stone en Flow.

GeoCeramica Entrée

Prijs per m2 

 

Ambiente Antracite
Ambiente Greige
Ambiente Tabacco
BB Stone Light Grey
BB Stone Dark Grey
BB Stone Black
Flow Smoke
Flow Taupe
Flow Black

60x60x4 cm 
 
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95
€ 63,95

80x80x4 cm

€ 74,95
€ 74,95

€ 74,95

€ 74,95

€ 74,95

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.
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Re-Used Cotto

Natuurlijke betonlook
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

1

Cotto

GeoCeramica  
Concreet

Black SmokeSilver

GeoCeramica Re-Used

Prijs per m2 

 

Antra
Cotto

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

Antra

GeoCeramica  
Re-used

Het materiaal is niet hergebruikt zoals de naam doet vermoeden. Het is meer de wijze waarop de sfeervolle, 
wolkachtige genuanceerde kleuren tot leven komen. Zij lijken een verhaal te vertellen van lang vervlogen tijden 
en natuurlijke, stijlvolle materialen.

De serie Concreet is enerzijds heel subtiel met zachte cementtinten. Anderzijds biedt de serie een heel 
speels patroon om uw terras een eigen draai te geven. Wissel de genuanceerde en gedecoreerde tegels  
af of leg ergens een stijlvol accent.

GeoCeramica Concreet

Prijs per m2 

 

Black
Silver
Smoke

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm

€ 83,95
€ 83,95

100x100x4 cm

€ 84,95

€ 84,95
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Cendre Feu

Eigentijds ontwerp
t u i n i n s p i ra t i e
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Taupe Grey

GeoCeramica  
Patina 

De populariteit van keramische tegels met het uiterlijk van natuursteen met keramische eigenschappen is 
daarom trending! Dit eigentijdse ontwerp, met de typische krasjes is een absolute trendsetter.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica  
Cendre

Feu Rock

MBI is partner van het hoogwaardige Italiaanse merk Mirage. Speciaal voor GeoCeramica® heeft Mirage het 
moderne en stijlvolle design van de serie Cendre ontworpen. Een eerbetoon aan de schoonheid van subtiele 
cementpatronen. Beschikbaar in twee mooie kleuren.

Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

1

GeoCeramica Patina

GeoCeramica Cendre

Prijs per m2 

 

Taupe
Grey
Jersey

Prijs per m2 

 

Feu
Rock

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm

€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

Zie voor alle kunstgrassen 
pagina 302 t/m 303.
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Brooklyn Gris

Subtiele finishes
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

1

GeoCeramica 
Vetro Concerto

Calce Piombo

GeoCeramica  
Brooklyn

Beige Antra Gris

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

De subtiele cementtinten van de Vetro Concerto passen in de meest succesvolle architecturaal van het 
moment. De gevarieerde designs zorgen voor een esthetische continuïteit en de diepe kleuren zijn afgestemd 
op de trends van het moment.

Zo uitgesproken als beton en cementtinten kunnen zijn, zo luxe en evenwichtig kunnen ze ook zijn. Het 
grootste formaat 100x100 in combinatie met de subtiele finishes qua kleur en design zijn ongeëvenaard. De 
serie Brooklyn is voor architectonische hoogstandjes, chique tuinen en minutieus ingerichte projecten. Een 
veilige keuze voor de designer of smaakpurist met oog voor hoogwaardige materialen

GeoCeramica Vetro Concerto

Prijs per m2 

 

Calce
Piombo

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95

GeoCeramica Brooklyn

Prijs per m2 

 

Beige
Antra
Gris

100x100x4 cm 

€ 84,95
€ 84,95
€ 84,95
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Stavelot Grigio

Evenwichtige designs
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

1

Grigio

GeoCeramica  
Stavelot

GeoCeramica  
Riverstone

Antra

Amazone

Grigio

Missisippi Dark

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica 
Bel Cemento Certo

Bij de GeoCeramica Bel Cemento Certo komt het fraaie design volledig 
tot zijn recht! Nieuw is de aanvulling in het 60x60 formaat.

Een serie van evenwichtige cement designs. Twee rustige met een 
neutraal design, welke overal bij passen.  De combinatie is een perfecte 
ton-sur-ton. Maak het zo gevarieerd of juist zo subtiel als u wilt!

Dit nieuwe design is een vereeuwiging van keien die eindeloos door 
rivierbeddingen schuren en rollen. Het materiaal wordt daardoor op een 
natuurlijke wijze gepolijst en de natuurlijke karakteristieken jarenlang 
subtiel ingesleten.

GeoCeramica Stavelot

GeoCeramica Bel Cemento Certo

GeoCeramica Riverstone

Prijs per m2 

Antra
Grigio

Prijs per m2 

Grigio

Prijs per m2 

Amazone
Missisipi Dark

100x100x4 cm 

€ 84,95
€ 84,95

60x60x4 cm

€ 69,95

100x100x4 cm

€ 84,95

60x60x4 cm

€ 69,95
€ 69,95
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Cotto Naturale

Klassiek en natuurlijk
t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends22



23

Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

1

GeoCeramica  
Cotto

Naturale Moderna

GeoCeramica  
Botega

Dark Light

Deze nieuwe lijn is gewaagd. Zowel in kleur als design. De kleur Naturale neemt u mee naar de sfeer van een 
Italiaans landhuis, waar generaties lang genoten is van de mediterrane cultuur. Door het levende karakter van 
het design weet ook deze kleur te verleiden naar historische taferelen. 

Dit nieuwe Botega design is geclassificeerd als beton-look. Het ontstijgt echter de moderne uitstraling die 
hierbij hoort. Het design is soms grillig, soms zacht genuanceerd en lijkt een eigen verhaal te vertellen. 

GeoCeramica Botega

GeoCeramica Cotto

Prijs per m2 

 

Dark
Light

Prijs per m2 

 

Naturale
Moderna

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

Zie voor alle cortenstalen 
kantopsluiting 
pagina 259 t/m 265.
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Manhattan Queens

Uniek en krasvast
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

1

GeoCeramica  
Skolleville

Eindhoven Rotterdam Amsterdam

Een ode aan onze steden: Amsterdam (Mainport),  Eindhoven(Brainport) en Rotterdam (Tradeport). Dankzij het 
gevarieerde, unieke design ogen de robuuste tegels esthetisch en trendy.

Urban Design. Evenwichtig maar ook de industriële stoerheid die een stad kenmerkt. Ondanks het 
gebalanceerde design zonder woeste uitspattingen of kleurschakeringen weet Manhattan op stoere wijze 
te prikkelen dankzij unieke kleurnuances. Drie kleurstellingen die een eigenzinnige stempel drukken. Een 
abstracte weergave van een trendy nachtclub of kunstgalerie besloten binnen een modern keramisch design.

GeoCeramica Skolleville

Prijs per m2 

 

Einhoven
Rotterdam
Amsterdam

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

Queens Harlem Soho

GeoCeramica  
Manhattan

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Manhattan

Prijs per m2 

 

Qeens
Harlem
Soho

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
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Overland Tabacco

Warme tinten
t u i n i n s p i ra t i e
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1

Grigio Antracite Tabacco

Tavolara Cala Luna Caprera

Keramische tegels
GeoCeramica Betonlook

GeoCeramica  
Overland

GeoCeramica  
Pietra Sardegna

Dit design doet denken aan grillige vlaktes waar de weersinvloeden het terrein hebben gevormd. Met een 
bijzonder natuurschoon tot gevolg. Bijna niet door mensen te evenaren. Tot een Italiaans design team deze 
weet ‘in te lijven’ in keramiek. Dit gaat nooit vervelen, zoveel nuances en verkleuringen waardoor uw blik af en 
toe aan de tegels gekluisterd zal zijn. 

Mysterieuze vergezichten op bergen die reiken zover de horizon strekt. Italiaanse folklore onontdekt door 
massatoerisme: authentiek en puur. Het gevoel dat u dwaalt door de kleine straatjes van Italiaanse dorpjes. Zo 
voelen de nuances van het sfeervolle Pietra Sardegna aan. Uniek in hun (eigenzinnige) soort.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Overland

GeoCeramica Pietra Sardegna

Prijs per m2 

 

Grigio
Antracite
Tabacco

Prijs per m2 

 

Tavolara
Cala Luna
Caprera

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

Zie voor alle potterie 
pagina 304 t/m 313.
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Roccia Carbon

Moderne natuursteenlook
t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends28



29

1

Carbon Grey

Keramische tegels
GeoCeramica Stonelook

Het design van de Roccia serie doet denken aan natuurlijke, geaderde en soms verweerde natuursteen. Kracht 
en elegantie in balans. Een combinatie die alleen dankzij keramiek mogelijk is. Een succesvolle revival van het 
historische materiaal natuursteen in al zijn glorie.

De serie Antique is geïnspireerd op Turks Hardsteen. De serie is dan ook erg sfeervol dankzij een gevarieerd 
oppervlak met een fijne textuur en prachtige aders. De kleuren laten zich eenvoudig combineren met andere 
kleurtinten. De serie is complementair aan veel verschillende stijlen. Nauwelijks te onderscheiden van het 
traditionele materiaal, maar dan zonder de nadelen van hardsteen.

Clay Cloud Night

GeoCeramica
Antique 

GeoCeramica 
Roccia

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Roccia

GeoCeramica Antique

Prijs per m2 

 

Carbon
Grey

Prijs per m2 

 

Clay
Cloud
Night

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

100x100x4 cm
 
€ 84,95
€ 84,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
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Evoque Greige

Subtiele nuances
t u i n i n s p i ra t i e
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1
Keramische tegels

GeoCeramica Stonelook

Granite Grey Basalt Dark

GeoCeramica 
Flamed

De architectonische schoonheid van beton wordt steeds breder gewaardeerd. De diversiteit van de 
onvoorspelbare, zachte patronen is ongekend. De Evoque lijn biedt precies die subtiele nuances die het 
materiaal zo aantrekkelijk maken. Beschikbaar in een viertal mooie kleurstellingen.

Geïnspireerd op natuurlijk natuursteen. Zoals de naam al zegt: compleet met gevlamd design. Het gevarieerde 
uiterlijk van gevlamd, geborsteld basalt, met de kwalitatieve eigenschappen van de best verkrijgbare keramiek. 
Heel chique én praktisch door de eenvoudige verwerking.

Beige PerlaGreige Fumo

GeoCeramica 
Evoque

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Flamed

GeoCeramica Flamed

Prijs per m2 

 

Granite Grey
Basalt Dark

Prijs per m2 

 

Beige
Greige 
Perla 
Fumo

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm 
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

Zie voor alle overkappingen 
pagina 450 t/m 459. Of vraag 
naar onze uitgebreide catalogus 
buitenverblijven & overkappingen.
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Ardes Grigio

Stoer design
t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends32



33

Keramische tegels
GeoCeramica Stonelook

1

GeoCeramica 
Ardes

Antraciet Grigio

Torino Napoli

GeoCeramica 
Grande Piazza

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Grande Piazza

GeoCeramica Ardes

Prijs per m2 

 

Torino
Napoli

Prijs per m2 

 

Antraciet
Grigio

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95

120x60x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95

100x100x4 cm
 
€ 84,95
€ 84,95

Fraaie texturen in een gevarieerde samenkomst van designs. Een fraaie interpretatie van gesteente in zijn 
puurste vorm. Ardes weet te inspireren en te verleiden. Voor stoere tuinen en terrassen die de aandacht 
mogen trekken!

Levendigheid in textuur vertelt een gepassioneerd Italiaans verhaal. De levensechte onregelmatigheden en 
variëteiten nemen u mee naar eeuwenoude luxe oorden waar alleen het beste materiaal goed genoeg was. 
Waar compromisloos genieten met een minutieus oog voor design centraal stond. In een handomdraai wordt 
uw tuin een eigen Piazza en waant u zich zo in de meest mooie Zuid Europese oorden.
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Royal Stone Beige

Esthetisch design
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels
GeoCeramica Stonelook

1

Beige Silver Platinum Black

Mix Natural Mix Dark

GeoCeramica 
Royal Stone

GeoCeramica 
Multicolor Stone

De prachtige serie Multicolor Stone biedt een natuurlijk kleurenpalet. Deze onregelmatigheden geven een  
luxe en esthetisch design wat tot de verbeelding spreekt. Veelzijdige schaduwen en zorgvuldig vormgegeven 
patronen maken indruk op het royale/koninklijke 100x100x4 cm formaat. Vormt elke ruimte om naar een tijdloze, 
perfecte plek.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Multicolor Stone

GeoCeramica Royal Stone

Prijs per m2 

 

Mix Natural
Mix Dark

Prijs per m2 

 

Beige
Silver
Platinum
Black

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm 
 
€ 83,95
€ 83,95 
€ 83,95 
€ 83,95

100x100x4 cm
 
€ 84,95
€ 84,95

De prachtige serie Royal biedt een rijkdom aan prachtige details. Deze onregelmatigheden geven een luxe 
en esthetische design wat tot de verbeelding spreekt. Veelzijdige schaduwen en zorgvuldig vormgegeven 
patronen maken een indruk. Vormt elke ruimte om naar een tijdloze, perfecte plek.

Zie voor alle plantenbakken 
pagina 304 t/m 313.
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Clay Design Verve

Trendy kleuren
t u i n i n s p i ra t i e
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1
Keramische tegels

GeoCeramica Stonelook

Fancy

Ideal

Verve

Classic

Karma

Absolute

Glee

Chamois

GeoCeramica 
Clay Design

GeoCeramica 
Glocal

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Clay Design

GeoCeramica Multicolor Stone

Prijs per m2 

 

Fancy
Verve
Karma
Glee

Prijs per m2 

 

Ideal
Classic
Absolute
Chamois

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
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Motion Iron

Populaire leisteenlook
t u i n i n s p i ra t i e
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Iron Shell BeigeMusk

GeoCeramica 
Motion

1
Keramische tegels

GeoCeramica Stonelook

GeoCeramica 
Boulevard

Tan Ebano

GeoCeramica 
Cathedrale

Antra

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Motion

Prijs per m2 

 

Iron
Musk
Shell Beige

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

120x60x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

GeoCeramica Boulevard

GeoCeramica Cathedrale

Prijs per m2 

 

Tan
Ebano

Prijs per m2 

 

Antra

100x100x4 cm 

€ 84,95
€ 84,95

80x40x4 cm

€ 83,95
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Forma Fumo

Speels design
t u i n i n s p i ra t i e
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1

Perla Grigio Musk Fumo

Keramische tegels
GeoCeramica Stonelook

GeoCeramica 
Chateaux

GeoCeramica 
Forma

Antracite Cotto

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

Taupe

GeoCeramica Forma

GeoCeramica Chateaux

Prijs per m2 

 

Perla
Grigio
Musk
Fumo

Prijs per m2 

 

Antracite
Cotto
Taupe

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

120x60x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

Een subtiele lijn met een speelse tegenhanger in elke kleur. Kies een subtiel evenwicht door deze twee te 
combineren. Of ga voor een enorm contrast en combineer kleuren en designs. Goed om te weten: Speels 
experimenteren met kleur en design kan, maar ook de keuze voor één kleur levert een fraai geheel op.

Natuurlijke nuances, onregelmatige deukjes en een klassieke uitstraling. De nieuwe serie Chateaux zou niet 
misstaan in een indrukwekkend kasteel of een schitterend landhuis. Het design weet zowel het romantische als 
het overweldigende gevoel treffend over te brengen. Niet in de laatste plaats door het nieuwe formaat 120x60 
cm. Uiteraard schuilt achter dit gevoel een uiterst praktische serie die de beste keramische eigenschappen 
draagt, vereeuwigd in een klassiek design.
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Norwegian Stone Dark

Robuuste uitstraling
t u i n i n s p i ra t i e
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1

Dark Blue Grey

Keramische tegels
GeoCeramica Stonelook

GeoCeramica 
Norwegian Stone

GeoCeramica 
Aspen

Oxide Basalt

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Norwegian Stone

GeoCeramica Aspen

Prijs per m2 

 

Dark
Blue
Grey

Prijs per m2 

 

Oxide
Basalt

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm 
 
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

100x100x4 cm
 
€ 84,95
€ 84,95

Een subtiele lijn met een speelse tegenhanger in elke kleur. Kies een subtiel evenwicht door deze twee te 
combineren. Of ga voor een enorm contrast en combineer kleuren en designs. Goed om te weten: Speels 
experimenteren met kleur en design kan, maar ook de keuze voor één kleur levert een fraai geheel op.

Aspen biedt een schitterende voorstelling van ‘steenachtig porselein’ in een elegant keramisch jasje. Verfijnd 
met een ruig randje door de gevarieerde aders en lijnen over de designs. Hetgeen een esthetisch en smaakvol 
lijnenspel oplevert.

Zie voor alle kunstgrassen 
pagina 302 t/m 303.
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Cosi Style Varadero

Sfeervol houtdesign
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels
GeoCeramica Houtlook

1

Bianco GrigioBeige

GeoCeramica 
Ibiza Wood

GeoCeramica 
Cosi Style

Natuurlijk Eiken

Varadero

Schots Eiken

Havanna

GeoCeramica 
Eiken

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Cosi Style

GeoCeramica Ibiza Wood

GeoCeramica Eiken

Prijs per m2 

 

Varadero 
Havanna

Prijs per m2 

 

Bianco
Beige
Grigio

Prijs per m2 

 

Natuurlijk Eiken
Schots Eiken

120x30x4 cm

€ 85,95
€ 85,95

120x30x4 cm

€ 86,95
€ 86,95
€ 86,95

120x30x4 cm

€ 85,95
€ 85,95
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Direct sfeervol

Timber Tortera

t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica Houtlook

1

Noce GrigioTortera

Caledonia

Danzig

Charnwood

Leighfield

GeoCeramica 
Weathered Oak

GeoCeramica 
Timber

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Timber

GeoCeramica Weathered Oak

Prijs per m2 

 

Noce
Tortera
Grigio

Prijs per m2 

 

Caledonia
Charnwood
Danzig
Leighfield

60x30x4 cm
 
€ 75,95
€ 75,95
€ 75,95

120x30x4 cm
 
€ 85,95
€ 85,95
€ 85,95
€ 85,95

80x40x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

120x30x4 cm
 
€ 85,95
€ 85,95

Zie voor alle stapelelementen 
pagina 210 t/m 247.
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Ardesie Yukon

Elegante kleuren
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica Quartzlook

1

De schoonheid van kwarts spreekt veel mensen aan. In één oogopslag is duidelijk waarom. Dit nieuwe design 
weet de schoonheid, maar ook de natuurlijke ‘ruwheid’ op een levensechte manier te vangen. Quartz is er in 
drie kleurstellingen welke allemaal passen bij een robuuste, moderne of stoere look.

Een klassieker die 2 cm keramiek op de kaart heeft gezet. Dankzij een mooie samenwerking met Mirage 
kunnen we deze nu ook binnen GeoCeramica® aanbieden. De beste natuurlijke referenties die er zijn, 
vereeuwigd in een viertal elegante kleuren. Bijna geen repetitie in uiterlijk door de gecontroleerde, willekeurige 
mengvormen. Een pareltje.

African Stone Black Reef Island Yukon

GeoCeramica 
Ardesie

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Ardesie

Prijs per m2 

 

African Stone
Black Reef
Island
Yukon

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

Zie voor alle  
GeoCeramica specials 
pagina 68 t/m 69.
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Mooie patronen

Tracks Mustang Grey
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DarkGrey

Keramische tegels 
GeoCeramica Quartzlook

1

De leisteenlook is al jaren populair en dat is heel eenvoudig te begrijpen. De gevarieerde gelaagdheid in 
mooie patronen spreekt bijna iedereen aan. De Tracks Mustang is zo verfijnd dat het de meest esthetische 
kenmerken van dit materiaal heeft weten te vangen. Met een absolute topserie tot gevolg.

Nauwelijks te onderscheiden van natuurlijk quartz: Fiordi. Een serie vol gevarieerde texturen en kleuren. Door 
het mooie, licht-golvende profiel wordt lichtval onderbroken en ontstaat een intrigerend schaduweffect op uw 
terras. Nooit hetzelfde, nooit saai, maar blijvend mooi en speels. De serie Fiordi is er ook in een speciale ‘2 
Drive’(6 cm) en ‘Heavy Duty’ (8 cm) variant.

GeoCeramica 
Tracks Mustang

GeoCeramica 
Fiordi

Fumo SandGrigio

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Tracks Mustang

Prijs per m2 

 

Grey
Dark

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95

GeoCeramica Fiordi

Prijs per m2 

 

Fumo
Grigio
Sand

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

80x40x4 cm

€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
€ 83,95
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Levensecht design
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica Marmerlook

GeoCeramica 
Marble

GeoCeramica 
Marmostone

1

Marmer is immens populair en gewild als bouwmateriaal dankzij de luxe uitstraling en de bijzondere lichtval 
die zo eigen is aan het materiaal. Origineel marmer is onbetaalbaar geworden. Dankzij Marmostone kunt u 
nu genieten van hetzelfde design voor een betere prijs en zonder het intensieve onderhoud van marmer. Uw 
eigen exclusieve en gevarieerde terras voor een betaalbare prijs.

Zorgvuldig geconstrueerd: een waar kunstwerk, de serie Marble. Het unieke van marmer in twee levensechte 
designs die bruisen van levenslust. Daarbij ook een kunstzinnige tweede variant in een mysterieus donkere 
kleur met contrast-accenten die daar een eigenwijs design aan toevoegt. 

 Black

Amazing Grey

Grey

Amazing Dark

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Marmostone

GeoCeramica Marble

Prijs per m2 

 

Black
Grey

Prijs per m2 

 

Amazing Grey
Amazing Dark

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95
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Forza Verde Butterfly

Subtiel design
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica Décor

1

Beige Grey

GeoCeramica 
Symbol

GeoCeramica 
Design Mosaik

GeoCeramica 
Forza Verde

Block Black

Butterfly

Block Smoke Circle Black

Dit smaakvolle vlinder design is vrij subtiel, maar de herhaling van verschillende tegels 
met dit design is haast betoverend. Uiterst geschikt voor grote stijlvolle vlakken, maar ook 
geschikt om esthetische accenten te leggen. Nooit schreeuwerig óf saai.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte. 
Let op, de tegels met een patroon kunnen onderling afwijken en daardoor loopt het patroon niet één op één door.

GeoCeramica Forza Verde

GeoCeramica Symbol

GeoCeramica Design Mosaik

Prijs per m2 

 

Butterfly

Prijs per m2 

 

Block Black
Block Smoke
Circle Black
Circle Smoke

Prijs per m2 

 

Mosaik Beige
Mosaik Grey

60x60x4 cm
 
€ 71,50

60x60x4 cm
 
€ 71,50
€ 71,50
€ 71,50
€ 71,50

60x60x4 cm

€ 71,50
€ 71,50
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Chevron Oak

Authentieke look
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica Décor

1

Oak

GeoCeramica 
Chevron Oak

GeoCeramica 
Porto

GeoCeramica 
Concreet

AzzuroMix Verde

Menig smaakvol interieurontwerp wordt afgemaakt met een prachtige visgraat (motief) vloer. Diezelfde luxe, 
authentieke look is nu ook geschikt voor fraaie buitenruimtes. Deze laat zich eindeloos herhalen, ruimtes 
vergroten en moderniseren zonder ooit vervelend te worden. Stijl in een handomdraai. 

De bonte tegels van de Porto collectie halen het vakantiegevoel in uw tuin. Kleur is erg bepalend voor de sfeer 
van een tuin. De tegels bestaan als het ware uit 9 verschillende vlakjes met ieder een eigen patroon. Hierdoor 
lijkt het alsof de tegel uit meerdere kleinere tegeltjes bestaat.

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden.  
Let op, de tegels met een patroon kunnen onderling afwijken en daardoor loopt het patroon niet één op één door.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Porto

GeoCeramica Chevron Oak

Prijs per m2 

Mix
Azzuro
Verde

Prijs per m2 

Chevron Oak

60x60x4 cm
 
€ 71,50
€ 71,50
€ 71,50

120x60x4 cm
 
€ 85,50

Flower

GeoCeramica Concreet

Prijs per m2 

 

Flower

60x60x4 cm
 
€ 71,50
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Blooming Black Base

Decoratief en vernieuwend
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica Décor

1

GeoCeramica 
Elios Decoro Tulipa

GeoCeramica 
Blooming & Etoile

GeoCeramica 
Forma

Elios Decoro Tulipa

Perla Decor

Blooming Black Base

Grigio Decor

Etoile Silver Base

Musk Decor

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 
Let op, de tegels met een patroon kunnen onderling afwijken en daardoor loopt het patroon niet één op één door.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Elios Decoro Tulipa

GeoCeramica Blooming & Etoile

GeoCeramica Forma

Prijs per m2 

 

Elios Decoro Tulipa

Prijs per m2 

 

Blooming Black Base
Etoile Silver Base

Prijs per m2 

 

Forma Perla Decor
Forma Grigio Decor
Forma Musk Decor

60x60x4 cm
 
€ 71,50
€ 71,50

60x60x4 cm
 
€ 71,50
€ 71,50
€ 71,50

80x40x4 cm
 
€ 85,50
€ 85,50
€ 85,50

80x80x4 cm
 
€ 85,50

80x80x4 cm
 
€ 85,50
€ 85,50

80x80x4 cm
 
€ 85,50
€ 85,50
€ 85,50 Zie voor alle siergrind en splitten 

pagina 274 t/m 281.
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Irony Industrial Dark

Trendy metaalkleuren
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1

Deze trendy metaalkleuren laten zich uitstekend combineren met andere materialen. Zo brengt de 
uitgesproken bruin/oranje kleurnuance warmte en beleving die perfect ‘kleurt’ met groen. De Copper Steel 
voert qua kleurspectrum al jarenlang de boventoon en dit design legt de lat wéér hoger.

Corten Steel Copper Steel

Keramische tegels 
GeoCeramica Steellook

Naturel Grey Industrial Dark

GeoCeramica 
Irony  

GeoCeramica 
Steel

Af en toe maken we ook een uitstapje naar ‘rauwe’ materialen. De ‘Irony’ is gedurfd, stijlvol en stoer! Voor de 
liefhebber van de laatste industriële trend van ‘Moody metalen’. Met deze keuze kiest u een echte, stijlvolle 
blikvanger. Deze tegel is gevarieerd, genuanceerd én representeert het rauwe van verweerd metaal. Maak van 
uw terras een stoere, trendy plek.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Steel

GeoCeramica Irony

Prijs per m2 

 

Corten Steel 
Copper Steel

Prijs per m2 

 

Naturel Grey 
Industrial Dark 

60x60x4 cm
 
€ 69,95
€ 69,95

60x60x4 cm
 
€ 69,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95

80x80x4 cm
 
€ 83,95
€ 83,95
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Loft Ruby Light

Verfijnd en krachtig
t u i n i n s p i ra t i e
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1
Keramische tegels

GeoCeramica Premium Gold

GeoCeramica 
Shop

GeoCeramica 
Loft

GeoCeramica  
Fabrik

Dark Grey

Ruby Light 

Light Grey

Antracithe

Ruby Dark

Dark Grey

Dit is een heel exclusief, verfijnd houtdesign. Dankzij de twee kleuren 
helemaal naar eigen smaak om te zetten. Uniek voor deze serie is de 
stroefheidstechnologie SkidCare®. Dit houtdesign wordt als het nat 
wordt stroever en is dus zeer geschikt voor daktuinen, galerijen en 
passages .

Aan de basis van deze nieuwe lijn staan de uitgangspunten elegantie en 
eenvoud. Dankzij piepkleine schakeringen wordt iets van de hardheid 
afgenomen en ontstaan originele reflecties. Dit draagt bij aan de 
industriële en tegelijkertijd geraffineerde look van het materiaal.

De elegante soberheid van cement in twee evenwichtige, industriële 
tonen. Opvallend in eenvoud dankzij het esthetische evenwicht die het 
design tentoonspreid. Krachtig zonder alle aandacht te vragen.

Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x4 cm, 40x80x4 cm en 120x60x4 cm dient op 1/3 verband gelegd te worden. 

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Loft

GeoCeramica Shop

GeoCeramica Fabrik

Prijs per m2 

 

Ruby Light
Ruby Dark

Prijs per m2 

 

Dark Grey
Antracithe

Prijs per m2 

 

Light Grey
Dark Grey

120x30x4 cm
 
€ 94,50
€ 94,50

80x80x4 cm
 
€ 90,50
€ 90,50

60x60x4 cm
 
€ 76,50
€ 76,50

100x100x4 cm
 
€ 91,50
€ 91,50
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Commodore Bruchiato

Authentieke beleving
t u i n i n s p i ra t i e
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1

Gesso Ostrica

Light Grey

Bruchiato

Dark Grey

Keramische tegels 
GeoCeramica Premium Gold

Taupe

GeoCeramica 
Colorado  

GeoCeramica 
Commodore

De nieuwe serie Commodore heeft een intense, authentieke beleving van luxe. Aan de basis een ontwerp 
waar met passie aan perfectie is gewerkt. Een fraaie balans tussen elegantie en vakmanschap. Zachte, 
gedifferentieerde kleurschakeringen die esthetische balans en stilistische veelzijdigheid creëren. Klasse in een 
keramisch jasje. 

Colorado is hét nieuwe natuursteen design voor unieke en exclusieve toepassingen. Discrete nuances en hele 
fijne chromatische kleurverlopen die de fossiele uitstraling van het materiaal perfect nabootsen. Een eigen, 
gedistingeerde look die elke ruimte doet groeien in beleving.

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar in 1 cm dikte.

GeoCeramica Commodore

GeoCeramica Colorado

Prijs per m2 

Gesso
Ostrica
Bruchiato

Prijs per m2 

Taupe
Light Grey
Dark Grey

80x80x4 cm
 
€ 90,50
€ 90,50
€ 90,50

60x60x4 cm
 
€ 76,50
€ 76,50
€ 76,50

100x100x4 cm
 
€ 91,50
€ 91,50
€ 91,50

Zie voor alle afwateringssystemen 
pagina 290 t/m 294.
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GeoCeramica 2Drive Negro Puro

Ideaal voor de oprit
t u i n i n s p i ra t i e
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Keramische tegels 
GeoCeramica 

2Drive

1

Hardsteen en graniet vormen de basis van deze keramische tegels. De serie is ‘door en door’ voorzien van een 
robuust, natuurlijk design en een extra dik Stabikorn® fundament. Daarmee geven zij vorm aan functionele, 
moderne en tijdloze bestrating. Ideaal voor de oprit, maar ook uiterst geschikt voor het terras. Naast Bluestone 
zijn er nog verschillende lijnen geschikt voor de oprit (2Drive). Deze vindt u terug in de tabel (6 cm) en kunt 
u herkennen aan het ‘zwaar belastbaar’ pictogram. In Bluestone is ook de ‘Heavy Duty’ (HD) in variant 8 cm 
beschikbaar.

Negro Puro Gris Oscuro Gris Claro

Lava Slate Fiordi Grigio

Impasto Grigio

Impasto Negro

Fiordi Fumo

Fiordi Sand

GeoCeramica 2Drive GeoCeramica Heavy Duty

Prijs per m2 

Negro Puro R12
Gris Oscuro R12
Gris Claro R12
Impasto Grigio
Impasto Negro
Lava Slate
Fiordi Grigio
Fiordi Sand
Fiordi Fumo

Prijs per m2 

Fiordi Grigio
Fiordi Sand
Fiordi Fumo
Negro Puro R12
Gris Oscuro R12
Gris Claro R12

60x60x6 cm
 
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50

60x60x8 cm
 
€ 86,95
€ 86,95
€ 86,95
€ 86,95
€ 86,95
€ 86,95

80x80x6 cm
 

€ 91,50

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.
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Keramische tegels 
GeoCeramica 

Traptreden, vijver- en afdekranden

1

Door te spelen met hoogtes creëert u een gevoel van ruimte in uw tuin. Een trap is een praktische oplossing 
om deze dynamiek te implementeren. Door dit niveauverschil verkrijgt u diepte. Complementair aan uw 
GeoCeramica® terrastegels is het nu mogelijk die trap in dezelfde afwerking te realiseren. Naast een robuuste 
trap(afwerking) kunt u kiezen voor een verfijnde zwembadrand of vijverrand. Op de foto’s ziet u een aantal 
voorbeelden van een dergelijke oplossing.

L-Model

Formaat te gebruiken tegel  Aantal tegels nodig voor element*  Prijs per stuk 

60x30x4 cm Prijs 1  € 104,95  
 Prijs 2  € 110,95
60x60x4 cm Prijs 1  € 115,50
 Prijs 2 € 127,50
80x40x4 cm Prijs 1  € 122,95
 Prijs 2  € 134,95
80x80x4 cm Prijs 1 € 182,95
 Prijs 2  € 207,95
120x60x4 cm Prijs 1  € 224,50
 Prijs 2  € 252,50
100x100x4 cm Prijs 1  € 245,95
 Prijs 2  € 286,95

Muurafdekker

Formaat te gebruiken tegel  Aantal tegels nodig voor element*  Prijs per stuk 

60x30x4 cm Prijs 1 € 156,50
 Prijs 2 € 162,50
60x60x4 cm Prijs 1 € 166,95
 Prijs 2 € 178,95
80x40x4 cm Prijs 1 € 174,95
 Prijs 2 € 186,95
80x80x4 cm Prijs 1 € 234,50
 Prijs 2 € 259,50
120x60x4 cm Prijs 1 € 276,50
 Prijs 2 € 304,50
100x100x4 cm Prijs 1 € 297,95
 Prijs 2 € 338,95

Hoek uitwendig

Formaat te gebruiken tegel    Prijs per stuk 

60x30x4 cm  € 165,95
60x60x4 cm  € 182,50
80x40x4 cm  € 190,50
80x80x4 cm  € 262,95
120x60x4 cm  € 307,95
100x100x4 cm  € 341,95

Hoek inwendig

Formaat te gebruiken tegel    Prijs per stuk 

60x30x4 cm  € 191,95
60x60x4 cm  € 208,50
80x40x4 cm  € 216,95
80x80x4 cm  € 288,95
120x60x4 cm  € 333,95
100x100x4 cm  € 367,95

Bovenzijde + 1 lange zijde

Als de zijden B+C samen 
kleiner zijn dan de grootte van 
de tegel dan geldt Prijs 1.  
Zijn ze groter dan geldt Prijs 2.

Geoceramica Specialties worden per project op maat geproduceerd. 
Genoemde prijzen zijn inclusief de benodigde tegels. Levertijd bedraagt circa 
6-8 weken na bestelling. Afname per stuk. Na bestelling kan de order niet meer 
gewijzigd of geannuleerd worden en geldt er afnameplicht.

Let op: De treden en de eventueel benodigde GeoCeramica tegels dienen tegelijk besteld te worden. De normale tegels worden aan u 
uitgeleverd en de treden worden in productie genomen en volgen later. Dan bent u te allen tijde verzekerd dat alles hetzelfde kleurnummer heeft.

Bovenzijde + 2 lange zijden

Als de zijden B+C+C samen 
kleiner zijn dan de grootte van  
de tegel dan geldt Prijs 1.  
Zijn ze groter dan geldt Prijs 2.

Hoek uitwendig

Hoek inwendig
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Exclusief en maatvast

Gordura Grigio & Gordura Taupe

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends
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Keramische tegels
Keramische tegels  

terras & trends

1

De keramische tegels van terras & trends zijn speciaal geselecteerd en geproduceerd voor de terras & 
trends collectie. Bij een 2 cm tegel wordt over het algemeen een vaste verwerking in monokorn/stabilisatie 
geadviseerd. Daarentegen hebben de 3 cm keramische tegels van terras & trends een extreem hoge buig-, 
trek- en druksterkte. Echter, met het verschil dat deze makkelijker verwerkt kunnen worden. De drukbelasting 
van deze tegel is zo groot, dat bij een correcte verwerking een langdurig stabiel resultaat gegarandeerd kan 
worden. Alle keramische tegels van de terras & trends collectie zijn gerectificeerd en dat wil zeggen dat ze 
uiterst maatvast zijn. De Gordura 3 cm is uniek in de collectie, omdat deze is voorzien van afstandhouders, 
zodat er met het leggen altijd een gelijkmatige voeg ontstaat.
 
Uiteraard nemen wij alleen de beste kwaliteit op in onze collectie en is er veel zorg besteed aan de ontwikkeling 
van exclusief design. Al met al een prachtig en uniek product voor een betaalbare prijs.

Gordura Carbone

Mortero Antraciet

Gordura Taupe

Mortero Grey

Gordura Grigio

Keramische tegels terras & trends

Prijs per m2 

Gordura Carbone
Gordura Grigio
Gordura Taupe 
Tormes Nero Slate
Tormes Grigio Slate 
Mortero Grey 
Mortero Antraciet 

60x60x2 cm
 
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95 
€ 33,95
€ 33,95 

60x60x3 cm 

€ 57,95
€ 57,95
€ 57,95 
€ 53,95
€ 53,95
€ 49,95
€ 49,95

Tormes Nero Slate

Tormes Grigio Slate

De Gordura 3 cm tegels zijn voorzien van afstandhouders. 

Zie voor aluminium overkappingen 
en pergola's pagina 450 t/m 451. Of 
vraag naar onze uitgebreide catalogus 
buitenverblijven & overkappingen.
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Stijlvol design

Ensie Slate Black

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends
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1
Keramische tegels

Keramische tegels 
terras & trends

Ampasto OlivianEscuro Antraciet

Casteau Gris Casteau Antracite

Masivo Taupe

Ensie Slate Black Masivo Carbon

Masivo Grigio

Escuro SmokeEscuro Grey

Keramische tegels terras & trends

Prijs per m2 

Escuro Antraciet
Escuro Grey
Escuro Smoke
Amposta Olivian
Casteau Gris
Casteau Antracite
Ensie Slate Black
Masivo Carbon
Masivo Gigio
Masivo Taupe

60x60x2 cm
 
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95

60x60x3 cm

€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 53,95

90x90x2 cm

€ 55,60

€ 55,60
€ 55,60
€ 55,60

90x90x3 cm

€ 87,50

€ 87,50
€ 87,50
€ 87,50

De keramische tegels van terras & trends zijn speciaal geselecteerd en geproduceerd voor de terras & 
trends collectie. Bij een 2 cm tegel wordt over het algemeen een vaste verwerking in monokorn/stabilisatie 
geadviseerd. Daarentegen hebben de 3 cm keramische tegels van terras & trends een extreem hoge buig-, 
trek- en druksterkte. Echter, met het verschil dat deze makkelijker verwerkt kunnen worden. De drukbelasting 
van deze tegel is zo groot, dat bij een correcte verwerking een langdurig stabiel resultaat gegarandeerd kan 
worden. Alle keramische tegels van de terras & trends collectie zijn gerectificeerd en dat wil zeggen dat ze 
uiterst maatvast zijn. De Gordura 3 cm is uniek in de collectie, omdat deze is voorzien van afstandhouders, 
zodat er met het leggen altijd een gelijkmatige voeg ontstaat.
 
Uiteraard nemen wij alleen de beste kwaliteit op in onze collectie en is er veel zorg besteed aan de ontwikkeling 
van exclusief design. Al met al een prachtig en uniek product voor een betaalbare prijs.

Zie voor alle overkappingen 
pagina 450 t/m 459. Of vraag 
naar onze uitgebreide catalogus 
buitenverblijven & overkappingen.
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BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

fotografie: Sjoerd Eickmans, styling: Kim van Rossenberg

BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

Solostone Beton Grey
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Keramische tegels 
VT Wonen

Solostone Uni

1

Beton Olive Beton Taupe

Mold Taupe

Earth Grey Earth Antracite Moon Antracite 

Travertine Greige Terra Cotta Red

Beton Antracite

Mold Basalt

Belgian Stone Black

Beton Grey

Mold Grit Hormigon Antracite

Met de vtwonen Buitentegels - met en zonder dessin - maak je van je terras en balkon een bijzondere plek 
om te relaxen en te genieten. Fijn, de buitenruimte wordt zo een verlengde van je huis. vtwonen Buitentegels 
zijn  erg makkelijk in onderhoud. Zelfs de zon heeft geen invloed op de tegels, de kleur blijft gewoon altijd 
behouden.

VT Wonen Solostone Uni

Prijs per m2 

Beton Olive
Beton Grey
Beton Antracite
Beton Taupe
Mold Grit
Mold Basalt
Mold Taupe
Hormigon Antraciet
Belgian Stone Black
Earth Grey
Earth Antracite
Moon Antracite
Travertine Greige
Terra Cotta Red

70x70x3,2 cm
 
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
€ 64,95
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Belgian Stone White Flower
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Keramische tegels 
VT Wonen

Solostone Decoren

1

Belgian Stone White Flower Hormigon Antracite Citrus

Earth Grey Star 

Hormigon Antracite Floret 

Belgian Stone White Star

Hormigon Antracite Flower

Hormigon Antracite Butterfly

Daarnaast zijn er ook tegels met een patroon. De abstracte patronen van vlinders, bladeren en bloemen 
kunnen onderling gemixt en gematcht worden. De tegels zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook nog eens 
super praktisch. Zo heb je geen last van mos of algengroei, zie je geen kringen van water en heb je geen last 
meer van vlekken van bijvoorbeeld wijn, koffie of vet. De vtwonen buitentegels zijn erg makkelijk in onderhoud. 
Zelfs de zon heeft geen invloed op de tegels, de kleur blijft gewoon altijd behouden.

VT Wonen Solostone Uni

Prijs per m2 

Belgian Stone White Flower
Hormigon Antracite Flower
Hormigon Antracite Floret
Hormigon Antracite Citrus
Hormigon Antracite Butterfly
Belgian Stone White Star
Earth Grey Star

70x70x3,2 cm
 
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 69,95

Zie voor terrasplanken
pagina 348 t/m 361.
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BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

fotografie: Louis Lemaire, styling: Marlies Does
78

Minerals Grey
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BUITENVLOEREN BY DOUGLAS & JONES

fotografie: Louis Lemaire, styling: Marlies Does

Keramische tegels 
VT Wonen

Solostone by Douglas & Jones

1

Marble Warm Grey

Mold Grit Minerals Grey

Hormigon Antraciet

Minerals Black

Hormigon Antraciet Flower BlackMarble Warm Antracite

Mold Basalt

Toeslag aangebroken pakket € 25,- 

Solostone By Douglas & Jones 3.0

Prijs per m2 

Mold Grit
Mold Basalt
Minerals Grey
Minerals Black
Marble Warm Grey
Marble Warm Antracite
Hormigon Antraciet
Hormigon Antraciet Flower Black

90x90x3 cm
 
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
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PePe Fotografie

Keramische tegels 
Piet Boon by Douglas & Jones  

Keramische tegels

1

Concrete Rock Concrete Smoke Concrete DustConcrete Ash

Giant Light Grey

Een prachtige uitstraling
Ontworpen vanuit de filosofie van het balanceren van functionaliteit, esthetiek en individualiteit: de Piet Boon 
by Douglas & Jones buitencollectie is tot stand gekomen vanuit de behoefte om de Studio Piet Boon beleving 
in wand- en vloerbekleding te vernieuwen en verrijken. Naast de alom geprezen wand- en vloertegels voor in 
huis, lanceert Studio Piet Boon in samenwerking met Douglas & Jones een bijpassende collectie voor buiten.

De collectie herbergt een harmonieus geheel met een tijdloos karakter en een oogstrelende uitstraling. Juist 
de passie om binnen- en buitenruimtes tot leven te laten komen zorgt ervoor dat deze outdoor collectie de 
buitenruimte hetzelfde comfort en uitstraling meegeeft als de verschillende ruimtes binnenshuis.

Toeslag aangebroken pakket € 25,- 

Piet Boon by Douglas & Jones 

Prijs per m2 

Concrete Ash
Concrete Rock
Concrete Smoke
Concrete Dust
Giant Light Grey

90x90x3 cm
 
€ 88,00
€ 88,00
€ 88,00
€ 88,00
€ 88,00

Zie voor alle voegmortels  
pagina 330 t/m 334.
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Sherwood Almond

Andes Gold

Ardeche Carbon Ardesia Nero 2.0

Sherwood Smoke

Andes Moka

Ardeche Grey

Andes Nero

Ardesia Grigio 2.0Sherwood Naturel

Andes Grigio

Ardeche Coffee

Keramische tegels 
Ceramaxx

Keramische tegels 3 cm

1

Deze tegels zijn voorzien van afstandhouders.
Let op! Een tegel met de afmeting; 120x30x3 cm, 40x80x3 cm en 120x60x3 cm dient op 1/3 gelegd te worden.

Ceramaxx

Prijs per m2 

Andes Gold
Andes Grigio
Andes Moka
Andes Nero
Ardeche Carbon
Ardeche Coffee
Ardeche Grey
Ardesia Nero 2.0
Sherwood Almond
Sherwood Naturel
Sherwood Smoke
Ardesia Grigio 2.0

60x60x3 cm
 
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 64,20

€ 64,20

120x30x3 cm
 

€ 96,40
€ 96,40
€ 96,40

120x60x3 cm
 
€ 92,50
€ 92,50
€ 92,50
€ 92,50

90x90x3 cm
 

€ 90,50
€ 90,50
€ 90,50
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French Vintage Grey

Stijlvol eigentijds
t u i n i n s p i ra t i e
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Frescato Dekór Carbone

Basaltina Olivia Black 2.0

French Vintage Grey Blue de Soignis Antracite

Frescato Dekór Taupe

Tibet Dark Grey

French Vintage Beige

Frescato Dekór Grigio

Durban Slate Black Berry

French Vintage Noce

Blue de Soignis Gris

Keramische tegels 
Ceramaxx

Keramische tegels 3 cm

1

De serie "Ceramaxx" bestaat uit 3 cm dikke keramische tegels. Deze tegels hebben een extreem hoge buig-, 
trek- en druksterkte en zijn daarom ideaal voor terrassen, maar kunnen ook op opritten worden toegepast. 
De meeste eigenschappen van 3 cm keramische tegels zijn gelijk aan die van 2 cm dikke tegels. Daarbij moet 
u met name denken aan duurzaamheid en gebruiksgemak. Door de revolutie in digitale druktechnieken is 
het daarnaast mogelijk geworden designs te ontwikkelen die haast niet meer van de originele materialen 
(natuursteen, beton, hout) te onderscheiden zijn. De Ceramaxx is voorzien van afstandhouders en is daarmee 
onderscheidend en geeft vele voordelen.

Ceramaxx

Prijs per m2 

French Vintage Grey
French Vintage Noce
French Vintage Beige
Blue de Soignis Antracite
Blue de Soignis Gris
Basaltina Olivia Black 2.0
Durban Slate Black Berry
Tibet Dark Grey
Frescato Dekór Carbone
Frescato Dekór Grigio
Frescato Dekór Taupe

60x60x3 cm
 
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 64,20
€ 64,20
€ 64,20
€ 64,20
€ 64,20

90x90x3 cm
 

€ 89,10
€ 89,10
€ 89,10

€ 98,50
€ 98,50
€ 98,50

Deze tegels zijn voorzien van afstandhouders.
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Metalica Platinum

Steel look
t u i n i n s p i ra t i e
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Metalica Carbon

Frescato Carbone

Puzzolato GrigioMetalica Corten

Frescato Taupe

Metalica Platinum

Puzzulato Smoke Frescato GrigioPuzzolato Nero

Keramische tegels 
Ceramaxx

Keramische tegels 3 cm

1

De serie "Ceramaxx" bestaat uit 3 cm dikke keramische tegels. Deze tegels hebben een extreem hoge buig-, 
trek- en druksterkte en zijn daarom ideaal voor terrassen, maar kunnen ook op opritten worden toegepast. 
De meeste eigenschappen van 3 cm keramische tegels zijn gelijk aan die van 2 cm dikke tegels. Daarbij moet 
u met name denken aan duurzaamheid en gebruiksgemak. Door de revolutie in digitale druktechnieken is 
het daarnaast mogelijk geworden designs te ontwikkelen die haast niet meer van de originele materialen 
(natuursteen, beton, hout) te onderscheiden zijn. De Ceramaxx is voorzien van afstandhouders en is daarmee 
onderscheidend en geeft vele voordelen.

Ceramaxx

Prijs per m2 

Metalica Carbon
Metalica Corten 
Metalica Platinum
Puzzolato Grigio
Puzzolato Nero
Puzzolato Smoke
Frescato Carbone
Frescato Grigio
Frescato Taupe

60x60x3 cm

€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
€ 64,20
€ 64,20
€ 64,20
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50

90x90x3 cm 

€ 90,50
€ 90,50
€ 90,50

€ 90,50
€ 90,50
€ 90,50

Zie voor muurblokken 
pagina 210 t/m 247.

Deze tegels zijn voorzien van afstandhouders.
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Puur genieten

Manfaat Antraciet

t u i n i n s p i ra t i e
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1
Keramische tegels

Keramische tegels  
Keramiek 3 cm

Manfaat Antraciet

Fordel Grey

Beneficio Greige

Beneficio Warm Grey Fordel Black

Manfaat Light Grey

Deze serie is opgebouwd uit een compact maar sterke selectie van schitterende full body keramiek tegels. 
Welke stijl ook bij uw tuin past, in deze collectie van keramische tuintegels vindt u altijd een bijpassende tegel. 
Iedere tegel heeft een schitterende nuance in de kleur. Bijkomend voordeel is dat deze 3 centimeter dikke 
tegels onderhoudsvriendelijk en kleurecht zijn. Uiteraard gaan deze keramische tegels ook een levenlang mee.

Keramiek 3 cm

Prijs per m2 

Manfaat Antraciet
Manfaat Light Grey
Beneficio Greige
Beneficio Warm Grey
Fordel Black
Fordel Grey

60x60x3 cm

€ 49,90
€ 49,90
€ 49,90
€ 49,90
€ 49,90
€ 49,90

90x90x3 cm 

€ 69,90
€ 69,90
€ 69,90
€ 69,90
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10x10x1 cm

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

RC14 + C13/4T, 120x120x6 mm

Verlengstuk 4 cm

PV 3-5 cm + C3/4T

Passtuk 2 mm (uitvulplaat)

PV 5-9 cm + C3/4T

Keramische tegels
Tegeldragers

1

Verstelbare tegeldragers

Prijs per stuk 

PV 3-5 + C3/4T
AK 3-5 + C3/4T
PV 5-9 + C3/4T
AK 5-9 + C3/4T
Passtuk (uitvulplaat) 2 mm
Verlengstuk 4 cm

€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 7,20
€ 1,00
€ 1,55

Vaste tegeldrager

Prijs per stuk 

Granulaat zegel 10x10x1 cm
Granulaat zegel 10x10x1,5 cm
Granulaat zegel 15x15x1,5 cm
Granulaat zegel 20x20x1,5 cm
RC14 + C13/4T

€ 0,55
€ 0,60
€ 1,60
€ 2,20
€ 2,80
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Siertegels Beton

Allemagne terras & trends  94-95

Betontegels 152

Betontegel zonder facet 152

Betonplaten 154-155

Eliton  146-147

Eliton Supreme Linea 148-149

GeoAntica  116-117

GeoArdesia Tops  118-119

GeoArdesia Alivo  129

GeoColor 3.0 124-125

GeoColor 3.0 Tops  126-127

GeoStretto Alivo 128

GeoStretto plus 120-121

GeoStretto plus Tops 122-123

Granitops Plus 112-113 

Industieplaten 153

Keerwanden Beton 156-157

Nuvento 2.0 terras & trends 100-103

Oudhollandse tegels  106-109

Perdusia terras & trends 98-99

Plaza Plus  114-115

Premiton 132-133

Premiton Plus XXS 134-135

Smartton/Smartton XXS 136-139

Smartton Linea 140-141

Smartton Wave  142-143

Smartton Nature Wave  144-145

Stravenda terras & trends 96-97

Strackto Plus terras & trends  104-105

Strackto Plus Facet terras & trends 105

Terrastegel+ 150-151

Vechtdal Vlak terras & trends 98-99



Strak design

Allemagne Donkergrijs Gevlamd

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends94



95

Siertegels Beton
Allemagne tegels

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

Antraciet Donkergrijs gevlamdGrafiet Bruin gevlamd

Allemagne Grafiet

2

Allemagne tegels

Prijs per m2 

 

Antraciet
Grafiet
Bruin gevlamd
Donkergrijs gevlamd

50x50x5 cm 
 
€ 26,95
€ 26,95

60x60x5 cm
 
€ 28,60
€ 28,60
€ 28,60
€ 28,60

Zie voor muurblokken 
pagina 210 t/m 247.



Levendige uitstraling

Stravenda Beige

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Stravenda tegels

Beige

Tan Grey Dark Grey

Black Mid Grey Light Grey

Met de Stravenda introduceert terras & trends de nieuwste evolutie van de bekende gecoate tegels. Na 
de succesvolle introductie van de Vechtdal tegel in 2017 is het nu de beurt aan een hele nieuwe lijn tegels; 
de Stravenda! De Stravenda tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling welke voortkomt uit de 
natuurlijke grondstoffen die zijn toegevoegd aan de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige 
uitstraling. Omdat deze natuurlijke grondstoffen kleurecht zijn, vervaagd de grondstof niet. De mooie kleur 
van de Stravenda blijft daardoor extra lang behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating 
zijn de tegels bovendien eenvoudig in onderhoud. Stravenda tegels zijn verkrijgbaar in zes verschillende 
kleuren. De Stravenda vlak heeft een glad oppervlak, wat zorgt voor een modern en strak tuinbeeld.  
Let wel, deze tegel is niet krasbestendig

2

Stravenda

Prijs per m2 

 

Beige
Black
Mid Grey
Light Grey
Tan Grey
Dark Grey

60x60x4 cm 
 
€ 36,75
€ 36,75
€ 36,75
€ 36,75
€ 36,75
€ 36,75

Zie voor alle traptreden 
pagina 254 t/m 257.



Perdusia Graphite

Vechtdal Zilver Vlak

Stijlvol en verrassend

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

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

De schitterende Perdusia tegel staat voor elegantie en eenvoud. Deze betontegel, welke valt onder het terras 
& trends label, is beschikbaar in twee kleuren; Silver en Graphite. Eenvoud op zijn best, waardoor deze tegel 
in iedere tuin niet zal misstaan. Deze drie kleuren zijn beschikbaar in het formaat 60 x 60 cm met een dikte 
van 4 cm. Let wel, deze tegel is niet krasbestendig.

Perdusia tegels

2

Silver Graphite Graphite (gestraald) Silver (gestraald)

GrafietAntraciet Zilver

Siertegels Beton
Vechtdaltegel Vlak tegels

Vechtdal Tegel Vlak

Prijs per m2 

 

Antraciet
Grafiet
Zilver

60x60x4 cm 
 
€ 32,65
€ 32,65
€ 32,65

Perdusia

Prijs per m2 

Silver
Graphite
Graphite (gestraald)
Silver (gestraald)

60x60x4 cm 
 
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95
€ 33,95



Nuvento 2.0 New Grey

Prachtige kleuren

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends
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2
Siertegels Beton 
Nuvento 2.0

Aged Branco

Aged Tomber

Antra Grey

Aged Cloudy

Aged Antra

New Grey

Aged Nua Grey

Aged Black

Light Grey

Aged Brown

Aged Gris

Basic Dark

De Nuvento 2.0 tegels zijn tegels met een digitale toplaag en speciaal geproduceerd voor de terras & trends 
collectie. Het is geen beton, geen keramiek, maar vakmanschap! Geproduceerd met de nieuwste techniek 
en voorzien van een zeer duurzame coating. De Nuvento 2.0 tegels zijn leverbaar in 12 prachtige kleuren 
en 6 unieke designs in de maat 60x60x4 cm, daarbij zijn ze ook makkelijk te leggen i.v.m. het relatief lage 
gewicht. Ook zijn deze tegels zeer geschikt voor verwerking op dakterrassen en/of daktuinen. Nuvento 
2.0 tegels zijn vorstbestendig, worden niet snel vuil en zijn zeer eenvoudig in het onderhoud door de 
hoogwaardige UV coating. Dankzij deze eigenschappen kunt u lang genieten van uw terras. Ook is de Nuvento 
2.0 kleurondersteunend geproduceerd, waardoor de kleur behouden blijft. U creëert hiermee het mooiste 
oppervlak, of dat nu in uw tuin of juist in de openbare ruimte is. Let wel, deze tegel is niet krasbestendig.

Nuvento 2.0

Prijs per m2 

Aged Branco
Aged Cloudy
Agde Nua Grey
Aged Brown
Aged Tomber
Aged Antra
Aged Black
Agde Gris
Antra Grey
New Grey
Light Grey
Basic Dark

60x60x4 cm 
 
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95



Nuvento 2.0 Design Basic Flower

Uniek design

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

t u i n i n s p i ra t i e
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2
Siertegels Beton 
Nuvento 2.0

Design Japura

Design Grey

Design Parana

Design Basic Flower

Design Mamore Design Beige

De Nuvento 2.0 tegels zijn tegels met een digitale toplaag en speciaal geproduceerd voor de terras & trends 
collectie. Het is geen beton, geen keramiek, maar vakmanschap! Geproduceerd met de nieuwste techniek 
en voorzien van een zeer duurzame coating. De Nuvento 2.0 tegels zijn leverbaar in 12 prachtige kleuren en  
6 unieke designs in de maat 60x60x4 cm, daarbij zijn ze ook makkelijk te leggen i.v.m. het relatief lage gewicht. 
Ook zijn deze tegels zeer geschikt voor verwerking op dakterrassen en/of daktuinen. Nuvento 2.0 tegels 
zijn vorstbestendig, worden niet snel vuil en zijn zeer eenvoudig in het onderhoud door de hoogwaardige 
UV coating. Dankzij deze eigenschappen kunt u lang genieten van uw terras. Ook is de Nuvento 2.0 
kleurondersteunend geproduceerd, waardoor de kleur behouden blijft. Deze tegels hebben een prachtig 
patroon waarmee u zich vanzelf op vakantie in het buitenland waant. Let wel, deze tegel is niet krasbestendig.

Nuvento 2.0

Prijs per m2 

Design Japura
Design Parana
Design Mamore
Design Beige
Design Grey
Design Basic Flower

60x60x4 cm 
 
€ 51,95
€ 51,95
€ 51,95
€ 51,95
€ 51,95
€ 51,95

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.



Strackto Plus Coloured Grey

Tijdlose uitstraling

t u i n i n s p i r a t i e
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Coloured Grey

Mixed Grey Nuance

Black Mixed Grey Nuance

Coloured Brown

Black

Light Grey NuanceColoured Antra

Coloured Antra

Siertegels Beton
Strackto Plus

Strackto Plus Facet

105
De Strackto Plus is een variant met nóg betere eigenschappen. Een verbeterde beschermlaag, waardoor de 
kleuren nog beter overkomen en de serie onderhoudsvriendelijker is. Natuurlijk blijven we trouw aan de basis: 
kwaliteit voor weinig! Deze serie is voorzien van protection plus factor 25.

2

Strackto Plus

Strackto Plus Facet

Prijs per m2 

Coloured Brown
Coloured Grey
Coloured Antra
Light Grey Nuance
Black
Mixed Grey Nuance

Prijs per m2 

Black
Mixed Grey Nuance
Coloured Antra

60x60x4,7 cm
 
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95

60x60x4,7 cm
 
€ 25,95
€ 25,95
€ 25,95



Fraai en ambachtelijk 

Oudhollands Grijs

Oudhollands Grijs

t u i n i n s p i ra t i e
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 Oudhollandse tegels
Structuur: Vlak

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

2

Oudhollands Grijs
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Decoratief 

Oudhollands Antraciet

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Oudhollandse tegels

CarbonAntraciet

Rood/bruin

Grijs

Creme

Taupe

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 of voegmortel. 

2

Oudhollandse tegels

Oudhollandse tegels

Prijs per m2 

Antraciet
Grijs
Carbon
Taupe
Creme
Rood/bruin

Prijs per m2 

Antraciet
Grijs
Carbon
Taupe
Creme
Rood/bruin

20x20x5 cm

 
€ 42,10
€ 34,90
€ 43,70

100x100x10 cm

 
€ 62,90
€ 61,30
€ 65,30

100x100x12 cm

€ 69,30
€ 67,70
€ 72,50

120x120x7 cm

€ 80,50
€ 78,90
€ 83,70

120x120x12 cm

€ 100,00
€ 97,00
€ 105,00

150x120x10 cm

€ 114,00
€ 110,00
€ 117,00

120x60x7 cm

€ 40,50
€ 39,70
€ 42,10

200x50x10 cm

€ 62,90
€ 61,30
€ 65,30

200x100x10 cm

€ 127,00
€ 124,00
€ 131,00

240x60x12 cm

€ 99,50
€ 96,50

240x120x12 cm

€ 200,00
€ 195,00
€ 210,00

verpakt per (8,3 m2)

€ 43,70
€ 42,10
€ 46,10
€ 46,10
€ 53,20
€ 47,70

wildverband (10 m2)

€ 437,00

€ 461,00

20x20x7 cm

€ 48,50
€ 39,50
€ 50,90

40x40x5 cm

 
€ 42,10
€ 34,90
€ 43,70

40x40x7 cm

 
€ 48,50
€ 39,70
€ 50,90

40x60x5 cm

 
€ 42,10
€ 34,90
€ 43,70

40x60x7 cm

 
€ 48,50
€ 39,70
€ 50,90

50x50x5 cm

 
€ 42,10
€ 34,90
€ 43,70
€ 43,70
€ 51,70
€ 45,30

50x50x7 cm

€ 48,50
€ 39,70
€ 50,90

60x60x5 cm

 
€ 42,10
€ 34,90
€ 43,70
€ 43,70
€ 51,70
€ 45,30

60x60x7 cm

 
€ 48,50
€ 39,70
€ 50,90

80x40x5 cm

 
€ 16,50
€ 15,70
€ 17,20

Prijs per stuk

Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Dikformaat Prijs per pak

Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk Prijs per stuk

80x80x5 cm

 
€ 32,50
€ 30,90
€ 34,10
€ 34,10
€ 45,30
€ 34,10

80x80x10 cm

 
€ 43,70
€ 42,90
€ 45,30

100x100x5 cm

 
€ 48,50
€ 48,30
€ 50,90
€ 50,90
€ 61,30
€ 50,90

100x100x8 cm 

€ 56,50
€ 54,90
€ 58,10

Wildverband uitsluitend per vol pakket.



Tegeloppervlakken
Onze GeoSteen® siertegels kenmerken zich door de ruime 
keuze in verschillende formaten, kleuren en soorten 
tegeloppervlak: ‘gestructureerd’, ‘geprofileerd’ of ‘vlak’. In de 
categorie ‘Gestructureerd’ vinden we de ‘uitgewassen’ producten. 
Door deze nabewerking worden de natuursteentjes fraai 
geaccentueerd. ‘Geprofileerd’ betekent dat de oppervlakte 
een uniek profiel heeft. Deze oppervlakte profielen (ook wel 
eens aangeduid als reliëf) verschillen zeker van elkaar en lopen 
uiteen van hele fijne lijntjes bij GeoPiazza tot het grillige en 
gevarieerde leisteenprofiel van de GeoArdesia. Het woord ‘Vlak’ 
slaat op de bovenkant van de tegel, deze is vlak. Daarbij zijn 
wel verschillende nabewerkingen mogelijk die een totaal ander 
uiterlijk opleveren onder dezelfde noemer. Zo is GeoAntica een 
verouderde steen met een nostalgisch karakter en machinaal 
verouderde randen en ziet de GeoStretto Plus, dankzij 
superstrakke randen, er juist heel modern uit.

Water- en vuilafsluitende behandeling
Ongeacht het type sierbestrating (beton en natuursteen) zorgt 
vuilafzetting in de poriën voor versnelling van ongewenste 
groenafzetting zoals algen en mossen. Met als resultaat dat  
het terras in voor- en najaar intensief gereinigd moet worden. 
Een oplossing hiervoor is een water- en vuilafstotende 
behandeling.

Protection Plus
De Protection Plus Factor zorgt ervoor dat de poriën afgedekt 
worden waardoor hechting minder kans krijgt. De tegels zijn 
daardoor eenvoudiger te reinigen. Vervuiling houd je in weer 
en wind natuurlijk nooit tegen. Een lichtere hechting maakt 
het schoonmaken veel minder vervelend en tijdrovend. Een 
extra bijkomstigheid op onze GeoSteen® collectie is dat 
deze behandeling de kleur extra verdiept. Verkrijgbaar in drie 
varianten, waaronder een matte en licht glanzende afwerking.

Onze GeoSteen® siertegels kenmerken zich door de ruime keuze in verschillende 
formaten, kleuren en soorten tegeloppervlak: ‘Gestructureerd’, ‘Geprofileerd’ of ‘Vlak’. 
Allemaal uitgerust met ‘Protection Plus’ beschermlaag. Daarnaast zijn alle lijnen 
voorzien van ‘Footcomfort®’.

MBI GEOSTEEN® COLLECTIE
Kleurechte, natuurlijke materialen

terras & trends110
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Kleurverdiepend met een licht glanzende toplaag

Kleurverdiepend met een matte toplaag 

Duurzaam kleurveredeld 

Gereduceerde vuilopname 

Gereduceerde kauwgumhechting 

Relatief makkelijk te reinigen 

Ook geschikt voor binnentoepassingen 

Duurzame langjarige binnenbescherming (M-BIB) 

Duurzame langjarige buitenbescherming (M-BUB) 

Regeneratieve diepte beschermende werking 

Vorst- en dooizoutbestendig 

Zonlicht- en hittebestendig

Beter beschermd tegen bloemsappen, ketchup, zout en bakvetten 

Wijnvlekken zijn makkelijker te reinigen dankzij Protection Plus

+
+

+
+
+

+
+
+
+

Factor 15DE VERSCHILLEN OP EEN RIJ:

+ +
+ + 
+ +
+

+ +
+ +
+
+
+
+
+
+ 
+
+

Factor 25

+ +

+ + 
+ +
+

+ +
+ +
+
+

+ +
+
+
+ 
+

+ +

Factor 30

Protection Plus bescherming

PP Factor

Protection Plus van MBI De Steenmeesters is een echte innovatie. Bijna al onze stenen zijn goed 
beschermd met Protection Plus factor 15, factor 25 en factor 30. Alle sierbestrating met deze 
beschermingsfactoren is eenvoudiger te reinigen. Bijkomstig voordeel is dat de lichte glans een  
bijzonder fraai en chique uiterlijk geeft aan de producten. Protection Plus met de P van perfectie!

Factor 25 en 30 

MBI heeft de meeste producten in de collectie voorzien van factor 25 of 30. Bij factor 25 is over  
de toplaag een transparante beschermlaag aangebracht, zodat de poriën van de deklaag praktisch 
gesloten worden. Dit gebeurt direct na productie.

Factor 30

Factor 30 heeft een dubbele beschermlaag. De tweede beschermlaag wordt 24 uur na de eerste  
laag aangebracht. Het gevolg hiervan is dat de tegel nog beter verdicht is, de kleur nog beter tot uiting 
komt en bovenal krijgen de tegels er ook nog eens een mooie subtiele glans van!

FACTOR 25

FACTOR 90

FACTOR 15

FACTOR 30

ONBEHANDELD



Granitops Mystic Mountain

Trendy kleuren
t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Granitops Plus

Grey-Black

Mystic Mountain

Mystic Sand Rosello Brown

Safari Santorini Black Mineral Silver

Coal Graphito Mystic

2

Een BasicSteen met een toplaag die deels bestaat uit kleurpigmenten en deels uit kleurechte materialen. 
Een moderne, strakke tegel die zich eenvoudig laat leggen en die ook nog eens is voorzien van Footcomfort®. 
Daarbij is er een uitgebreide kleurrange. Nu in maar liefst tien moderne kleuren, waaronder de twee 
trendkleuren ‘Mystic’ en ‘Mystic Mountain’.

Wildverband per vol pakket, deelpakket op aanvraag leverbaar.

Granitops Plus

Prijs per m2 

Grey-black
Coal
Graphito
Mystic
Mystic Mountain
Safari
Santorini Black
Mineral Silver
Mystic Sand
Rosello Brown

30x60x4,7 cm
 
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40

60x60x4,7 cm
 
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40
€ 28,40

(10,08 m2)
 
€ 28,40

€ 28,40
€ 28,40

€ 28,40
€ 28,40

Wildverband

Zie voor alle cortenstalen 
kantopsluiting 
pagina 259 t/m 265.
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Plaza Plus Mystic

Perfecte tuin
t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Plaza Plus

Antraciet Mystic

Mystic Sand Mineral SilverMystic Mountain

Grijs/zwart Safari

115
De vlakke tegel Plaza Plus past perfect in uw trendy tuin. De ruime keuze in maatvoering en kleuren sluiten 
precies aan bij de laatste tuintrends. De hele lijn is vernieuwd en verbeterd. De Plaza biedt nu ook Protection 
Plus factor 30. Dat betekent een onderhoudsvriendelijk terras. Daarnaast zijn de tegels ook nog eens voorzien 
van Footcomfort®. De oneffen randjes voorkomen dat uw strakke terras braaf wordt. De kleuren ‘Mystic’ en 
‘Mystic Mountain’ passen goed bij de laatste kleurtrends voor buiten.

2

Plaza Plus

Prijs per m2 

Antraciet
Grijs/zwart
Safari
Mystic
Mystic Mountain
Mystic Sand
Mineral Silver

30x20x6

€ 30,95
€ 30,95
€ 30,95
€ 30,95
€ 30,95
€ 30,95
€ 30,95

60x30x6
 
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95

60x60x6
 
€ 32,95
€ 32,95

€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95



Authentieke uitstraling 

GeoAntica Bergamo

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
GeoAntica

De tegel die u kiest bepaalt in grote mate de sfeer van uw tuin. Houdt u van een sfeervolle, authentieke 
uitstraling? Dan past deze nonchalante topper prachtig in uw tuin. Door GeoAntica op een innovatieve 
manier te verouderen, laat deze zich heel eenvoudig inpassen in een bestaande tuin. Ook maakt hij op een 
overtuigende manier sfeer in een nieuwe tuin. GeoAntica valt onder de noemer ‘vlak’, dit slaat op de bovenkant 
van de tegel. Deze is namelijk mooi egaal. Door een unieke nabewerking ontstaat de gevarieerde, verouderde 
uitstraling en aan alle zijden het grillige randje van de tegel. Afgewerkt met Protection Plus factor 25 zodat het 
nostalgische uiterlijk jarenlang mooi blijft.

BergamoMilano VeronaCannobio

2

VeniceStromboli

Wildverband per vol pakket, deelpakket op aanvraag leverbaar.

GeoAntica 

Prijs per m2 

Milano
Bergamo
Cannobio
Verona
Stromboli
Venice

20x5x6 cm

€ 34,95
€ 34,95

60x30x6 cm

€ 36,95
€ 36,95

€ 36,95

21x7x8 cm

€ 39,95
€ 39,95

€ 39,95
€ 39,95

60x60x6 cm

€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95

30x20x6 cm

€ 32,95
€ 32,95

 (10,08 m2)

€ 37,95

€ 37,95

Waalformaat Dikformaat Wildverband 2 



Leisteenprofiel

GeoArdesia Marilleva

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
GeoArdesia Tops

RomaMilano Venice

Elba

Cannobio

Soms zie je in de natuur een vorm die zo mooi is dat hij inspireert. Aan de basis van GeoArdesia staat een 
prachtig leisteenprofiel. GeoArdesia is kleurecht, maat- en slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Door Protection 
Plus factor 30 kunt u volstaan met relatief weinig onderhoud. Bovendien is de steen voorzien van Footcomfort® 
waardoor deze buitengewoon comfortabel is voor grote en kleine voeten! GeoArdesia is een kwalitatief 
zeer fraaie en betaalbare serie die alle voordelen van beton met het stijlvolle van natuursteen combineert. 
Beschikbaar in de nieuwste trendkleuren.

Marilleva Stromboli Trapani

2

GeoArdesia Tops  

Prijs per m2 

Milano
Roma
Cannobio
Venice
Marilleva
Elba
Stromboli
Trapani

60x30x4 cm

€ 36,50
€ 36,50

€ 36,50
€ 36,50
€ 36,50
€ 36,50
€ 36,50

60x60x4 cm

€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50

Zie voor lijmen & kitten 
pagina 336 t/m 339.



GeoStretto Plus Milano

Modern uiterlijk
t u i n i n s p i ra t i e
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Milano Roma

Marilleva VeniceElba Pavullo

LaziseCannobio

Siertegels Beton
GeoStretto Plus

GeoStretto Plus onderstreept ruimte. Een moderne tegel die tuinen doet groeien. Kleine tuinen worden groter 
en grote tuinen worden groots. Door het vlakke, moderne design van deze tegel oogt elk oppervlak groter dan 
ooit. Een strakke rand maakt het moderne uiterlijk compleet.  De kleurechte toplaag is zeer licht gestraald en 
gelucideerd. Zo ontstaat een zeer natuurlijke, lichte en fraaie oppervlaktetextuur. Bovendien is de GeoStretto 
Plus uiterst aangenaam voor de voeten, dankzij Footcomfort+.®

2

Wildverband per vol pakket, deelpakket op aanvraag leverbaar.

GeoStretto Plus

Prijs per m2 

Cannobio
Milano
Roma
Lazise
Marilleva
Elba
Pavullo
Venice

30x20x6 cm

€ 35,95
€ 35,95
€ 35,95

€ 35,95

€ 35,95
€ 35,95

60x30x6 cm

€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95

60x60x6 cm

€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95

80x40x6 cm

€ 45,95
€ 45,95
€ 45,95
€ 45,95

€ 45,95

80x80x6 cm

€ 58,50
€ 58,50
€ 58,50
€ 58,50

€ 58,50

100x100x6 cm

€ 53,50
€ 53,50
€ 53,50

120x30x6 cm

€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95
€ 41,95

(10,08 m2)

€ 40,95
€ 40,95

€ 40,95

(10,08 m2)

€ 42,50

€ 42,50

(5,76 m2)

€ 43,95
€ 43,95

€ 43,95

Wildverband 6Wildverband 2 Linear wildverband 7 cm



GeoStretto Plus Tops Nardo

Kleurecht
t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends122
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Siertegels Beton
GeoStretto Plus Tops

Roma

Venice

Milano

CapriRiviera

Stromboli Amalfi

Torino

Marilleva

2

Cannobio

Pavullo

Trapani

Wildverband per vol pakket, deelpakket op aanvraag leverbaar.

GeoStretto Plus Tops

Prijs per m2 

Cannobio
Milano
Roma
Torino
Riviera
Marilleva
Pavullo
Capri
Venice
Elba
Trapani
Stromboli
Nardo
Lazise
Amalfi

50x50x4 cm

€ 41,50
€ 41,50
€ 41,50

60x30x4 cm

€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95

€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95
€ 36,95

60x60x4 cm

€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95

80x40x4 cm

€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95

€ 42,95

€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95
€ 42,95

€ 42,95
€ 42,95

80x80x4 cm

€ 54,50
€ 54,50
€ 54,50

€ 54,50
€ 54,50
€ 54,50

 (15,12 m2)

€ 37,95
€ 37,95

€ 37,95

Wildverband 2 

Zie voor alle afwateringssystemen 
pagina 290 t/m 294.



Robuust en veelzijdig

GeoColor 3.0 Dusk Black

t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends124
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Siertegels Beton
GeoColor 3.0

GeoColor 3.0 is heel veelzijdig. De natuurlijke, kleurechte toplaag van fijn materiaal is namelijk stoer, maar 
ook heel natuurlijk. Ondanks zijn robuuste voorkomen is de tegel zacht voor grote en kleine voeten door 
een unieke ‘lucidatie nabehandeling’. GeoColor 3.0 heeft zich in de afgelopen jaren al talloze keren bewezen. 
Deze klassieker maakt al decennia deel uit van ons assortiment en wordt elk jaar aangepast naar de laatste 
technische hoogstandjes. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat elke kleurtrend ook in deze serie wordt 
opgenomen. Dankzij GeoColor 3.0 kiest u voor onomstreden kwaliteit in de laatste kleurtrend. Een veilige 
keuze.

Denim GreyLakeland Grey

Sepia Brown Maple Brown

2

Graphite RoastDusk Black

GeoColor 3.0

Prijs per m2 

Dusk black
Graphite roast
Lakeland grey
Denim Grey
Sepia brown
Maple Brown

20x5x6 cm

€ 36,50

30x20x6 cm

€ 38,50
€ 38,50
€ 38,50
€ 38,50
€ 38,50
€ 38,50

60x30x6 cm

€ 43,50
€ 43,50
€ 43,50

€ 43,50

60x60x6 cm

€ 43,50
€ 43,50
€ 43,50
€ 43,50
€ 43,50
€ 43,50

100x100x6 cm

 
€ 52,50

€ 52,50

120x30x6 cm

€ 44,50
€ 44,50

€ 44,50

Waalformaat



GeoColor 3.0 Tops Lakeland Grey

Stoer en vriendelijk
t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends126
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Siertegels Beton
GeoColor 3.0 Tops

127
GeoColor 3.0 Tops is een speciale uitvoering van de zeer succesvolle GeoColor 3.0. GeoColor 3.0 Tops heeft de 
volgende kernmerken: GeoColor 3.0 Tops is net als de GeoColor 3.0 voorzien van het unieke Protection Plus 
Factor 30. Hierdoor behoort intensief onderhoud tot het verleden. GeoColor 3.0 Tops is slechts 4 cm dik, dus 
ideaal voor uw terras en uiterst vriendelijk voor uw stratenmaker. 

2

Lakeland Grey

Sepia Brown

Metal Blue Autumn Brown Pearl Beige

Graphite Roast

Meteor White Grey

Denim Grey

Forest Silvermix

Dusk Black

Twilight Bronze Maple Brown

Argento Tabacco

Wildverband per vol pakket, deelpakket op aanvraag leverbaar.

GeoColor 3.0 Tops

Prijs per m2 

Dusk black
Graphite roast
Lakeland grey
Argento tabacco
Twilight bronze
Meteor white/grey
Sepia brown
Maple Brown
Denim Grey
Metal Blue
Autumn Brown
Pearl Beige
Forest Silvermix

50x50x4 cm

€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95
€ 40,95

60x30x4 cm

€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95

60x60x4 cm

€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95

80x40x4 cm

€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95

€ 44,95

€ 44,95

€ 44,95

80x80x4  cm

 
€ 55,95
€ 55,95
€ 55,95

€ 55,95

(15,12 m2)

€ 39,95

€ 39,95

€ 39,95

Wildverband 2 



De ‘Alivo’ is niet nieuw. Deze vijfkantvorm bestaat al jarenlang heel succesvol met een gevarieerd (ardesie) profiel aan de 
oppervlakte en organisch gevormde randen. De zogenaamde ‘Stretto’ afwerking is wel helemaal nieuw. De vlakke zijden 
in combinatie met de strakke bovenzijde  zijn speels maar passen bij een moderne look dankzij deze strakke afwerking. 

Elba LaziseMilano

Siertegels Beton
GeoStretto Alivo

2

GeoStretto Alivo

Prijs per m2 

Milano
Elba
Lazise

(5,8 m2)

€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50

Natuurlijk verband 

Wildverband uitsluitend per vol pakket

terras & trends128

Zie voor alle voegmortels 
pagina 330 t/m 334.
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Lazise Elba

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

Milano

Roma Riviera

Cannobio

Structuur: Geprofileerd

Siertegels Beton
GeoArdesia Alivo

2

GeoArdesia Alivo

Prijs per m2 

Milano
Cannobio
Roma
Riviera
Lazise
Elba

(4,14 m2)

€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50
€ 52,50

Natuurlijk verband 

Wildverband uitsluitend per vol pakket



Hoogwaardige kwaliteit

Premiton Lanzarote

t u i n i n s p i ra t i e
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Legenda

2x

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

Natuursteen deklaag
Kleurecht natuursteen granulaat deklaag

Hameren
Licht verouderen

Kogelstralen
Met RVS kogeltjes stralen voor een natuursteenlook

Trommelen
Voor een authentieke uitstraling

Hydrofoberen
Reduceert het onstaan van kalkuitbloei en vervuiling

Impregneren
Bescherming tegen intreding van vocht en vuil

2x Impregneren
Dubbele bescherming tegen intreding van vocht en vuil

131
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Premiton Lanzarote

Trendsetter
t u i n i n s p i ra t i e
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De Premiton is een prachtige sierbestrating welke leverbaar is in diverse formaten met een strakke 
randafwerking. De steen is voorzien van gehydrofobeerde deklaag en afstandhouders. De deklaag voorkomt 
het doorkomen van grove grindkiezels aan het oppervlak waardoor de steen langer een strak en kleurrijk 
uiterlijk behoudt.

TenerifeLa Palma Gran CanariaLanzarote

Siertegels Beton
Premiton

2

Premiton

Prijs per m2 

La Palma
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife

15x30x6 cm

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70

20x30x6 cm

€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05

(12 m2)

€ 29,60
€ 29,60
€ 29,60
€ 29,60

Wildverband 6 cm

Wildverband leverbaar per vol pak à 12 m² of per laag à 1,2 m²

Zie voor alle kantopsluiting 
pagina 252 t/m 267.
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Karakteristiek

Premiton Plus XXS Tenerife

t u i n i n s p i ra t i e
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Tenerife La Palma Gran Canaria Lanzarote

Siertegels Beton
Premiton Plus XXS

2

Overeenkomstig de karakteristieken van Premiton, maar dan geproduceerd met een "scherpe hoek". De 
"scherpe hoek" resulteert in een meer harmonisch en gelijkmatig voegenbeeld. Dit, tezamen met de nieuwe 
REDSUN-nuanceringen, maakt de Premiton Plus tot een heuse trendsetter. Tijdens de productie wordt aan de 
steen een hydrofoob toegevoegd waardoor deze beduidend minder water opneemt.

Premiton Plus XXS

Prijs per m2 

Gran Canaria
Tenerife
Lanzarote
La Palma

30x60x4 cm

€ 23,05
€ 23,05
€ 23,05
€ 23,05

60x60x4 cm

€ 26,30
€ 26,30
€ 26,30
€ 26,30

40x80x4 cm

€ 29,60
€ 29,60
€ 29,60
€ 29,60

Zie voor alle siergrind en splitten 
pagina 274 t/m 281.



Luxe uitstraling 

Smartton Matterhorn

2x

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Smartton SE & Smartton SE XXS 

Kilimanjaro Matterhorn Mont Blanc

Mount Everest

Adamello

Hoogwaardige sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een strakke geborstelde soft touch 
deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is 
met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt. 
Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat. Vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruidbrander, staalborstel en 
strooizout kunnnen schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg 
materiaal. 

2

Smartton SE vlak

Prijs per m2 

Kilimanjaro
Matterhorn
Mont Blanc
Mount Everest
Mount Victoria
Sierra Madre
Amiata
Mount Vancouver

10x30x6 cm

€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65

€ 30,65

(10,8 m2)

€ 38,10
€ 38,10

€ 38,10

€ 38,10

30x60x6 cm

€ 32,15
€ 32,15

€ 32,15
€ 32,15
€ 32,15
€ 32,15
€ 32,15

30x15x8 cm

€ 37,90
€ 37,90

€ 37,90

€ 37,90
€ 37,90

15x30x6 cm

€ 30,65
€ 30,65

€ 30,65

€ 30,65
€ 30,65

groot (7,2 m2)

€ 38,10
€ 38,10

€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10

60x60x6 cm

€ 38,10
€ 38,10

€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10
€ 38,10

20x30x8 cm

€ 37,90
€ 37,90

€ 37,90

€ 37,90
€ 37,90

20x30x6 cm

€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65

groot (10,08 m2)

€ 41,50

€ 41,50

€ 41,50

(10,8 m2)

€ 38,10
€ 38,10

€ 38,10

€ 38,10

30x60x8 cm

€ 39,40
€ 39,40

€ 39,40

€ 39,40
€ 39,40

(9,6 m2)

€ 41,50
€ 41,50

€ 41,50

€ 41,50

Wildverband  
RS 6 cm

Wildverband  
6 cm

Wildverband  
6 cm

Wildverband  
8 cm Banenverband

Wildverband leverbaar per vol pak à 10,8m² of per laag à 1,08 m²
Wildverband leverbaar per vol pak à 7,2 m² of per laag à 0,72 m²
Baneverband leverbaar per vol pak à 9,6 m² of per laag à 1,2 m²
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Soft touch

Smartton Sierra Madre

t u i n i n s p i ra t i e
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Mount Victoria Mount Vancouver

Mount Denali

Sierra Madre Amiata

Siertegels Beton
Smartton SE & Smartton SE XXS 

Hoogwaardige sierbestrating in diverse diktes en formaten, voorzien van een strakke geborstelde soft touch 
deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is 
met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt. 
Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat. Vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruidbrander, staalborstel en 
strooizout kunnnen schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg 
materiaal. 

2

Smartton SE XXS vlak Smartton SE vlak 3XS

Prijs per m2 

Adamello
Amiata
Kilimanjaro
Mount Everest
Mount Vancouver
Mount Victoria
Matterhorn
Sierra Madre
Mount Denali
Mont Blanc

Prijs per m2 

Amiata
Kilimanjaro
Mount Everest

30x60x4 cm

€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10

60x60x3 cm

€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10

(11,52 m2)

€ 32,80
€ 32,80
€ 32,80

€ 32,80

60x60x4 cm

€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05

40x80x4 cm

€ 32,80
€ 32,80
€ 32,80

€ 32,80
€ 32,80
€ 32,80
€ 32,80

Wildverband 4 cm groot

Wildverband leverbaar per vol pak à 11,52m² of per laag à 0,72 m²

De afwerking van het wildverband 4 cm zijn afwijkend t.o.v. van de overige afmetingen van de SE serie,  
de hoeken hiervan zijn scherp i.p.v. afgerond.
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Strak en tijdloos

Smartton Linea Kilimanjaro

2x

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Smartton Linea 

2

Amiata Kilimanjaro MatterhornMount Everest

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een strakke geborstelde soft touch deklaag met 
facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met roterende 
borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak satijnzacht aanvoelt.

Smartton Linea

Prijs per m2 

Amiata
Kilimanjaro
Mount Everest
Matterhorn

30x60x4 cm

€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10

20x30x6 cm

€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65
€ 30,65

60x60x4 cm

€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05

40x40x5 cm

€ 31,95
€ 31,95
€ 31,95
€ 31,95

Zie voor alle plantenbakken 
pagina 304 t/m 313.



Gewelfde deklaag

Smartton Wave Amiata

2x

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Smartton Wave SE

Hoogwaardige sierbestrating in diverse formaten, voorzien van een gewelfde geborstelde soft touch deklaag 
zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. Het oppervlak van de steen is met 
roterende borstels bewerkt waardoor de kleur versterkt wordt en het oppervlak fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen 
met lichte trilplaat met rubbermat. Vanaf 30x30 cm niet aftrillen. Onkruidbrander, staalborstel en strooizout 
kunnen schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveeg materiaal. Let op: 
met organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Amiata KilimanjaroMatterhorn

2

Sierra Madre

Smartton  Wave SE

Prijs per m2 

Amiata
Matterhorn
Kilimanjaro
Sierra Madre

30x60x4 cm

€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10
€ 26,10

60x60x4 cm

€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05
€ 32,05

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.



Rustiek bewerkt

Smartton Nature Wave Kilimanjaro
2x

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Smartton Nature Wave

2

Hoogwaardige sierbestrating wildverband 6 cm voorzien van een gewelfde deklaag en zijkanten, met 
geborstelde soft touch deklaag zonder facet, met afstandhouders, gehydrofobeerd en geïmpregneerd. 
Het oppervlak van de steen is met roterende borstels bewerkt, waardoor de kleur versterkt wordt en het 
oppervlak fluweel zacht aanvoelt. Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat. Vanaf 30x30 cm niet aftrillen. 
Onkruidbrander, staalborstel en strooizout kunnen schade veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen 
met het geschikte inveeg materiaal. Let op: met organische vervuiling, zoals blad, tuinaarde op bestrating. Dit 
is moeilijk te verwijderen.

Kilimanjaro Mont BlancMatterhorn Mount Everest

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

Smartton Nature Wave

Prijs per m2 

Kilimanjaro
Matterhorn
Mont Blanc
Mount Everest

10,8 m2

€ 41,10
€ 41,10
€ 41,10
€ 41,10

Wildverband 6 cm

Zie voor alle voegmortels  
pagina 330 t/m 334.
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Kleurechte toplaag

Eliton Amiata

t u i n i n s p i ra t i e
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Mount EverestAdamello KilimanjaroAmiata

Siertegels Beton
Eliton

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

2

Mount Vancouver

Eliton

Prijs per m2 

Adamello
Amiata
Kilimanjaro 
Mount Everest
Mount Vancouver

20x30x6 cm

€ 34,25
€ 34,25
€ 34,25
€ 34,25
€ 34,25

30x60x4 cm

€ 30,60
€ 30,60
€ 30,60
€ 30,60
€ 30,60

60x60x4 cm

€ 36,55
€ 36,55
€ 36,55
€ 36,55
€ 36,55

Zie voor alle kunstgrassen 
pagina 302 t/m 303.



2x

Natuursteen uiterlijk

Eliton Supreme Linea Mount Everest

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Eliton Supreme Linea

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

KilimajaroAmiata Mount EverestAdamello

2

Mount Vancouver

Banenverband leverbaar per vol pak à 9,6 m² of per laag à 1,2 m²

Eliton Supreme Linea

Prijs per m2 

Adamello
Amiata
Kilimanjaro
Mount Everest
Mount Vancouver

20x30x8 cm

€ 42,85
€ 42,85
€ 42,85
€ 42,85

20x30x6 cm

€ 36,05
€ 36,05
€ 36,05
€ 36,05
€ 36,05

30x60x6 cm

€ 37,20
€ 37,20
€ 37,20
€ 37,20
€ 37,20

30x60x4 cm

€ 32,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 32,00

60x60x4 cm

€ 37,55
€ 37,55
€ 37,55
€ 37,55
€ 37,55

(9,6 m2)

€ 46,20
€ 46,20
€ 46,20
€ 46,20

banenverband  
8 cm
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Onderhoudsvriendelijke

Terrastegel summer

Terrastegel + Zwart Grijs

t u i n i n s p i ra t i e
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Marrone

Dark Grey OmberLucca Summer

Nero Grezzo Zwart Grijs

Siertegels Beton
Terrastegel +

Deze tuintegel is gemaakt van de hoogste kwaliteit, zodat u lekker lang kunt genieten van uw bestrating. U legt 
hiermee eenvoudig een terras of looppad in uw tuin aan, maar bestraat bijvoorbeeld ook een stoep of terras 
in de openbare ruimte. Onze onderhoudsvriendelijke tuintegels hebben de juiste eigenschappen om langdurig 
schoon en mooi van kleur te blijven. Deze tuintegel heeft ook nog eens een aangenaam voetcomfort.

2

Terrastegel+

Prijs per m2 

Marrone
Nero
Grezzo
Zwart Grijs
Dark Grey
Lucca
Omber
Summer

60x60x4 cm

€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95

Zie voor alle afwateringssystemen 
pagina 290 t/m 294.



Betontegel Zwart

Betontegel Zwart (zonder facet)

Betontegel Grijs

Siertegels Beton
Betontegels

2

Betontegels

Prijs per stuk 

Grijs
Antraciet
Rood
Wit
Geel

met facet

€ 1,25

met facet

€ 1,90

met facet

€ 1,15

met facet

€ 4,70
€ 5,80
€ 5,80

met facet

€ 1,40

met facet

€ 4,90
€ 6,10
€ 6,10

met facet

€ 1,50
€ 2,15
€ 2,15
€ 3,70
€ 3,70

met facet

€ 5,40

met facet

€ 5,20

zonder facet

€ 6,20
€ 7,45

30x30x4 cm HK 30x30x4,5 HK 15x30x4,5 cm KOMO 30x30x4,5 KOMO 30x30x6 cm KOMO 50x50x5 cm 50x50x6 cm 40x60x5 cm 40x60x6 cm 50x50x5 cm 
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Siertegels Beton
Industrieplaten

2

Industrieplaat Gebezemd Industrieplaat Glad

De industrieplaten zijn leverbaar in diverse maten.  
Alle prijzen zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.
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Strakke uitstraling

Betonplaten Betongrijs

t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Betonplaten

2

Betonplaten 

Prijs per m2 

Betongrijs
Antraciet
Licht Antraciet
Titaan Oxide Wit

100x50x12 cm

€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00

150x100x12 cm

€ 65,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 80,00

100x100x12 cm

€ 45,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 65,00

250x100x12 cm

€ 99,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 140,00

200x50x12 cm

€ 35,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00

175x100x12 cm

€ 70,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 105,00

125x100x12 cm

€ 60,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 88,00

200x100x12 cm

€ 75,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 110,00

300x100x14 cm

€ 130,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 180,00

200x200x14 cm

€ 145,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 235,00

Prijzen zijn op basis van minimale afname van 110 m² bij 12 cm dik, bij minder geldt een toeslag van 10% op de verkoopprijs en € 125,= transportkosten
Prijzen zijn op basis van minimale afname van 90 m² bij 14 cm dik, bij minder geldt een toeslag van 10% op de verkoopprijs en € 125,= transportkosten
Zonder hijsvoorziening

Betongrijs Antraciet Licht Antraciet Titaan Oxide Wit

Industrieplaten zonder hijsvoorziening (ZH) als design verharding.
De SIMvlak® ZH Betonplaten worden steeds vaker ingezet als designverharding. Het beeld dat beton alleen 
geschikt is voor industriële en agrarische toepassing is verleden tijd. De consument kiest steeds vaker voor de 
eigentijdse, robuuste en moderne uitstraling van betonplaten. De verharding van erven, straten en rondom 
woningen zijn sfeer bepalend voor de bebouwde omgeving.
 
Om hierop in te spelen heeft terras & trends SIMvlak® ZH betonplaten aan haar assortiment toegevoegd. Deze 
betonplaten zijn voor de particuliere- en sportsector betonplaten ontwikkeld en zijn vrij van hijsvoorzieningen. 
Het oppervlakte is nagenoeg egaal en de betonplaat krijgt hierdoor een mooiere uitstraling. Daarnaast zijn 
de betonplaten extra afgevlakt aan de onderzijde, waardoor de platen maatvaster worden en nog strakker te 
leggen zijn.
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Strak design
t u i n i n s p i ra t i e
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Siertegels Beton
Keerwanden

2

De keerwanden zijn leverbaar in diverse maten.  
Alle prijzen zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.
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Cobble Paving Budgetline Antraciet

Eindeloos variabel
t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Cobble Paving/Budgetline

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

3

Cobble Paving / Budgetline

Prijs per m2 

Algarve/terra melange
Antraciet
Brons genuanceerd
Lanzarote 
Rood genuanceerd
Grijs/antraciet

15x5x7,5 cm
 

€ 25,50

€ 25,50

€ 25,50

15x15x6 cm

€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

20x5x7 cm
 
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50

20x15x6 cm

€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

21x7x7 cm

€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50

20x30x6 cm

€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00

Antraciet

Grijs/Antraciet

LanzaroteAlgarve

Rood genuanceerd

Brons genuanceerd

Zie voor alle voegmortels  
pagina 330 t/m 334.



Klassiek en stijlvol

Tambour Brons

t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Tambour

Bont

Rood zwart

Oud bont

Veluws Bont

Antraciet Brons

Smook

Beemster Bont

Mangaan

Paars Genuanceerd

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 oppervlakten zoals pleinen.

3

Tambour getrommelde stenen (maatvast)  

Prijs per m2 

Antraciet
Bont
Brons
Oud bont
Smook
Rood/zwart
Veluws Bont
Mangaan
Paars Genuanceerd
Beemster Bont

20x5x7 cm

€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50

20x15x6 cm

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

21x7x7 cm

€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50
€ 29,50

20x20x6 cm

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

10x10x6 cm

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

20x30x6 cm

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00



Mooi van kleur

Tremico Zeeuws bont

t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Betonstenen Tremico

Antraciet Oud bontBont

Smook Twents bont

Rood/Zwart

Texels bontBrons

Zeeuws bont

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

Lees voor verwerking altijd de vrachtbrief. 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.

3

Tremico

Prijs per m2 

Antraciet
Grijs
Bont
Oud bont
Rood/zwart
Smook
Brons
Texels bont
Twents bont
Zeeuws bont

Waalformaat 
20x5x6 cm

€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

30x60x6 cm

€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

Dikformaat 
20x6,7x6 cm

€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

60x60x6 cm

€ 27,00
€ 27,00

€ 27,00

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

20x30x6 cm

€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Zie voor alle potterie 
pagina 304 t/m 313.



Slijtvaste deklaag

Tremico Twents bont

t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Betonklinkers Tremico 

Betonklinkers

Bont Brons Oud bont Twents Bont

Texels Bont

Heide

Zeeuws Bont

Antraciet Grijs Rood

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

3

Tremico betonklinkers (deklaag) 

Prijs per m2 

Grijs
Rood
Antraciet
Heide (paars)
Bont
Oud Bont
Rood/zwart
Brons
Twenst bont
Texels bont
Zeeuws bont

21x10,5x7 cm

€ 19,00

€ 20,50
€ 20,00
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50

21x10,5x8 cm

€ 20,50
€ 21,50
€ 22,00
€ 21,50

Betonklinkers H-profiel steen

Prijs per m2 

Antraciet
Heide (paars)
Grijs
Rood

Prijs per m2 

Antraciet
Heide (paars)
Grijs
Rood

21x10,5x6 cm

€ 18,35
€ 18,80
€ 17,50
€ 18,35

 Op aanvraag
 Op aanvraag
 Op aanvraag
 Op aanvraag

21x10,5x8 cm

€ 19,80
€ 19,35
€ 18,50
€ 19,35



Klinker Plus Elba

Populaire kleuren
t u i n i n s p i ra t i e
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Cannobio Genua

Capital ElbaElba XL

Milano

Milano XL

Roma

Roma Venice

Cannobio

Sierbestrating
Klinker Plus

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

3

Klinker Plus (Geosteen)

Prijs per m2 

Cannobio
Roma
Venice
Genua
Elba
Milano
Sassudo
Verona

21x6,9x8 cm

€ 30,95
€ 30,95

€ 30,95
€ 30,95

30x20x8 cm

€ 30,95
€ 30,95

€ 30,95
€ 30,95

24x8x8 cm

€ 30,95
€ 30,95

€ 30,95
€ 30,95

31,5x10,5x8 cm

€ 30,95
€ 30,95

€ 30,95
€ 30,95

21x10,5x8 cm

€ 28,95
€ 28,95
€ 28,95
€ 28,95
€ 28,95
€ 28,95
€ 28,95
€ 28,95

H-Linea
31,5x10,5x8 cm

€ 36,95
€ 36,95

€ 36,95
€ 36,95

Capital L

€ 41,50
€ 41,50

€ 41,50
€ 41,50

Capital T

€ 41,50
€ 41,50

€ 41,50
€ 41,50
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Demiton Extra Coal

Tijdloos
t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Demiton Extra

3

Gothic CoalCapiche Kilimanjaro

Demiton Extra bestrating is een product met een soft touch deklaag zonder facet. Demiton Extra is voorzien 
van een glad oppervlak met een strakke randafwerking en is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. 
Demiton Extra XS aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat (60x60x5 cm niet aftrillen).

Wildverband leverbaar per vol pakket à 11,52 m² of per volle laag à 0,72 m²

Demiton Extra XS

Prijs per m2 

Gothic
Capiche
Kilimanjaro
Coal

20x30x5 cm

€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50

Wildverband Groot 4 cm
(11,52 m2)

€ 25,05
€ 25,05
€ 25,05
€ 25,05

30x60x5 cm

€ 20,20
€ 20,20
€ 20,20
€ 20,20

60x60x5 cm

€ 23,80
€ 23,80
€ 23,80
€ 23,80

Zie voor lijmen & kitten 
pagina 336 t/m 339.



Modern kleurenspel

Premiton Linea Lanzarote

t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Premiton Linea

La Palma Lanzarote Gran CanariaTenerife

Deze betonsteen met deklaag maakt indruk met zijn harmonische kleurenspel. Als genuanceerde of uni 
kleursteen onderscheidt deze zich door zijn moderne formaten. Dit maakt dat de steen uitermate geschikt is 
voor alle toepassingsmogelijkheden.

3

Premiton Linea

Prijs per m2 

La Palma
Lanzarote
Tenerife
Gran Canaria

waalformaat 
20x5x6 cm

€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05

20x30x6 cm 

€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05

dikformaat 
21x6,8x6 cm

€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05
€ 22,05

20x30x8 cm

€ 31,25
€ 31,25
€ 31,25
€ 31,25

20x10x6 cm

€ 21,45
€ 21,45
€ 21,45
€ 21,45

Banenverband 8 cm
(9,6 m2)

€ 31,50
€ 31,50
€ 31,50
€ 31,50

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

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.



GeoAntica Bergamo

Sfeervol en authentiek
t u i n i n s p i ra t i e
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Bergamo

Nero Rusto

MilanoVenice

Nostalo

Stromboli

Capo

Sierbestrating
GeoAntica

GeoCotto

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

De authentieke kleurenrange is heel herkenbaar en past bij elke landelijke of nostalgische look. Deze 
steentjes blinken uit in esthetisch en functioneel karakter. GeoCotto is maatvast, enorm sterk en voorzien 
van de hoogwaardige GeoSteen toplaag met de unieke Protection Plus Factor 25. Een moderne en duurzame 
steen, maar met het geliefde klassieke uiterlijk. De perfecte steen voor een (slinger)paadje, als accentklinker 
gecombineerd met grootformaat tegels, sfeervol totaal-terras of oprit.

3

GeoCotto

Prijs per m2

Nero
Nostalo
Capo
Rusto

20x5x8 cm

€ 34,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 34,95

21x7x8 cm

€ 34,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 34,95

21x10,5x8 cm

€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95
€ 32,95

GeoAntica

Prijs per m2 

Stromboli
Venice
Bergamo
Milano

Waalformaat 
20x5x6 cm

€ 32,95
€ 32,95

Dikformaat 
21x7x8 cm

€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 39,95
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Metro Vlaksteen Grijs Zwart Roze

Eenvoud en modern
t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Metro vlaksteen

3

Antraciet Glimmer

Grijs Zwart Rose

Grijs/ Zwart

Grijs Bruin Zwart

Terra/ Geel

Antraciet Grijs

Antraciet

Donker grijs

Als je op zoek bent naar een strakke, vlakke steen in verschillende formaten, dan is de Metro Vlaksteen wat voor jou. 
Deze door-en-doorsteen zonder facet is erg prettig geprijsd en verkrijgbaar in acht kleuren.

Metro Vlaksteen

Prijs per m2

Antraciet
Grijs/Zwart
Terra/Geel
Antraciet Glimmer
Grijs Bruin Zwart
Antraciet Grijs
Donker Grijs
Grijs Zwart Rose

20x30x4 cm

€ 17,50
€ 17,50

20x30x6 cm

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

20x40x4 cm

€ 27,00

€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

Zie voor terrasplanken
pagina 348 t/m 361.



Strackstone Wijnrood/Antraciet

Onderscheidend
t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Maas & Waal Strackstone

3

De Strackstones onderscheiden zich door het moderne en strakke uiterlijk. Door toepassing van hoogwaardige 
grondstoffen en kleurechte granulaten wordt de kwaliteit geëvenaard.

Wijnrood

Havanna/Antraciet genuanceerd

Antraciet

Oker

Wijnrood/Havanna genuanceerd

Wijnrood/Oker genuanceerd

Havanna

Wijnrood/Antraciet genuanceerd

Strackstone 

Prijs per m2

Wijnrood
Antraciet
Wijnrood/havanna genuanceerd
Havanna
Havanna/antraciet genuanceerd
Oker
Wijnrood/oker genuanceerd
Wijnrood/antraciet genuanceerd

21x7x8 cm

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

21x10,5x8 cm

€ 32,95

€ 32,95

€ 32,95
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Retro Natura Old Berlin

Retro en kleurecht
t u i n i n s p i ra t i e
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Sierbestrating
Retro Natura/Natura Stone

Old ParisOld Berlin Old London

3

Sierbestrating 6 en 8 cm, voorzien van een kleurechte natuursteen granulaat deklaag zonder facet en met 
afstandhouders. Aftrillen met lichte trilplaat met rubbermat, staalborstel en strooizout kunnen schade 
veroorzaken aan de bestrating. Bestrating invegen met het geschikte inveegmateriaal. Let op met organische 
vervuiling, zoals blad en tuinaarde op bestrating. Dit is moeilijk te verwijderen.

Retro Natura (verouderd)

Natura (strak)

Prijs per m2

Old London (lichtbruin nuance)
Old Berlin (donkergrijs)
Old Paris (bruin genuanceerd)

Prijs per m2

Berlin (donkergrijs)
London (lichtbruin nuance)
Paris (bruin genuanceerd)

10x30x6 cm

€ 28,80
€ 28,80
€ 28,80

10x30x6 cm

€ 27,45
€ 27,45
€ 27,45

21x7x8 cm

€ 34,00
€ 34,00
€ 34,00

21x7x6 cm

€ 27,45
€ 27,45
€ 27,45

20x10x8 cm

€ 34,00
€ 34,00
€ 34,00

Uitsluitend leverbaar per volle laag à 1,20 m²  
(10x30x6 cm) of 1,24 m² (21x7x6 cm en 21x10x8 cm)

Uitsluitend leverbaar per volle laag à 1,20 m² 
(10x30x6 cm) of 1,24 m² (21x7x6 cm)

Zie voor alle kantopsluiting 
pagina 252 t/m 267.



Sierbestrating
Ecologische bestrating
Grasbetontegel/ G&W Tegel

3

G&W Tegel

Grasbetontegel (vlakke bovenzijde)

G&W Tegel

Prijs per m2  25x25x8 cm

Grijs € 33,55

Grasbetontegel (type I)

Prijs per m2  60x40x12 cm

Grijs € 19,90

De G&W-tegel staat voor Groen & Water-tegel en zoals de 
naam al aangeeft is deze tegel ideaal voor het aanleggen van 
bijvoorbeeld parkeerterreinen waarbij een groene uitstraling en 
een goede hemelwaterafvoer gewenst zijn. De G&W-tegel heeft 
een formaat van 25x25x8 cm en indien de tegels tegen elkaar 
worden gelegd ontstaan er openingen van 5 cm waardoor gras 
kan groeien en het hemelwater kan worden afgevoerd.

Grasbetonblokken zijn betonnen verhardingselementen die 
bestand zijn tegen een hoge verkeersbelasting. De blokken 
zijn voorzien van grote gaten waar gras door kan groeien en 
kennen zo een hoge waterdoorlatendheid. Verder worden 
grasbetonblokken ook toegepast voor zowel het aanleggen 
van parkeerterreinen en toegangswegen, als waterregulerende 
bestrating en als oeverbescherming.

G&W Tegel

Grasbetontegel
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Sierbestrating
Marlux 

Ecologische
 Bestrating

Accédo Antraciet

Draino Antraciet

Hydro lineo Antraciet

Mirum Grijs Virage Black

Accédo Grijs

Draino Grijs

Hydro lineo Antraciet

Virage Black Virage Grey

3

Accédo

Prijs per m2  22x11x8 cm

Antraciet € 31,95
Grijs € 31,95

Draino

Prijs per m2  22x11x8 cm

Antraciet € 30,95
Grijs € 29,95

Virage

Prijs per m2  30x30x12 cm

Black € 45,95
Grey € 42,95

Hydro Lineo

Prijs per m2

Antraciet
Grijs

(0% open)
30x10x8 cm

€ 36,95
€ 36,95

(0% open)
30x10x10 cm 

€ 39,95

(22% open)
30x10x8 cm 

€ 36,95
€ 36,95

(22% open)
30x10x10 cm 

€ 39,95

(40% open)
30x10x8 cm 

€ 36,95
€ 36,95

(40% open)
30x10x10 cm 

€ 39,95



Sierbestrating
Ecologische bestrating
Smartton Aqua

3

Amiata

Smartton Aqua Kilimanjaro

Kilimanjaro Mount Everest

Smartton Aqua

Prijs per m2  30x15x8 cm

Amiata € 40,20
Kilimanjaro € 40,20
Mount Everest € 40,20

De betonnen sierbestrating serie Smartton Aqua in de maat 30x15x8 cm met grotere afstandhouders zodat men 
voegen krijgt van ca. 5 mm, hierdoor kan het regenwater makkelijk infiltreren in de bodem. Uitermate geschikt voor 
grote oppervlakten en vanwege de dikte van 8 cm voor uw oprit. Het thema water is op dit moment erg actueel. 
Hemelwater wat op verhardingen valt, wordt traditioneel in kolken verzameld en afgevoerd met behulp van riolering. 
De regenbuien worden echter steeds intensiever, waardoor de kans op wateroverlast in en om uw woning toeneemt. 
Ons rioleringsstelsel is hier niet op berekend. Daarnaast is het ook niet meer wenselijk om al ons regenwater af te 
voeren naar het riool, schoon water hoeft immers niet gezuiverd te worden en mag zo terug worden gegeven aan 
de natuur. Hierbij heeft het gebruik van waterpasserende bestrating zoals de serie Smartton Aqua grote voordelen 
voor u en uiteraard het milieu.
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Aqua Draintegel Antra Aqua Draintegel Gris

Sierbestrating
Ecologische bestrating 

Aqua Draintegel

3

Aqua Draintegel

Prijs per m2  30x30x8 cm

Antra € 21,95
Gris € 21,95

Bent u op zoek naar een milieuvriendelijke bestrating als alternatief op traditionele betonstenen of betontegels om uw 
parkeerplaats of tuin te voorzien van waterdoorlatende tegels? Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur 
wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. Een geheel bestrate tuin en oprit zijn onvoldoende drainerend en leveren 
daardoor geen positieve bijdrage aan onze waterhuishouding; Aqua-draintegels zijn hiervoor een uitstekende oplossing omdat 
deze regenwater de kans geeft in de grond weg te zakken en zo ons rioolstelsel te ontlasten en onze waterhuishouding te 
verbeteren. Aqua-draintegels worden net als 'gewone' betontegels gelegd maar zijn eenvoudiger en sneller te plaatsen. Aqua-
draintegels zijn zeer waterdoorlatend. Door de solide vorm kan de Aqua-draintegel een hoge belasting verdragen. U kunt de 
Aqua-draintegel plaatsen in uw oprit of bijvoorbeeld als pad of parkeerplaats.
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Sierbestrating 
Halfverharding
Nobre Cál

3

GeelGraugelbRood Antraciet

Nobre Cal Halfverharding

Prijs per stuk  Bigbag Mini Bag

Rood  € 178,- € 95,-
Graugelb € 178,- € 95,-
Antraciet € 178,- € 95,-
Geel € 178,- € 95,-

Prijzen losgestort op aanvraag.

Nobre Cál Halfverharding
Nobre Cál is een fijnkorrelig breekmateriaal dat zeer geschikt is als halfverharding. Dit materiaal is afkomstig uit natuurlijk kalkgesteente en het heeft 
een hoog gehalte calciumcarbonaat. Nobre Cál heeft veel voordelen als soort half verharding en wordt dan ook steeds vaker toegepast. Nobre Cál 
wordt geleverd en verwerkt zonder enige toevoegingen waardoor het een 100% natuurlijk product is.

Nobre Cál Halfverharding aanleggen
Het is mogelijk om Nobre Cál Halfverharding zelf aan te leggen, maar het is verstandig om dit aan de professionals over te laten. De halfverharding 
aanleggen wordt meestal gedaan door ervaren vakmensen en speciaal daarvoor geschikte machines. Zij zijn ervaren op het gebied van 
halfverharding aanleggen en kunnen daarbij een perfecte kwaliteit garanderen. Bij eigen aanleg kunnen wij u dit niet garanderen.
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Olivijn

Sierbestrating
Halfverharding 

Olivijn

3

Olivijn Split

Prijs per stuk Bigbag Mini Bag

Olivijn 8-16 mm € 235,00 € 125,00

Prijzen losgestort op aanvraag.

Olivijn is een steensoort (mineraal) dat van nature de eigenschap heeft dat het CO2 bindt. Door de olivijn brokjes neemt het 
bufferend vermogen van water en plantenwortels flink toe. Ook kan olivijn gebruikt worden om een schuurdak mee te bedekken, 
waarop je eventueel weer sedum kunt laten groeien. Door bijvoorbeeld olivijn uit te strooien over oppervlaktes, zal het aanwezige 
CO2 worden gebonden tot een bicarbonaat (kalk) dat goed is voor het milieu. Olivijn is ook zeer geschikt als halfverharding in paden 
of opritten. Ook heeft Olivijn een sierlijke functie en zorgt het ondertussen voor een beter leefklimaat in uw eigen tuin. Het is dus 
niet alleen goed voor de tuin, maar ook voor onze planeet.

Zie voor alle cortenstalen 
kantopsluiting 
pagina 259 t/m 265.
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Sierbestrating 
Ecologische bestrating

ZOAK Keramische Klinker

3

Door de combinatie van de ZOAK klinker met de terras & trends onderbouw kan regenwater ter plekke in de grond infiltreren en wordt de 
grondwaterstand op peil gehouden. De tegels en klinkers zijn 100% waterdoorlatend. Hierdoor fungeren ze als een spons die regenwater 
tot 30 mm per minuut kan verwerken. De tegels en klinkers zijn vervaardigd uit 100% gerecycled keramisch restmateriaal en vereist geen 
grondstof toevoegingen. Water dat vastgehouden wordt door de klinkers en tegels kan door warmte verdampen. Hiermee wordt het UHI-
effect verkleind. De gepatenteerde doorlatende structuur absorbeert geluiden van voertuigen en zorgt zo voor een fijnere leefomgeving. 
De ZOAK producten bestaan uit keramisch afval en worden op 1200ºC gebakken. Hierdoor zijn de producten kleurvast en zeer sterk. De 
ZOAK bestrating is toe te passen op waterbufferende en drainerende systemen met; terras & trends onderbouw en dit eventueel i.c.m. de 
Aco Infiltrationline. Zelfs daken afkoppelen, bufferen en infiltreren onder de oprtit of onder het terras is allemaal mogelijk. De benodigde 
wateropslag (buffer) is uit te rekenen met behulp van de adviseur. Met de bestrating van ZOAK kan er altijd schoon gewerkt worden zonder 
cementgebonden materialen. De traditionele gebakken klinker in een modern en toekomstig jasje! De Z1 klinkers hebben een afmeting van 
10x20x5,5 cm en zijn perfect voor de aanleg van opritten, terrassen, looppaden en openbare ruimtes.

Zwart

Rood

Licht Grijs

Wit

Geel

Donker Grijs

Koffie

Z-serie ZOAK

Prijs per m2  20x10x5,5 cm 20x40x5,5 cm 30x30x5,5 cm 30x60x5,5 cm

Zwart € 58,50 € 58,50 € 58,50 € 60,50
Wit € 58,50 € 58,50 € 58,50 € 60,50
Donker Grijs € 58,50 € 58,50 € 58,50 € 60,50
Rood € 58,50
Geel € 58,50
Koffie € 58,50
Licht Grijs € 58,50

Toeslag aangebroken pakket € 30,- incl. btw.

inhoud 20x10 cm 660 stuks per pallet   inhoud 30x60 cm 81 stuks per pallet
inhoud 30x30 cm 162 stuks per pallet   inhoud 20x40 cm 144 stuks per pallet

Toebehoren ZOAK Keramische Klinker

Prijs per stuk    Bigbag Mini bag

terras & trends Onderbouw 0-32 mm € 152,00 € 73,50
Brekerzand (kalkvrij)   € 125,00
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Gebakken dikformaten 8,5 cm 193, 199 & 203

Gebakken dikformaat met afstandhouders 202-203

Gebakken dikformaten 6,5 cm 192-205

Gebakken Keiformaat  201

Gebakken waalformaten 8,5 cm  193, 199 & 203

Gebakken waalformaat met afstandhouders 202-203

Gebakken waalformaten 6,5 cm  192-205

Terra Antica serie  204-205

terras & trends collectie 192-193

Oude gebakken stenen  206-207

Gebakken bestrating

4



Klassiek en stijlvol

Toermalijn

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

t u i n i n s p i ra t i e
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Gebakken bestrating
terras & trends

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

4

Onyx

Toermalijn

Jade

Apatiet

Ponto

Corado

terras & trends Collectie | Gebakken stenen 6 cm en 6,5 cm

terras & trends Collectie | Gebakken stenen vormbak 8,5 cm

Prijs per m2 

 

Onyx (bezand)
Jade (bezand)
Ponto (bezand)

Prijs per m2 

 

Toermalijn (onbezand)
Apatiet (bezand)
Corado (bezand)

Waalformaat getrommeld
 ca. 20x5x6,5 cm

€ 50,95
€ 39,95
€ 50,95

Waalformaat getrommeld
 ca. 20x5x8,5 cm

€ 54,95
€ 57,95
€ 53,95

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

€ 50,95
€ 39,95
€ 50,95

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

€ 54,95
€ 57,95
€ 53,95

Zie voor alle plantenbakken 
pagina 304 t/m 313.



Sfeervol genieten

Novoton

t u i n i n s p i ra t i e
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Carpo (bezand) Kerry (bezand) Atlas (bezand)

Lotis (onbezand) Norton (bezand)Megaton (bezand) Nostalgie (onbezand)

Novoton (bezand) Novoton (onbezand)

Gebakken bestrating

4

Zenneton (onbezand)

Bezande straatbakstenen worden gebakken met een dunne laag zand. De bezande steen heeft een enigszins 
matte tint aan het oppervlak. Onbezande stenen zijn glad aan de bovenzijde. Ze vallen op door hun subtiele 
glans. Kwalitatief is er geen verschil. Het is een esthetische keuze. Zowel bezande als onbezande stenen 
kunnen na hun productie worden getrommeld. Door deze bewerking verdwijnen de strakke randen en 
hoeken. De stenen krijgen zo een verouderd aangezicht. Ze geven karakter aan tuinpaden of terrassen.

Gebakken stenen vormbak 6,5 cm

Prijs per m2 

 

Carpo (bezand)
Kerry (bezand)
Atlas (bezand)
Zenneton (onbezand)
Lotis (onbezand)
Megaton (bezand)
Norton (bezand)
Nostalgie (onbezand)
Novoton (bezand)
Novoton (onbezand)

Waalformaat getrommeld
 ca. 20x5x6,5 cm

€ 39,95
€ 42,95
€ 52,95
€ 53,95
€ 56,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 53,95
€ 49,95
€ 53,95

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

€ 39,95
€ 42,95
€ 52,95
€ 53,95
€ 56,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 53,95
€ 49,95
€ 53,95

Zie voor alle stapelelementen 
pagina 210 t/m 247.
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Rustiek

Preston
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Preston (bezand) Varia (onbezand)

Pastorale Mix (bezand)

Supraton (bezand)Ruston (bezand)

Gebakken bestrating

4

Eros (onbezand)

Wienerberger produceert kwalitatief hoogwaardige straatbakstenen in vormbak en wasserstrich. Stuk 
voor stuk duurzame en blijvend mooie straatstenen, met een wetenschappelijk bewezen levensduur van 
meer dan 125 jaar. Getrommelde straatbakstenen zijn hoogwaardig gebakken straatbakstenen, met name 
geschikt voor publieke ruimten zonder zware belasting zoals wandelpaden, voetgangersgebieden en parken.  
Deze straatbakstenen zijn leverbaar in vele kleuren en formaten. Hierdoor zijn de toepassingsmogelijkheden 
onuitputtelijk.

Gebakken stenen vormbak 6,5 cm

Prijs per m2 

 

Preston (bezand)
Ruston (bezand
Supraton (bezand)
Varia (onbezand)
Eros (onbezand)
Pastorale Mix (bezand)

Waalformaat getrommeld
ca. 20x5x6,5 cm

€ 52,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 52,95

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

€ 52,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 53,95
€ 53,95
€ 52,95

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.
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Comfortabel

Incana
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Gala (onbezand) Gasol (onbezand) Incana (onbezand) Norton (bezand)

Novoton (bezand) Oliva (onbezand)

Gebakken bestrating

4

Gebakken stenen vormbak 8,5 cm

Prijs per m2 

 

Gala (onbezand)
Gasol (onbezand)
Incana (onbezand)
Norton (bezand)
Novoton (bezand)
Oliva (onbezand)

Waalformaat getrommeld
ca. 20x5x8,5 cm

€ 55,95
€ 55,95
€ 55,95
€ 54,95
€ 54,95
€ 55,95

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

€ 55,95
€ 55,95
€ 55,95
€ 54,95
€ 54,95
€ 55,95

Zie voor alle overkappingen 
pagina 450 t/m 459. Of vraag 
naar onze uitgebreide catalogus 
buitenverblijven & overkappingen.
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Moderne uitstraling

Eros
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Eros (onbezand) Nostalgie (onbezand) Novoton (bezand) Ruston (bezand)

Nero (bezand)Padova (bezand) Ravenna (bezand)

Gebakken bestrating

4

Gebakken stenen vormbak 6,5 cm

Gebakken  keiformaat 7 cm

Prijs per m2 

 

Eros (onbezand)
Nostalgie (onbezand)
Novoton (bezand)
Ruston (bezand

Prijs per m2 

 

Padova (bezand)
Ravenna (bezand)
Nero (bezand)

Waalformaat ongetrommeld
 ca. 20x5x6,5 cm

€ 52,95
€ 48,95
€ 45,95
€ 45,95

Keiformaat ongetrommeld
ca. 20x10x7 cm

€ 43,95
€ 43,95
€ 43,95

Dikformaat ongetrommeld
ca. 20x6,5x6,5 cm

€ 52,95
€ 48,95
€ 45,95
€ 45,95
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Violeto
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Gebakken bestrating

4

Peraldo Peraldo 

Loreto Loreto

Lumino

Safino

Lumino

Safino

Straatklinkers hebben een bezand of onbezand oppervlak. Van oudsher was zand nodig om de klei 
probleemloos uit de vormbak te krijgen. Anders bleef de net geperste steen in de bak kleven na het omdraaien 
ervan. Tegenwoordig zijn er ook technieken met water om de 'vormelingen' netjes uit de bak te krijgen. Voor 
u betekent dit nog meer mogelijkheden want het geeft een verschillend straatbeeld. Bezande straatklinkers 
hebben een robuust karakter. De kleur van het zand is bepalend voor de uitstraling van de steen. Omdat het 
zand ontbreekt, hebben onbezande straatklinkers een meer nostalgisch uiterlijk dan bezande klinkers. De 
stenen zijn qua vorm wat minder recht, omdat ze door het ontbreken van het zand net wat minder makkelijk 
en daardoor iets "getrokken" uit de vormbak komen. Daarentegen krijgt u een rustiek en nog natuurlijker 
straatbeeld.

Op bestelling ook getrommeld leverbaar.
Levertijd ca. 3 weken.
Meerprijs € 6,-/m2

Gebakken stenen vormbak 8,5 cm (met afstandhouders) 

Prijs per m2 

 

Morado
Violeto
Lumino
Peraldo
Loreto
Safino

Waalformaat ongetrommeld
20,5x5x8,5 cm

€ 48,95
€ 52,95
€ 51,95
€ 51,95
€ 54,95
€ 62,95

Dikformaat ongetrommeld
20x6,7x8,5 cm

€ 45,95
€ 49,95
€ 46,95
€ 46,95
€ 53,95
€ 61,95

Zie voor alle siergrind en splitten 
pagina 274 t/m 281.
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Gebakken bestrating
Terra Antica

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

Terra Ancona Antica Terra Bergamo Antica Terra Bolzano Antica Terra Carbona Antica

Terra Modena Antica

Terra Verona Antica

Terra Iseo Antica Terra Novara Antica

Terra Vulcano Antica

Terra Lucca Antica

Terra Roma Antica Terra Lugano Antica

4

Terra Antica | Gebakken stenen strengpers 

Prijs per m2 

 

Terra Ancona antica
Terra Bergamo antica
Terra Bolzano antica
Terra Carbona antica
Terra Iseo antica
Terra Lucca antica
Terra Modena antica
Terra Novara antica
Terra Roma antica
Terra Verona antica
Terra Vulcano antica
Terra Lugano antica
Terra Gromo antica

Waalformaat getrommeld
ca.20,4x5x6 cm

€ 52,95
€ 47,95
€ 47,95
€ 56,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 47,95
€ 47,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 52,95
€ 63,95

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

€ 52,95
€ 47,95
€ 47,95
€ 56,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 47,95
€ 47,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 52,95
€ 63,95
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Gebakken bestrating
Oude gebakken 

straatstenen

4

Oude gebakken straatstenen

Prijs per m2 

 

Kleuren op aanvraag.

Waalformaat getrommeld
ca. 20x5x8 cm

prijs op aanvraag

Dikformaat getrommeld
ca. 21x7x8 cm

prijs op aanvraag

Keiformaat getrommeld
ca. 20x10x8 cm

prijs op aanvraag

Prijzen op aanvraag, afhankelijk van de beschikbare partij.

Bij gebakken bestrating geldt over het algemeen: hoe ouder de klinker, hoe mooier die wordt. Oude 
waaltjes, dikformaten en keiformaten worden toegepast in veel tuinen. Uiteraard zijn oud gebakken 
klinkers uitermate geschikt voor tuinen in een landelijke omgeving, maar worden tegenwoordig ook 
toegepast in combinatie met andere materialen zoals beton en keramiek. 

De oud gebakken klinkers zijn leverbaar in drie formaten: waalformaat, dikformaat en keiformaat. 
De klinkers vormen een mooi schouwspel van diverse kleuren. De kleurnuances per steen zorgen 
voor een schitterend geheel.
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Muur- en  
stapelelementen

5

Afdekplaat Wallblock  217

Afdekplaat Smartblock 218

Afdekplaat GeoFacetto 227

Bielzen natuursteen  244

Cornwallblock 210-211

GeoColor+ stapelblok 226-227

GeoMattone stapelblok 226-227

Granuwall  222

GeoPlano  stapelblok 227

Giga Splitblok stapelblok 225

Industrieplaten 243

Keerwanden 242

L-elementen  240-241

L-hoekelementen  240-241

Moodul muurelement  238-239

Natuursteen muurelement 244-245

Oudhollands zitelement 220

Oudhollands stapelelement  221

Paretia muurblok  223

Palissades natuursteen 245

Patio muurblok 225

Promo Wall  219

Smartblock  218

Splitblok stapelblok 224-225

Stapelblokken natuursteen  244-245

Stapelstrips natuursteen  245

Stackton muurelement  230-237

Stone Walling 228-229

Struga Nature Wall 246-247

U-elementen  240-241

U-hoekelementen   240-241

Vijverafdekranden natuursteen  248-249

Wallblock Facet  215

Wallblock New  212-213

Wallblock Old 212-213

Wallblock Split  216-217

Wallblock Tumbled  214-215
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Cornwallblock Kent 

Cornwallblock Suffolk  

Multifunctioneel

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends210
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Devon Suffolk NorfolkDorset 

Kent

Muur- en stapelelementen
Cornwallblock

5

De Cornwallblock brengt met de diverse kleuren een tuin tot leven. Diversiteit in hoogte maakt je tuin 
bovendien ruimtelijker door de dieptesuggestie. Betonnen muurelementen zijn ideaal om verhogingen zoals 
een border, muurtje, verhoogd terras, of tuinafscheiding te creëren. Maar de Cornwallblock is meer dan alleen 
mooi. Zo hebben we de Cornwallblock voor een robuuste uitstraling, maar toch ook met een sierlijk effect. Een 
verhoogde border is ook heel praktisch. Simpelweg vanwege het feit dat je niet meer zover hoeft te bukken 
om het onkruid te plukken. Je kunt zelfs lekker op het muurtje gaan zitten terwijl je je tuin bijwerkt. Zo wordt 
tuinieren ineens een stuk leuker!

Cornwallblock

Prijs per stuk 

 

Devon
Dorset
Norfolk
Suffolk
Kent

(lxbxh)
60x12x15 cm

€ 5,80
€ 5,80
€ 5,80
€ 5,80
€ 5,80

Zie voor lijmen & kitten 
pagina 336 t/m 339.



Praktisch

Wallblock New Antraciet Ongetrommeld

Wallblock Old Antraciet Getrommeld

t u i n i n s p i ra t i e
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Muur- en stapelelementen
Wallblock New / Wallblock Old

5

New Zeeuws BontNew Antraciet New Texels BontNew Brons

Old Smook GetrommeldOld Antraciet Getrommeld New Smook OngetrommeldNew Antraciet Ongetrommeld

Wallblock

Prijs per stuk 

 

Wallblock New Antraciet
Wallblock New Smook
Wallblock New Brons
Wallblock New Zeeuws Bont
Wallblock New Texels Bont
Wallblock Old Antraciet
Wallblock Old Smook
Wallblock Old Brons
Wallblock Old Zeeuws Bont
Wallblock Old Texels Bont

12x10x30 cm

€ 2,00
€ 2,00

€ 2,00
€ 2,00

12x10x60 cm

€ 4,10

€ 4,10

12x12x60 cm

€ 4,50

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

15x15x30 cm

€ 3,00
€ 3,00

€ 3,50
€ 3,50

15x15x60 cm

€ 5,25
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,65
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00



Wallblock Tumbled Brons

Robuust
t u i n i n s p i ra t i e
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Brons Zeeuws BontAntraciet Texels Bont

Wallblock Tumbled

5

Zeeuws BontAntraciet Texels Bont

Muur- en stapelelementen
Wallblock Facet

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

Wallblock Facet

Prijs per stuk 

 

Antraciet
Texels Bont
Zeeuws Bont

12x12x60 cm

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Wallblock Tumbled

Prijs per stuk 

 

Antraciet
Brons
Texels Bont
Zeeuws Bont

12x12x30 cm

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Zie voor alle kantopsluiting 
pagina 252 t/m 267.



Wallblock Split Zeeuws Bont

Kleurrijk
t u i n i n s p i ra t i e
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Antraciet 15x6x40 Antraciet 10x10x40

Texels Bont 10x10x40

Smook 15x6x40

Smook 10x10x40

Brons 15x6x40

Brons 10x10x40

Muur- en stapelelementen
Wallblock Split

5

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

Afdekplaat Split Antraciet Afdekplaat Antraciet

Wallblock Split

Prijs per stuk 

 

Antraciet
Brons
Smook
Texels Bont
Zeeuws Bont
Oud Bont
Twents Bont

10x10x40 cm

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

15x6x40 cm

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

12x12x30 cm

€ 3,50
€ 3,50

€ 3,50
€ 3,50

12x15x60 cm

€ 6,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Afdekplaat Split
60x25x6 cm

€ 8,50

Afdekplaat
60x30x6  cm

€ 7,00

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.



Mount Everest

Kilimanjaro

Matterhorn

Amiata

Muur- en stapelelementen
Smartblock

5

De Smartblock is een stapelbaar muurelement met een deklaag in diverse kleuren, een zeer strak element en goed 
te combineren met de Smartton serie. Voor deze stapelblokken is een afdekplaat raadzaam. Deze zijn verkrijgbaar 
in dezelfde kleuren als de stapelblokken.

Smartblock

Prijs per stuk 

 

Amiata
Kilimanjaro
Mount Everest
Matterhorn

Muurelement
15x15x45 cm

€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80
€ 4,80

Afdekplaat
50x25x5 cm

€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95
€ 13,95

Uitsluitend per volle laag. 

terras & trends218
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Matterhorn KilimanjaroMont Blanc

Promo Wall Kilimanjaro

Muur- en stapelelementen
Promo Wall

5

Mount Everest

Promo Wall

Prijs per stuk 

 

Matterhorn
Mont Blanc
Mount Everest
Kilimanjaro

17/24x13x10 cm

€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65

Zie voor alle siergrind en splitten 
pagina 274 t/m 281.



Muur- en stapelelementen
Oudhollands zitelement

5

Oudhollands zitelement 

Prijs per stuk 

 

Antraciet
Grijs
Carbon

Zitelement 
200x60x40 cm

€ 496,00
€ 480,00
€ 528,00

Sokkel
190x50x15 cm

€ 84,00
€ 82,00
€ 84,00

Sokkel
90x50x15 cm

€ 42,00
€ 41,00
€ 44,00

Zitelement 
100x60x40 cm

€ 248,00
€ 240,00
€ 264,00

Zitelement vierkant
50x50 cm

€ 84,00
€ 82,00
€ 88,00

terras & trends220
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Antraciet

Muur- en stapelelementen
Oudhollands stapelelement

5

Oudhollands stapelement 

Prijs per stuk 

 

Antraciet
Grijs
Carbon
Taupe

75x15x15 cm

€ 10,40
€ 9,60
€ 11,20
€ 11,20

100x20x12 cm

€ 13,60

100x20x20 cm

€ 21,60
€ 20,80
€ 22,40

Zie voor alle cortenstalen 
kantopsluiting 
pagina 259 t/m 265.



Muur- en stapelelementen
Granuwall

5

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

Brons genuanceerd

Antraciet

Terracotta

Natura

Granuwall Muurelementen 

Prijs per stuk 

 

Antraciet
Natura
Brons genuanceerd
Terracotta
Roubaix

30x12x12 cm

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

50x12x15 cm

€ 7,80

€ 7,80

terras & trends222

Granuwall Antraciet
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120x15x15 cm 60x12x12 cm

Muur- en stapelelementen
Paretia Muurblok

5

De terras & trends Paretia muurblokken zijn multifunctioneel toepasbaar voor muurtjes, 
palissaden en borders. Maak voor een verrassend resultaat gebruik van verschillende maten. Met 
de Paretia muurblokken creëert u in een handomdraai de tuin van uw dromen.

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

terras & trends Paretia muurblok  

Prijs per stuk 

 

Zwart

60x12x12 cm

€ 4,20

60x15x15 cm

€ 5,25

120x15x15 cm

€ 9,90

Zie voor lijmen & kitten 
pagina 336 t/m 339.

Paretia Zwart
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Giga Splitblok Basalto

Functioneel
t u i n i n s p i ra t i e
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Muur- en stapelelementen
Patio Muurblok/Giga Splitblok 

Splitblok BasaltoSplitblok Noors Antraciet

5

Patio Muurblok 

Giga Splitblok

Prijs per stuk 

 

Provencaals Oker

Prijs per stuk 

 

Giga Splitblok Noors Antraciet
Giga Splitblok Basalto

30x15x15 cm

€ 4,65

60x12x15 cm

€ 9,75
€ 7,40
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GeoMattone Milano

GeoColor+ Solid Black
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Solid black

De GeoColor+ muurblok heeft een robuuste afmeting en is verkrijgbaar in 2 lengtes. Dit 
muurblok past perfect bij de GeoColor sierbestrating. De deklaag bestaat uit zeer fijn 
basalt granulaat wat een hoge kleurvastheid garandeerd. Let er op dat deze blokken 
slechts aan één lange zijde afgewerkt zijn.

5
Muur- en stapelelementen

GeoMattone/GeoPlano/GeoColor+

GeoColor+ Solid Black

MilanoMilano

Volterra

LaziseCannobio

Roma
Afdekplaat Milano

GeoMattone stapelelementen GeoFacetto MuurafdekplaatGeoPlano stapelelementen

Prijs per stuk 

 

Cannobio
Milano

Prijs per stuk 

 

Milano
Cannobio

Prijs per stuk 

 

Milano
Lazise
Voltera
Roma
Elba

60x15x15 cm

€ 8,25
€ 8,25

100x25x5 cm

€ 17,50
€ 17,50

30x15x15 cm

€ 3,50

45x15x15x cm

€ 4,95

60x15x15 cm

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
€ 8,40

GeoColor+ stapelelement

Prijs per stuk 

 

Stapelblok Geocolor+  solid black

60x15x15 cm

€ 7,75
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Stonewalling Grijs/Zwart

Stonewalling Verona

terras & trends228
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5

229

Muur- en stapelelementen
Stone Walling

Verona

Stonewalling Antraciet

Grijs/ZwartAntraciet

Stone Walling

Prijs per m2 

 

Antraciet
Verona
Grijs/Zwart

18x42x8 cm

€ 79,95
€ 79,95
€ 79,95



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

Stackton Zwart

Stackton Bruin-zwart

Zwart

Bruin-zwart

Zilvergrijs
terras & trends230
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Uniek in Nederland
Het enige stapelblok wat u ook echt 
kunt stapelen zonder te lijmen of metselen.

Muur- en stapelelementen
Stackton

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

5

Stackton Zilvergrijs

Bij elk stackton blok worden 2 stackton verankeringsblokjes gratis meegeleverd. 

Stackton

Prijs per stuk 

Stackton muurblok 2 zijden gesplit 40x20x12,5 cm
Stackton muurblok 3 zijden gesplit 40x20x12,5 cm
Stackton G-blok 1 zijde gesplit 40x20x12,5 cm
Stackton G-blok 2 zijde gesplit (L) 40x20x12,5 cm
Stackton G-blok 2 zijde gesplit (R) 40x20x12,5 cm
Stackton counterblock 40x30x12,5 cm
Stackton cap muurblok 30x30x6,0 cm
Stackton cap G-blok 30x20x6 cm
Stackton pilastercap klein 50x50x6 cm (set a 4 st.)
Stackton pilastercap groot 70x70x6 cm (set a 6 st.)

Zilvergrijs

€ 8,85
€ 8,85
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,80
€ 3,60
€ 5,20
€ 5,20
€ 38,20
€ 48,80

Bruin-zwart

€ 8,85
€ 8,85
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,80
nvt
€ 5,20
€ 5,20
€ 38,20
€ 48,80

Zwart

€ 8,85
€ 8,85
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,80
nvt
€ 5,20
€ 5,20
€ 38,20
€ 48,80



Stackton Antraciet
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Muurblok  
2-zijden split 

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kolomblok  
pilaster 40/40 

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kop rechts voor 
pilaster 60/60 
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kop links voor 
pilaster 60/60 
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Verankeringsblok 

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

Kleur
Grijs

Kolomcap klein 
4-zijden split

Formaat
50 x 50 x 6

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Kolomcap groot 
4-zijden split

Formaat
70 x 70 x 6

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Muurblok cap 
2-zijden split

Formaat
30 x 30 x 6

Kleur
Zwart
Bruin-zwart
Zilvergrijs

Muur- en stapelelementen
Stackton

5

Vrijstaande muren (met pilaster) Assortiment

SCHEYS BETON  N.V.
Staatsbaan  125,  3210  Lubbeek

OPDRACHTGEVER:

Fam. de Zeeuw

Ontwerp

BOUWEN VAN KEERMUUR en TUINMUREN MET
STACKTONBLOKKEN

ZEEWOLDE

T: 016/62.10.26  E: Info@Scheysbeton.be

Brugwachter 5
Zeewolde

Projectadres :

/

Projectfase :

HANDELAAR:

BUITERBETON

Hoeveelheden

Stackton G - blok standaard 768

Stackton G - blok linkse kop

Stackton G - blok rechtse kop

Stackton muurblok standaard

Stackton muurblok kop

Stackton kolomblok

Counterblok

Verankeringsblokjes

Afdekcap G-blok 30-20-6

Afdekcap muurblok 30-30-6

Afdekcap kolom klein

stuks

41 stuks

41 stuks

153 stuks

23 stuks

0 stuks

669 stuks

1623 stuks

171 stuks

0 stuks

0 stuks

AANNEMER:

Korsian Tuinen
Nunspeet
ontwerp@korsian.nl

Variabelen keerwand - Ontwerp
Funderingsgrond
Grondsoort:             Sable argileux
Inwendige wrijvingshoek (°): 27 graden
Volumiek gewicht:                 17 kN/m³
Cohesie (c):                              0 kPa

Gekeerde grond
Grondsoort:Sable argileux plat et sans surcharge
Inwendige wrijvingshoek (°): 27graden
Volumiek gewicht:                  17kN/m³
Cohesie (c):                             0kPa

Uitgraven en aanvullen fundering :
De uitgraving dient uitsluitend conform de goedgekeurde
constructietekeningen te gebeuren.
Te veel uitgraven dient te worden vermeden.
De grond voor de fundatie wordt gedefinieerd als alle grond onder de wand.
De fundatielaag dient conform de constructietekeningen te worden
ontgraven, statisch te worden voorverdicht, daarna dynamisch verdicht en
vervolgens naverdicht tot minimaal 95% Proctordichtheid of
plaatproefmodulus M1 minimum 17mPa.
De fundatielaag dient door een ingenieurbureau te worden gecontroleerd om
te bepalen of de vereiste druksterkte wordt gehaald. Bij onvoldoende
druksterkte dient de grond te worden verwijderd en te worden vervangen
door geschikt materiaal.
De funderingslaag dient voor een wand tot 1,2 m hoog minimaal 300 mm dik
te zijn en voor hogere keerwanden minimaal 400 mm.
Het materiaal voor de fundering dient op een ongeroerde fundatie of
daarvoor geschikt vervangend materiaal te worden aangebracht en minimaal
te worden verdicht tot 95% Proctordichtheid of plaatproefmodulus M1
minimum 17mPa.
Disclaimer:
Scheys Beton nv. stelt dit ontwerp als service ter beschikking. Er wordt een
indicatieve berekening uitgevoerd zodat een offerte kan opgemaakt worden.
Voor elk project dient een rekennota  opgesteld te worden door een
gekwalificeerd stabiliteitsingenieur.
Hoewel dit ontwerpprogramma met de grootste zorg is ontwikkeld, aan de
hand van de nu geldende voorschriften en specificaties, kan Scheys Beton
nv. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van het
ontwerpprogramma of de daaraan ontleende informatie. Scheys beton nv.
houdt zich het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving aan
te passen.

DOSSIER  : 2017-161b
DD:   2017-09-25 Schaal: 1/50
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Counterblokken op te
vullen met gerecycleerd
beton 10/40 of 20/40

-Fundering in gerecycleerd beton 10/40
-Minimum 30 cm dik maar tot op vaste grond

GRONDPLAN

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT LINKS ZIJAANZICHT RECHTS

DOORSNEDE 1

DOORSNEDE 2

DOORSNEDE3

PRINCIPE SNEDE

Generic Perspective

Bij elke aanvraag is een Stackton 3D bouwtekening mogelijk.



Eenvoudig en efficiënt
t u i n i n s p i ra t i e
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Muur- en stapelelementen
Stackton

Eenvoudig, kostenefficiënt,
ecologisch verantwoord droogstapelsysteem

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

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

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

5

Zwart Bruin-zwart Zilvergrijs



Muur- en stapelelementen
Stackton keermuren

Met Stackton kunnen snel en gemakkelijk grondkeer-
muren worden gebouwd. Zowel voor lage als voor 
hoge grondkeringen biedt Stackton een oplossing.

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

5

G-blok
1-zijde split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Rechtse kop G-blok
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Linkse kop G-blok
2-zijden split

Formaat
40 x 20 x 12,5

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

Verankerings blok

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

Kleur
Grijs

Counterblok

Formaat
40 x 30 x 12,5

Kleur
Grijs

G-blok cap
1-zijde split

Formaat
30 x 20 x 6

Kleur
Zwart / Bruin-zwart / Zilvergrijs

KEERMUREN Assortiment
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KEERMUREN Assortiment

1. Uitgraven fundering 10 cm breder dan 
muurdikte.

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

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

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

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

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

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

10. Aanbrengen worteldoek op bovenste 
counterblokken.

11. Plaatsen cap met betonlijm 

Muur- en stapelelementen
Stackton opbouw grondkering

5



Tijdloos
t u i n i n s p i ra t i e
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Muur- en stapelelementen
Moodul

Moodul is in de eerste plaats een modulair systeem met tijdloos design waarmee je functionele 
scheidingswanden bouwt. Maar ook lage muurtjes, keermuurtjes, hoge scheidingsmuren. De 
basis bestaat uit een muurelement van 60x30x9 cm en een afdeksteen van 60x30x7,5 cm in 
de kleuren Black en Grey. Je voorkeur gaat uit naar een grijze wand met een grijze afdeksteen? 
Of eerder naar een zwarte? Of naar een grijze wand met zwarte afdeksteen of net andersom? 
Je bepaalt het gewoon zelf. Voor een border is deze steen ook leverbaar in een 15 cm brede 
variant.

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

5

Black

Muurelement

Afdeksteen

Grey

Black Grey

Marlux Moodul Muurelementen

Prijs per stuk 

Black
Grey

Muurelement
60x15x9 cm

€ 7,60
€ 7,60

Afdeksteen
60x15x7,5 cm

€ 7,60
€ 7,60

Muurelement
60x30x9 cm

€ 10,95
€ 10,95

Afdeksteen
60x30x7,5 cm

€ 10,95
€ 10,95



Multifunctioneel

U-elementen

L-elementen

t u i n i n s p i ra t i e
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Muur- en stapelelementen
U-/L-elementen

U-element Grijs U-element Antraciet

L-element Grijs L-element Antraciet

Zijn ze zo populair door hun sobere uitstraling? Of komt het door hun praktische toepasbaarheid?  
In ieder geval zijn er allerlei goede redenen om te kiezen voor deze multifunctionele elementen. Met 
een U-element zijn hoogteverschillen tot zo’n 50 cm 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. 

5

U-elementenL-elementen

L-hoekelementen

Prijs per stuk 

(lxdxh)

Grijs
Antraciet

Prijs per stuk 

(lxdxh)

Grijs
Antraciet

Prijs per stuk 

(lxdxh)

Grijs
Antraciet

U-element
40x40x50 cm 

€ 20,40
€ 23,40

50x30x40 cm

€ 12,05
€ 15,10

30x30x40 cm

€ 75,65
€ 83,30

U-hoekelement
40x40x50 cm

€ 68,05
€ 68,05

50x30x50 cm 

€ 15,10
€ 18,30

30x30x50 cm 

€ 90,80
€ 97,35

50x40x60 cm

€ 20,80
€ 25,25

40x40x60 cm

€ 106,55
€ 113,55

50x50x80 cm

€ 40,55
€ 49,50

50x50x80 cm

€ 151,35
€ 178,45

50x50x100 cm

€ 43,80
€ 54,00

50x50x100 cm

€ 210,90
€ 243,35
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De keerwanden zijn leverbaar in diverse maten.  
Alle prijzen zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.

Muur- en stapelelementen
Keerwanden

5
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Industrieplaat Gebezemd Industrieplaat Glad

Muur- en stapelelementen
Industrieplaten

5

De industrieplaten zijn leverbaar in diverse maten.  
Alle prijzen zijn op aanvraag. Neem hiervoor contact met ons op.



Muur- en stapelelementen
Bielzen/Palissaden natuursteen

5

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

Spotted Bluestone
50x12x12 cm

Spotted Bluestone,
behakte kop 
50x12x12 cm

Spotted Bluestone

Bielzen/Palissaden Natuursteen

Prijs per stuk 

Spotted blue 2-zijdig ruw bekapt
Spotted blue 3-zijdig ruw bekapt

50x12x12 cm 

€ 22,25
€ 22,50
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Muur- en stapelelementen
Stapelblokken/Stapelstrips

5

Palissades 
Antique Blue Light

Stapelstrip Antique Blue Stapelstrip Spotted Bluestone (recht)

Palissades
Vietnamees Basalt

Natuursteen stapelstrips

Prijs per stuk 

Antique Bluestone stapelstrips
Spotted Bluestone (recht)

48x10x5 cm

€ 8,00

50x10x7,5 cm

€ 14,40

Natuursteen palissades

Prijs per stuk 

Antique Blue Light, verouderd
Vietnamees Basalt, gekloofd

50x12x12 cm

€ 23,65
€ 20,35
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Struga Nature Wall Skopje

Struga Nature Wall Bitola

Struga Nature Wall Mavrovo
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Muur- en stapelelementen
Struga Nature Wall

5

Nieuw in het leveringsprogramma zijn de producten van Struga Nature Wall. De leverancier Natuurgevelsteen is 12 jaar actief in 
de Nederlandse markt en is ontstaan met als belangrijkste doelstelling werkgelegenheid te scheppen in Macedonië. De opzet om 
werkgelegenheid te scheppen in Macedonië is zeer geslaagd. Een vijftal groeves leveren een grote diversiteit in Natuurgevelsteen. 
Zo’n 25 tot 30 gezinnen hebben een boterham i.v.m. de productie van natuurgevelsteen voor de Nederlandse markt. terras & 
trends ondersteunt dit mooie initiatief en heeft drie populaire sorteringen in haar collectie opgenomen.

Het bedrijf is vooral actief in de bouwkundige markt waarbij men zich richt op het leveren van gevels in Natuursteen. Geen (kunst-
beton-composiet) strips maar echte natuursteen in baksteen breedte zodat het past in elk bouwkundig ontwerp en aansluit bij de 
Nederlandse bouwmethode. Ook in tuinen kan Struga Nature Wall uitstekend toegepast worden. Het kan een prachtig contrast 
vormen in strak gevormde tuinen, maar ook in romantische tuinen zijn er uiteraard mogelijkheden.

De Struga Nature Wall is verpakt in pallets van 6 m2. Heeft een muurbreedte van ca. 90/100 mm en wordt gemixt geleverd in een 
verhouding 1/3 ca. 40 mm, ca. 60 mm, ca. 80 mm dik. De lengte is variabel.

Skopje

Bitola

Mavrovo

Struga Nature Wall

Prijs per m2 

Skopje € 180,85
Bitola € 180,85
Mavrovo € 180,85

(gemixt geleverd in een verhouding van  
1/3 4 cm dik, 1/3 6 cm dik en 1/3 8 cm dik)

Uitsluitend per volle kist a 6 m2

Zie voor verwerking www.terrasentrends.nl



Klassiek stijlvol

Spotted Bluestone

t u i n i n s p i ra t i e
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Vijverrand Spotted Bluestone, hoekstuk
30/30x15x3 cm | 40/40x20x3 cm | 45/25x45/25x3 cm | 50/50x30x3 cm

Muur- en stapelelementen
Vijverafdekranden natuursteen

5

Vijverrand Spotted Bluestone
100x15x3 cm  |  100x20x3 cm | 100x25x3 cm  |  100x30x3 cm

Vijverrand Travertin Economix
100x30x3 cm

Vijverrand Vietnam Black
100x20x3 cm | 100x30x3 cm, met waterkering

Vijverrand Vietnamese hardsteen
100x20x3 cm | 100x30x3 cm

Vijver-afdekbanden van Natuursteen

Prijs per stuk 

Spotted Blue , gezoet
Vietnamees Hardsteen 2 zijden grof geschuurd
Travertin Economix
Viernam Black (met waterkering)

Vijverrand
100x15x3 cm

€ 19,25

Hoekstuk
30/30x15x3 cm

€ 11,80

Vijverrand
100x20x3 cm

€ 26,00
€ 31,75

€ 39,60

Hoekstuk
40/40x20x3 cm

€ 20,60
€ 25,55

Vijverrand
100x25x3 cm

€ 32,05

Hoekstuk
45/25x45/25x3 cm

€ 25,55

Vijverrand
100x30x3 cm

€ 38,35
€ 47,25
€ 52,45
€ 57,40

Hoekstuk
50/50x30x3 cm

€ 34,30
€ 38,35



t u i n i n s p i r a t i e
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Alu Mevo Edge Pro  263

Betonbielzen  252

Cortenstaal kantopsluiting  264-265

Ecoborder kunstof kantopsluiting  267

Inritbanden  252

Mevosteel Corten Basic Edge 259

Mevosteel Corten Staal 260

Mevosteel Verzinkt Staal 261

Mevosteel Bruin 262

Molgoten  252

Opsluitbanden beton   253

Opsluitband De Luxe 253

Oudhollandse kantopsluiting 258

Palissade opsluitband 252

Stootbanden  252

Traptreden Cortenstaal 266

Traptreden MBI 254

Traptreden Natuursteen  256-257

Traptreden Oudhollands  255

Traptreden Redsun  255

Trottoirbanden 253

Kantopsluiting & 
traptreden

6



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

Betonbiels 120 cm antracietPalissade opsluitband vierkant
8x35x50 cm / 8x50x50 cm antraciet

Palissade Opsluitbanden   

Prijs per stuk  6x25x50 cm 6x40x50 cm 8x35x50 cm 8x50x50 cm

Zwart, rond € 4,85 € 7,25
Zwart, vierkant € 4,85 € 7,25 € 7,90 € 11,30

Stootbanden/Inritbanden

Prijs per stuk

Stootband met 2 vlakke koppen 20x20x80 cm € 41,15
Stootband met 1 vlakke en 1 ronde kop 20x20x90 cm € 41,15
Stootband met 2 ronde koppen 20x20x100 cm € 43,15
Inritband (aansluiting 13/15) b=50, l=45 cm € 42,65
Rolstoel inritband (aansluiting 13/15 of 18/20 75x50x17/8 cm € 64,25

Betonnen molgoten

Prijs per stuk  40x12x100 cm

Holling 4,5 cm  € 32,95

Betonbielzen

Prijs per stuk 75x12x20 cm 120x12x20 cm

Bruin genuanceerd € 12,65 € 21,15
Zwart € 12,65 € 21,15

terras & trends252



253

Kantopsluiting & traptreden
Betonbielzen/

Opsluitbanden/Palissaden

Betonbiels 120 cm bruin genuanceerd Opsluitband 5x15x100 grijs Opsluitband 5x15x100 antraciet

6

Kantopsluitingen, beton  

Prijs per stuk         Gazonband   Trottoirband Trottoirband
 5x15x100 cm 6x15x100 cm 6x20x100 cm 6x30x100 cm 8x20x100 cm 10x20x100 cm 10x30x100 cm 10x20x100 cm 12x25x100 cm 15x25x100 cm 13/15x25x100 cm 18/20x25x100 cm
       
Grijs € 2,85 € 3,30 € 3,90 € 7,50 € 5,55 € 6,65 € 9,85 € 9,40 € 13,15 € 20,65 € 16,10 € 19,40
Zwart € 3,60 € 4,50 € 5,35 € 8,60 € 6,95 € 7,35 € 11,60 € 12,45

Meerprijs  
 
(vanaf 10x20) bochtband € 7,85
  hoekstuk € 10,20

Opsluitband De Luxe

Prijs per stuk  6x20x100 cm

Cannobio € 4,45
Elba   € 4,45 
Milano  € 4,45



Kantopsluiting & traptreden
Traptreden

6

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

Traptreden

Prijs per stuk 100x35x15 cm

GeoColor Solid Black € 56,50
GeoColor Savile Grey € 56,50
Facetto Milano € 43,65
Facetto Cannobio € 43,65CannobioMilano

Saville GreySolid Black
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Kantopsluiting & traptreden
Luxe Traptreden

Oudhollandse Traptreden

Sfeerfoto: XXX

Grey

Amiata

Mount Everest

Antra

Mont Blanc

Kilimanjaro

6

Luxe traptreden

Prijs per stuk 100x35x15 cm

Mount Everest € 43,95
Mont Blanc € 43,95
Amiata € 43,95
Kilimanjaro € 43,95

Traptreden

Prijs per stuk 50x35x15 cm 100x35x15 cm

Antra € 25,95 € 38,50
Grey € 23,95 € 36,50

Oudhollandse Traptreden massief 

Prijs per stuk  Massief L-Model Massief Massief Massief Hoekstuk 90° Hoekstuk 90°
  100x37x15 cm 100x40x15 cm 100x40x20 cm 50x40x20 cm 50x37x15 cm buiten 37x15 cm binnen 40x20 cm

Antraciet  € 42,00 € 34,50 € 49,00 € 38,00 € 34,00 € 61,00 € 69,00
Carbon  € 43,20 € 36,00 € 51,00 € 39,00 € 36,00 € 63,00 € 72,00
Grijs  € 40,00 € 33,00 € 46,50 € 36,00 € 33,00 € 58,00 € 66,00
Taupe  € 44,00 
Creme  € 67,50 



Spotted Bluestone 
100x35x15 cm

Modak
100x35x15 cm

Travertin Ivory Cream
100x35x15 cm

Kandla Multicolor 
100x35x15 cm

Vietnam Black
100x35x15 cm

Vietnamese hardsteen soft finish 
100x35x15 cm

Antique Blue Light
100x35x15 cm

Bloktreden Tibet Asian White
100x35x15 cm

Kantopsluiting & traptreden
Trap-/bloktreden natuursteen

6

Trap- en Bloktreden

Prijs per stuk

Spotted Bluestone  (geschuurd)
Kandla Multicolor
Antique Blue Light
Modak (breukruw)
Vietnam Black
Tibet Asian White (gevlamd met facet)
Travertin Ivory Cream
Vietnamese hardsteen (soft finisch)

terras & trends256

100x35x15 cm

€ 183,60
€ 118,00
€ 196,00
€ 131,10
€ 220,50
€ 135,30
€ 213,90
€ 227,70
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Spotted Bluestone 

Spotted Bluestone Spotted Bluestone 



Kantopsluiting & traptreden
Oudhollandse kantopsluiting

6

Oudhollandse opsluitband grijs Oudhollandse opsluitband

Prijs per stuk 100x20x5 cm 100x20x7 cm 100x30x5 cm 100x30x7 cm 100x40x5 cm 100x40x7 cm 100x50x5 cm 100x50x7 cm

Antraciet € 9,90 € 11,20 € 14,60 € 16,80 € 19,40 € 22,40 € 24,00 € 28,00
Grijs € 10,30 € 11,00 € 14,30 € 16,40 € 18,90 € 21,80 € 23,70 € 27,00
Carbon € 10,30 € 11,70 € 15,40 € 17,60 € 20,20 € 23,20 € 25,60 € 30,00
Creme € 12,50
Taupe € 10,30
Rood/bruin € 12,00terras & trends258
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6

Mevosteel Basic Edge is een eenvoudige randbegrenzing waarbij u de strips aan elkaar last. Met 

twee laselectrodes kunt u aan beide zijden een las maken van 30-40 cm. Mevosteel Basic Edge is van 

cortenstaal en wordt zonder verankeringspennen geleverd. Kenmerkend voor cortenstaal is dat het 

niet doorroest. Het materiaal is goed te buigen in elke gewenste ronding en elke hoek is eenvoudig 

te maken na licht inslijpen van de binnenzijde. Mevosteel Basic Edge heeft een uitstekende prijs/

kwaliteit verhouding en is bij uitstek geschikt voor het creëren van grote hoogteverschillen.

Kantopsluiting & traptreden
Stalen randbegrenzingen 

Mevosteel Basic Edge

Mevosteel Corten Basic Edge

Prijs per m1

Mevosteel basic edge ongecoat 3 mm/30,5 cm, 225x30,5 cm € 45,30
Mevosteel basic edge ongecoat 3 mm/40,6 cm, 225x40,6 cm € 58,00

Mevosteel Corten Basic Edge toebehoren

Prijs per stuk 

Laselectrode corten Ø 2,5 mm 2 kg/blik, 30 cm lengte € 0,60



6

Mevosteel Cortenstaal

Prijs per m1

Mevosteel ongecoat 2 mm/10,2 cm,225x10,2 cm € 11,85
Mevosteel ongecoat 3 mm/10,2 cm,225x10,2 cm € 16,90
Mevosteel ongecoat 5 mm/10,2 cm,225x10,2 cm € 30,60
Mevosteel ongecoat 2mm/15,cm,225x15,2 cm € 17,95
Mevosteel ongecoat 3 mm/15,2 cm,225x15,2 cm € 25,25
Mevosteel ongecoat 5 mm/15,2 cm,225x15,2 cm € 45,60
Mevosteel ongecoat 3 mm/20,3 cm,225x20,3 cm € 33,30

Mevosteel Cortenstaal toebehoren

Prijs per stuk 

Eindverbindingsclippen, ongecoat, 30,5 cm € 6,85
Hoekstuk 90°, 8x10x21 cm  € 9,60
Extra verankeringspen, ongecoat, 30,5 cm € 2,15
Extra verankeringspen, ongecoat, 40,6 cm € 2,80
Hoekstuk met 2 pennen in/outside, ongecoat, 36,5x10,2 cm € 14,50

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

Mevosteel heeft een corten stalen randbegrenzing met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 

Kenmerkend voor corten staal is dat het niet doorroest. Het ontwerp is eenvoudig en makkelijk te 

koppelen. Het is flexibel, duurzaam en snel aan te leggen. Mevosteel is verkrijgbaar in 4 soorten: 

cortenstaal ongecoat, RVS, verzinkt ongecoat en bruin gepoedercoat. Mevosteel heeft losse 

verankeringspennen die meegeleverd worden. mevosteel is zéér geschikt als bestratingsrand in 

plaats van betonbandjes. 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 twee typen hoekstukken gebruiken. Tevens zijn er eindverbindingsclippennen waarmee 

u extra stevigheid kunt geven op plaatsen waar u dit nodig acht.

Kantopsluiting & traptreden
Stalen randbegrenzingen 
Mevosteel Corten Staal

Mevosteel Corten Staal

Eindverbindingsclippen Buitenhoek
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6

Mevosteel Verzinkt

Prijs per m1

Mevosteel verzinkt 2 mm/10,2 cm, 225x10,2 cm   € 13,50
Mevosteel verzinkt 3 mm/10,2 cm, 225x10,2 cm   € 17,95
Mevosteel verzinkt 2 mm/15,2 cm, 225x15,2 cm    € 22,70
Mevosteel verzinkt 3 mm/15,2 cm, 225x15,2 cm   € 30,25

Mevosteel Verzinkt toebehoren

Prijs per stuk 

Hoekstuk 90° verzinkt, 8x10,2 cm    € 11,10
Eindverbindingsclippen verzinkt, 30,5 cm    € 8,15
Hoekstuk met 2 pennen in/outside verzinkt, 36,5x10,2 cm, 2 mm   € 14,15
Hoekstuk met 2 pennen in/outside verzinkt, 36,5x10,2 cm, 3 mm   € 16,50
Extra verankeringspen verzinkt , 30,5 cm    € 2,30
Extra verankeringspen verzinkt , 40,6 cm    € 3,80

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

Kantopsluiting & traptreden
Stalen randbegrenzingen 
Mevosteel Verzinkt Staal

Mevosteel Verzinkt Staal Eindverbindingsclippen Buitenhoek

Hoekstuk 90⁰



6
Kantopsluiting & traptreden
Stalen randbegrenzingen 
Mevosteel Bruin

EindverbindingsclippenMevosteel Bruin Binnenhoek

Hoekstuk 90⁰

Mevosteel Bruin

Prijs per m1

Mevosteel bruin 2 mm/10,2 cm, 225x10,2 cm € 11,80
Mevosteel bruin 3 mm/10,2 cm, 225x10,2 cm € 16,90
Mevosteel bruin 2 mm/15,2 cm, 225x15,2 cm € 17,95

Mevosteel Bruin toebehoren

Prijs per stuk 

Eindverbindingsclippen bruin, 30,5 cm   € 6,85
Hoekstuk 90° bruin, 8x10,2 cm € 9,60
Hoekstuk met 2 pennen in/outside bruin, 36,5x10,2 cm, 2 mm € 12,55
Hoekstuk met 2 pennen in/outside bruin, 36,5x10,2 cm, 3 mm € 14,50
Extra verankeringspen bruin, 30,5 cm € 2,15
Extra verankeringspen bruin, 40,6 cm € 2,90

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

Prijs per m1

Alu Mevo Edge Pro 3,2 mm zilver, 244x10,2 cm   € 12,60
Alu Mevo Edge Pro 3,2 mm bruin, 229x10,2 cm  € 16,30
Alu Mevo Edge Pro 3,2 mm zwart, 244x10,2 cm  € 16,30
Alu Mevo Edge Pro 4,8 mm zilver, 244x10,2 cm   € 19,85
Alu Mevo Edge Pro 4,8 mm zilver, 244x14,0 cm   € 24,40
Alu Mevo Edge Pro 4,8 mm zilver, 244x20,3 cm  € 49,60

Alu Mevo Edge Pro toebehoren

Prijs per stuk 
Alu Mevo Edge Pro pen zilver, 29,3x3,85cmx3,5 mm  € 2,75
Alu Mevo Edge Pro pen bruin, 29,3x3,85cmx3,5 mm  € 3,65
Alu Mevo Edge Pro pen zwart, 29,3x3,85cmx3,5 mm   € 3,65
Alu Mevo Edge eindverbindingsclip zilver, 10,2 cm  € 3,60
Alu Mevo Edge eindverbindingsclip bruin, 10,2 cm  € 4,90
Alu Mevo Edge eindverbindingsclip zwart, 10,2 cm  € 4,90
Alu Mevo Edge eindverbindingsclip zilver, 14 cm   € 7,15
Alu Mevo Edge pen zilver, 45,7x3,85 cmx3,5 mm  € 4,30

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

Kantopsluiting & traptreden
Stalen randbegrenzingen 

Alu Mevo Edge Pro

Alu Mevo Edge Pro Zilver

Alu Mevo Edge Pro Bruin

Verankeringspen Zilver

Alu Mevo Edge Pro Zwart

Eindverbindingsclip Zilver

6



Weervast staal
t u i n i n s p i ra t i e
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Kantopsluiting & traptreden

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

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

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

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

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

Cortenstaal randafscheiding

Prijs per stuk

Rand afm. 300x15x5,1 cm, incl. 1 koppelstrip/3grondpennen/bouten,moeren € 87,95
Binnenhoek 90 graden, 45x45 cm, incl. 1 koppelstrip/2grondpennen/bouten,moeren € 54,95
Buitenhoek 90 graden, 45x45 cm, incl. 1 koppelstrip/2grondpennen/bouten,moeren € 54,95
Set corten grondpennen (10 stuks) € 80,85
Set koppelstrips (10 stuks) € 46,15

Eenvoudig te monteren over een opsluitband 5x15x100 cm.

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



Kantopsluiting & traptreden
Cortenstaal Traptreden

Cortenstaal trapelementen

Prijs per stuk 100 cm breed 150 cm breed 200 cm breed

Traptrede 2 treden, totaal 34 cm hoog , totaal 48 cm diep (aantrede 24 cm) € 378,00 € 495,00 € 650,00
Traptrede 4 treden, totaal 68 cm hoog, totaal  96 cm diep (aantrede 24 cm) € 690,00 € 925,00 € 1.150,00
Traptrede 6 treden, totaal 102 cm hoog, totaal 144 cm diep (aantrede 24 cm)  € 995,00 € 1.350,00 € 1.695,00
Traptrede 8 treden, totaal 136 cm hoog, totaal 192 cm diep (aantrede 24 cm)  € 1.295,00 € 1.750,00 € 2.150,00
Traptrede 10 treden, totaal 170 cm hoog, totaal 240 cm diep (aantrede 24 cm)  € 1.595,00 € 2.150,00 € 2.495,00

Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden.

6

terras & trends266



267

Ecoborder Hollow Grey

Ecoborder PicEcoborder Flex Grey

Ecoborder plank Grey

Ecoborder Flex Brown

Ecoborder plank Brown

6
Kantopsluiting & traptreden

Ecoborder kunststof kantopsluiting

Ecoborder 

Prijs per stuk Afmeting Prijseenheid 

Ecoborder Flex Grey rol 25 m1 25000x140x7 mm stuks 
Ecoborder Flex Grey rol 15 m1 15000x140x7 mm stuks 
Ecoborder Flex Brown rol 25 m1 25000x140x7 mm stuks 
Ecoborder Flex Brown rol 15 m1 15000x140x7 mm stuks 
Ecoborder Plank Grey plank 2 m1 2000x140x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Brown plank 2 m1 2000x140x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Grey plank 3 m1 3000x140x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Brown plank 3 m1 3000x140x10 mm stuks 
Ecoborder Flex Grey rol 25 m1 25000x200x7 mm stuks 
Ecoborder Flex Grey rol 15 m1 15000x200x7 mm stuks 
Ecoborder Flex Brown rol 25 m1 25000x200x7 mm stuks 
Ecoborder Flex Brown rol 15 m1 15000x200x7 mm stuks 
Ecoborder Plank Grey plank 2 m1 2000x200x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Brown plank 2 m1 2000x200x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Grey plank 3 m1 3000x200x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Brown plank 3 m1 3000x200x10 mm stuks 
Ecoborder Pic 40x4x4 cm stuks 
Ecoborder Pic 60x4x4 cm stuks 
Ecoborder Pic 80x4x4 cm stuks 
Ecoborder Hollow Grey holle plank 120x15x4 cm stuks 
Ecoborder Hollow Grey holle plank 120x20x4 cm stuks 
Ecoborder Hollow Grey holle plank 120x30x4 cm stuks 
Ecoborder Flex Black rol 25 m1 25000x140x7 mm rol 
Ecoborder Flex Black rol 15 m1 15000x140x7 mm rol 
Ecoborder Plank Black plank 2m1 2000x140x10 mm stuks 
Ecoborder Plank Black plank 3 m1 3000x140x10 mm stuks 
Ecoborder Flex Black rol 25 m1 25000x200x7 mm rol 
Ecoborder Flex Black rol 15 m1 15000x200x7 mm rol 
Ecoborder Plank Black plank 2m1 2000x200x10 mm stuks  
Ecoborder Plank Black plank 3 m1 3000x200x10 mm stuks 

Prijs

€ 86,95
€ 65,95
€ 110,50
€ 81,60
€ 11,00
€ 13,85
€ 13,55
€ 20,70
€ 119,15
€ 88,10
€ 142,30
€ 103,95
€ 14,15
€ 16,80
€ 21,30
€ 25,20
€ 2,35
€ 3,45
€ 4,50
€ 14,25
€ 18,05
€ 22,05
€ 97,50
€ 74,65
€ 12,35
€ 18,45
€ 130,70
€ 95,30
€ 15,40
€ 23,00
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7



Natuursteen
Eccogravel

7

WAAROM GRINDSTABILISATIE?
Grindverhardingen zijn “in”, maar hebben echter één groot nadeel. Als er 
vaak over gelopen of gereden wordt, kan het grind gaan verschuiven. Het 
comfort van de grindverharding kan hier sterk onder gaan lijden.

OPLOSSING VROEGER
U kunt opteren voor grind met veel fijne deeltjes. Hierdoor komt het grind 
vast te liggen (bijv. een grindsoort van het type 0-5 mm of 0-15 mm). 
Meer fijne deeltjes verminderen echter de waterdoorlatendheid. Hierdoor 
ontstaan plassen, putten en sporen en gaan de fijne deeltjes aan schoenen 
kleven.

DE OPLOSSING: ECCOGRAVEL® GRINDSTABILISATIE
Grind zonder fijne deeltjes gebruiken (vanaf 4 mm). Het grind wordt door de 
grindplaat op zijn plaats gehouden en de grindplaat wordt toegedekt met 
een toplaag grind.

Eccogravel

Prijs per m2  Wit Zwart Grijs

Eccogravel 120x160x3 cm € 14,95 € 14,95 € 14,95

terras & trends270
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Natuursteen
Nidagravel

7

Nidagravel is een hoogwaardige grindstabilisatieplaat die zorgt voor een harmonieuze 
en stabiele ondergrond voor uw oprit, parking, terras of wandelpad.  Doordat deze 
platen voorzien zijn van een stevig geo-textiel zetten de kiezelstenen zich vast 
en hebben onkruiden geen kans om zich omhoog te werken of vast te nestelen.  
Bovendien is deze ondergrond perfect waterdoorlatend waardoor er zich geen 
plassen meer vormen.

- Waterdoorlatend
- Onkruidwerend
- Belastbaar tot 400t/m²
- Recyclebaar
- UV en vorst bestendig

Nidagravel

Prijs per m2  

Wit
Zwart
Beige
Rose
Grijs

120x80x3 cm

€ 14,75
€ 14,75
€ 15,85
€ 15,85
€ 15,85



Prairie Garden 
Vulkanisch materiaal
t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends272



273

Natuursteen
Caldera Mix

7

Caldera Mix

Prairie beplanting is toepasbaar op veel grondsoorten; een vereiste is wel dat de 
grond vrij gemaakt is van wortelonkruiden. De grond moet goed van structuur zijn; 
doorspitten, bemesten en doorfrezen. Daarna wordt over de grond een laag van 
8 cm terras & trends Caldera Mix aangebracht. De Caldera Mix is een mengsel van 
lavagesteente. Op dit materiaal worden de planten uitgezet waarna ze met een 
speciale plantschop worden geplant. Door de speciale samenstelling heeft onkruid 
nagenoeg geen kans van kiemen en een bijkomend voordeel is dat door de 
speciale samenstelling het materiaal voldoende water vasthoudt. Hierdoor hebben 
planten geen last van droge zomers, waardoor in het voorjaar de planten sneller 
boven de grond staan dan in een traditionele border.

terras & trends Caldera Mix bestaat uit twee verschillende soorten vulkanische 
materialen uit verschillende lagen van een groeve.

Een prairietuin is een onderhoudsarm beplantingssysteem, waarbij een natuurlijk 
evenwicht ontstaat tussen planten. In tegenstelling tot andere beplantingswijzes 
worden er geen groepen van eenzelfde plant neergezet, zoals bijvoorbeeld in 
borderbeplanting. Wel komen de planten terug op verschillende plekken binnen  
de oppervlakte. 

De combinaties van sterke vaste planten en siergrassen geeft vijf tot zes keer per 
jaar een volledig ander beeld in kleur en structuur. Het beeld is het hele jaar rond 
aantrekkelijk. Een prairietuin met Caldera Mix is een stabiel systeem dat weinig tot 
geen onkruid toelaat, omdat de planten diep wortelend zijn. 

Voordelen van terras & trends Caldera Mix:
- Goede vochthuishouding: Caldera Mix kan in droge periodes 
  tot een derde van zijn gewicht aan water vasthouden.
- Caldera Mix heeft een natuurlijke uitstraling.
- Onkruidwerend vermogen.
- Verhindert structuurbederf van de grond.
- Houdt de warmte van de opgewarmde grond vast.
- Belet overvloedig uitzaaien van planten.

Caldera Mix 2-8 mm

Prijs per stuk  

Bigbag à 1 m3 € 173,25
Mini bigbag à 0,3 m3 € 79,00

Bij afname vanaf ± 15 ton losgestort,  
zeer interessante prijzen op aanvraag.

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends
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Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes

7

Prijs per stuk

Ardenner geel 8-16 mm
Ardennersplit grijs 8-16 mm
Ardennersplit grijs 16-22 mm
Ardenner brokjes  grijs 50-80 mm
Alpen grind 8-12 mm
Basaltsplit 8-11 mm
Basaltsplit 8-16 mm
Basaltsplit 16-32 mm
Caldera mix 2-8 mm
Canadian slate groen 30-60 mm
Canadian slate paars 15-30 mm
Canadian slate zwart 15-30 mm

Bigbag 1m3 
 
€ 240,00
€ 165,00
€ 165,00
€ 200,00
€ 245,00
€ 174,00
€ 174,00
€ 174,00
€ 173,25
€ 350,00
€ 350,00
€ 370,00

Mini Big Bag 0,33 m3 
 
€ 105,00
€ 68,00
€ 68,00
€ 108,00
€ 98,00
€ 71,00
€ 71,00
€ 71,00
€ 79,00
€ 145,00
€ 145,00
€ 155,00

Zak à 20 kg
 

€ 5,25
€ 5,25 (14-20mm)

€ 10,95
€ 5,25
€ 5,25 (11-16mm)
€ 5,25 (16-22mm)

€ 10,95

10,95 (10-20mm)

Siergrind/Split/Brokjes

Ardenner geel 8-16 mm Ardennersplit grijs 7-14 mm Ardennersplit grijs 16-22 mm

Basaltsplit 8-16 mm

Canadian slate paars 15-30 mmCanadian slate groen 30-60 mm

Basaltsplit 8-11 mm

Caldera mix 2-8 mm

Alpen grind 8-12 mm

Ardenner brokjes  grijs 50-80 mm

Basaltsplit 16-32 mm

Canadian slate zwart 15-30 mm

Benodigd: (bij een laagdikte van ca. 5 cm).
Bij gebruik van gronddoek circa 75 kg/m2 
Bij gebruik van een grindstabilisatiesysteem circa 60 kg/m2.

Gronddoek 

Prijs per m2   
 
Breedte 100 cm € 2,75
Breedte 200 cm € 2,75

Eccogravel

Prijs per m2  Wit Zwart Grijs

Eccogravel 120x160x3 cm € 14,95 € 14,95 € 14,95

Bij afname vanaf ± 15 ton losgestort, zeer interessante prijzen op aanvraag.

Nidagravel

Prijs per m2  

Wit
Zwart
Beige
Rose
Grijs

120x80x3 cm

€ 14,75
€ 14,75
€ 15,85
€ 15,85
€ 15,85
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   nidagravel® is ontwikkeld voor de aanleg van stabiele,         duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind.

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

met nidagravel®los grind

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

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

Grindstabilisatiesysteem

t u i n i n s p i ra t i e
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Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes

7

Prijs per stuk

Castle grind black 8-16 mm
Castle grind 4-10 mm
Castle grind 5-15 mm
Duitse witte kwarts 8-12 mm
Duitse witte kwarts 5-8 mm
Flachkorngrind 8-16mm
Gletsjergrind 8-16 mm
Granietsplit rood 8-16 mm
Grauwacke 8-16 mm
Grauwacke 14-25 mm
Gravier d´or 0-5 mm (Dololux)
Icy blue split 8-16 mm
Icy blue split 16-22 mm

Bigbag 1m3 
 
€ 399,00
€ 265,00
€ 265,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 225,00
€ 257,25
€ 160,00
€ 208,00
€ 208,00
€ 225,00
€ 275,00
€ 280,00

Mini Big Bag 0,33 m3 
 
€ 160,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 93,00
€ 112,00
€ 83,00
€ 95,00
€ 105,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 115,00

Zak à 20 kg
 
€ 10,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 5,25
€ 5,25
€ 8,95

€ 6,25
€ 6,25 (6-16mm)
€ 6,25 (16-32mm)
€ 6,25
€ 8,95
€ 8,95

Siergrind/Split/Brokjes

Castle grind black 8-16 mm Castle grind 4-10 mm Castle grind 5-15 mm

Gletsjergrind 8-16 mm

Gravier d´or 0-5 mm (Dololux)Grauwacke 14-25 mm

Flachkorngrind 8-16mm

Grauwacke 8-16 mm

Duitse witte kwarts 5-8 mm

Duitse witte kwarts 8-12 mm

Granietsplit rood 8-16 mm

Icy blue split 8-16 mm

Benodigd: (bij een laagdikte van ca. 5 cm).
Bij gebruik van gronddoek circa 75 kg/m2 
Bij gebruik van een grindstabilisatiesysteem circa 60 kg/m2.

Gronddoek 

Prijs per m2   
 
Breedte 100 cm € 2,75
Breedte 200 cm € 2,75

Eccogravel

Prijs per m2  Wit Zwart Grijs

Eccogravel 120x160x3 cm € 14,95 € 14,95 € 14,95

Bij afname vanaf ± 15 ton losgestort, zeer interessante prijzen op aanvraag.

Nidagravel

Prijs per m2  

Wit
Zwart
Beige
Rose
Grijs

120x80x3 cm

€ 14,75
€ 14,75
€ 15,85
€ 15,85
€ 15,85
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Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes

7

Limburgs grind 5-8 mm Limburgs grind 8-16 mm Limburgs grind 16-32 mm

Schelpen 3-20 mm

Zebra split 8-16 mmYellow Sun split 11-22 mm

Olivijn split 8-16 mm

Terra split 8-16 mm

Morane split (Japans) 11-16 mm

Morane grind 8-16 mm

Taunuskwarts 6-12mm

Prijs per stuk

Limburgs grind 5-8 mm
Limburgs grind 8-16 mm
Limburgs grind 16-32 mm
Morane grind 8-16 mm
Morane split (Japans split) 11-16 mm
Olivijnsplit 8-16 mm
Schelpen 3-20 mm
Taunuskwarts 6-12mm
Terra split 8-16 mm
Yellow Sun split 11-22 mm
Zebra split 8-16 mm

Benodigd: (bij een laagdikte van ca. 5 cm).
Bij gebruik van gronddoek circa 75 kg/m2 
Bij gebruik van een grindstabilisatiesysteem circa 60 kg/m2.

Bij afname vanaf ± 15 ton losgestort, zeer interessante prijzen op aanvraag.

Bigbag 1m3 
 
€ 164,00
€ 164,00
€ 164,00
€ 170,00
€ 195,00
€ 245,00
€ 190,00
€ 290,00
€ 230,00
€ 220,00
€ 275,00

Mini Big Bag 0,33 m3 
 
€ 68,00
€ 68,00
€ 68,00
€ 73,00
€ 80,00
€ 135,00
€ 93,00
€ 125,00
€ 100,00
€ 108,00
€ 118,00

Zak à 20 kg
 
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,65
€ 5,25
€ 6,25

€ 7,50
€ 7,50 (7-12mm)
€ 8,95
€ 6,25 (11-16mm)
€ 8,95

Siergrind/Split/Brokjes Gronddoek 

Prijs per m2   
 
Breedte 100 cm € 2,75
Breedte 200 cm € 2,75

Eccogravel

Prijs per m2  Wit Zwart Grijs

Eccogravel 120x160x3 cm € 14,95 € 14,95 € 14,95

Nidagravel

Prijs per m2  

Wit
Zwart
Beige
Rose
Grijs

120x80x3 cm

€ 14,75
€ 14,75
€ 15,85
€ 15,85
€ 15,85
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Icy Blue grind 8-16 mm

Carrara split 8-12 mm Cobra Pebbles 20-40 mm

Torino Rosso split 8-10 mm

Beach Pebbles grijs 30-60 mm

Tiroler rood brokjes 7-12 cm

Rosato split 5-15 mm

Yorkshire split 8-16 mm

Mediterranea split 8-12 mm Moräne Extra grind 8-16 mm

Japans split 2-6 mm

Nero Ebano grind 12-16 mmMarbre Rose split 10-20 mm

Verde Alpi split 8-16 mm

Rouge Belge split 8-16 mm Rosalino split 8-16 mmSafari split 8-16 mm

Granada split 10-18 mm

Taunuskwarts geel 4-8 mm

Beach Pebbles zwart 30-60 mm

Icy Blue grind 16-25 mmIcy Blue Brokjes 40-60 mm

Zeegrind 10-20mm

Carrara grind 15-25 mm

Porfiersplit groen 7-14 mm
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Natuursteen
Siergrind/Split/Brokjes

7

Glitter Stone Black 50-80 mmGlitter Stone Black 10-30 mm

Lava split 8-16 mm

Prijs per stuk 

Basaltsplit zwart 2-5 mm
Basalt brokjes zwart 56-75 mm
Basalt brokjes zwart 32-56 mm
Beach Pebbles grijs 30-60 mm
Beach Pebbles zwart 30-60 mm
Canadian Slate Silver Autum 10-30 mm
Canadian Slate Silver Autum 30-60 mm
Carrara brokjes 30-40 mm
Carrara grind 7-15 mm
Carrara grind 15-25 mm
Carrara grind 25-40 mm
Carrara grind  40-60 mm
Carrara grind 60-100 mm
Carrara split 8-12 mm
Cobra Pebbles 20-40 mm
Dololux 0-15 mm
Glitter Stone Black 10-30 mm
Glitter Stone Black 50-80 mm
Granada split 10-18 mm
Granietsplit rose/rood 16-22 mm
Granito Grigio 11-16 mm
Granito Grigio 16-25 mm
Grauwacke brokjes 6-8 cm
Icy Blue brokjes 25-40 mm
Icy Blue Brokjes 40-60 mm
Icy Blue grind 8-16 mm
Icy Blue grind 16-25 mm
Japans split 2-6 mm
Lava brokjes 5-8 cm
Lava split 8-16 mm
Lava split 16-32 mm
Limburgs grind 30-60 mm
Marbre Rose split 10-20 mm
Mediterranea split 8-12 mm
Mijnsplit rood 6-15 mm
Moräne (Duitsland) 16-32 mm
Moräne (Duitsland) 30-60 mm
Moräne Extra grind 8-16 mm
Moräne Extra grind 30-50 mm
Nero Ebano grind 12-16 mm
Nero Ebano grind 16-25 mm
Nero Ebano grind 25-40 mm
Nero Ebano grind 40-60 mm
Porfiersplit groen 7-14 mm
Rosalino split 8-16 mm
Rosalino split 16-25 mm
Rosato split 5-15 mm
Rosato split 16-32 mm
Rosso Corallo split 11-14 mm
Rosso Verona split 8-12 mm
Rouge Belge split 8-16 mm
Safari split 8-16 mm
Taunuskwarts geel 4-8 mm
Taunuskwarts geel 16-32 mm
Tiroler rood split 8-16 mm
Torino Rosso split 8-10 mm
Torros brokjes 30-60 mm
Verde Alpi split 8-16 mm
Voegsplit, zwart 1-3 mm
Yellow Sun Extra brokjes 20-40 mm
Yellow Sun Extra brokjes 6-9 cm
Yellow Sun Extra split 16-22 mm
Yorkshire split 8-16 mm
Yorkshire brokjes 6-9 cm
Zebra split 16-25 mm
Zeegrind 10-20mm
Zeegrind 20-40 mm

Bigbag 
 

€ 362,25

€ 393,75

€ 582,75

€ 283,50
€ 255,15
€ 199,50
€ 199,50

€ 567,00
€ 218,40

€ 283,50

€ 330,75

€ 393,75

€ 330,75
€ 409,50
€ 330,75

€ 472,50

Mini bigbag 
 
€ 94,50
€ 126,00
€ 105,00

€ 225,75
€ 225,75

€ 220,50
€ 220,50
€ 220,50

€ 178,50

€ 105,00

€ 131,25
€ 105,00
€ 152,25
€ 152,25
€ 110,25
€ 199,50
€ 215,25
€ 357,00
€ 357,00
€ 99,75
€ 119,00
€ 84,00
€ 84,00
€ 78,75
€ 241,50
€ 194,25
€ 89,25
€ 110,25
€ 120,75
€ 262,50

€ 267,75
€ 267,75
€ 267,75
€ 267,75
€ 99,75
€ 162,75
€ 162,75
€ 131,25
€ 136,50
€ 231,00
€ 215,25
€ 115,50

€ 131,25
€ 131,25
€ 231,00
€ 225,75
€ 220,50
€ 215,25
€ 126,00
€ 115,50
€ 141,75
€ 115,50
€ 89,25
€ 94,50
€ 162,75
€ 157,50
€ 157,50

Zak à 20 kg 
 
€ 5,25

€ 7,50
€ 33,50
€ 33,50
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 16,25
€ 8,95
€ 33,50

€ 33,50
€ 33,50
€ 7,50
€ 6,25
€ 8,95
€ 8,95

€ 10,95
€ 10,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 6,25
€ 10,95
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,65
€ 13,25
€ 10,95
€ 5,25
€ 5,25
€ 7,50
€ 18,95
€ 18,95
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 13,25
€ 5,25
€ 8,95
€ 8,95
€ 7,50
€ 7,50
€ 13,25
€ 13,25
€ 6,25
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 10,95
€ 10,95

€ 10,95

€ 6,25

€ 6,25
€ 5,25

€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95

Bij afname vanaf ± 15 ton losgestort, zeer interessante prijzen op aanvraag.

Gronddoek 

Prijs per m2   
 
Breedte 100 cm € 2,45
Breedte 200 cm € 2,45

Eccogravel

Prijs per m2  Wit Zwart Grijs

Eccogravel 120x160x3 cm € 14,95 € 14,95 € 14,95

Benodigd: (bij een laagdikte van ca. 5 cm).
Bij gebruik van gronddoek circa 75 kg/m2 
Bij gebruik van een grindstabilisatiesysteem circa 60 kg/m2.

Nidagravel

Prijs per m2  

Wit
Zwart
Beige
Rose
Grijs

120x80x3 cm

€ 14,75
€ 14,75
€ 15,85
€ 15,85
€ 15,85
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Karia pebbles BlackCarrara rond

Cobra Pebbles

Alpenstenen

Maaskeien bont Morane Duitsland Morane Extra

LavaVioletto

Flintstones

Ardenner Grijs

Grauwacke

Beach Pebbles Zwart Beach Pebbles Grijs

Yellow Sun

terras & trends282
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Natuursteen
Rotsen/Brokken

7

Rotsen/Brokken

Prijs per kg. 

Alpenstenen 3-6 cm
Anatolia Green 10-30 cm
Ardenner grijs 10-20 cm
Ardenner grijs 10-20 cm
Ardenner grijs 15-30 cm
Ardenner grijs 15-30 cm
Beach Pebbles 3-6 cm
Beach Pebbles 12-15 cm
Beach Pebbles 3-6 cm
Beach Pebbles 12-15 cm
Carrara 8-20 cm
Carrara 6-10 cm
Carrara 4-6 cm
Cobra Pebbles 2-4 cm
Flintstones 5-7 cm
Glas Turquoise 15-25 cm
Gletsjer Royal 5-10 cm
Gletsjer Royal 10-30 cm
Grauwacke 8-20 cm
Grauwacke 8-20 cm
Grauwacke 20-50 cm
Grauwacke 15-30 cm
Grauwacke 15-30 cm
Karia Pebbles Black 15-35 cm
Lava 15-30 cm
Lava 15-30 cm
Lava 10-20 cm
Lava 10-20 cm
Lava Deluxe 15-30 cm
Maaskeien bont 8-20 cm
Maaskeien bont 8-20 cm
Maaskeien bont 20-50 cm
Maaskeien bont 15-30 cm
Maaskeien bont 15-30 cm
Marbre Rose 15-30 cm
Moräne (duitsland) 6-10 cm
Moräne (duitsland) 10-30 cm
Moräne extra 7-10 cm
Moräne extra 3-5 cm
Moräne extra 10-25 cm
Snow Pebbles 15-35 cm
Violetto 8-20 cm
Yellow Sun 15-30 cm
Yellow Sun 15-30 cm

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

Verpakkingseenheid 
 
(mini gaas) ca. 670 kg
(mini gaas) ca. 630 kg
(mini gaas) ca. 660 kg
(korf) ca. 1440 kg
(mini gaas) ca. 660 kg
(korf) ca. 1400 kg
(mini gaas) ca. 730 kg
(mini gaas) ca. 740 kg
(mini gaas) ca. 760 kg
(mini gaas) ca. 770 kg
(mini gaas) ca. 720 kg
(mini gaas) ca. 760 kg
(mini gaas) ca. 720 kg
(mini gaas) ca. 680 kg
(mini gaas) ca. 700 kg
(mini gaas) ca. 650 kg
(mini gaas) ca. 720 kg
(mini gaas) ca. 600 kg
(korf) ca. 1400 kg
(mini gaas) ca. 650 kg
(korf) ca. 1350 kg
(korf) ca. 1360 kg
(mini gaas) ca. 640 kg
(mini gaas) ca. 630 kg
(korf) ca. 850 kg
(mini gaas) ca. 420 kg
(korf) ca. 900 kg
(mini gaas) ca. 420 kg
(mini gaas) ca. 230 kg
(korf) ca. 1480 kg
(mini gaas) ca. 680 kg
(korf) ca. 1390 kg
(korf) ca. 1440 kg
(mini gaas) ca. 670 kg
(mini gaas) ca. 700 kg
(mini gaas) ca. 700 kg
(mini gaas) ca. 740 kg
(mini gaas) ca. 720 kg
(mini gaas) ca. 690 kg
(mini gaas) ca. 720 kg
(mini gaas) ca. 600 kg
(mini gaas) ca. 670 kg
(korf) ca. 1400 kg
(mini gaas) ca. 650 kg

Prijs 
 
€ 0,67
€ 0,84
€ 0,34
€ 0,28
€ 0,42
€ 0,38
€ 1,45
€ 1,45
€ 1,45
€ 1,45
€ 0,83
€ 0,72
€ 0,65
€ 1,43
€ 0,78
€ 2,01
€ 0,82
€ 0,83
€ 0,29
€ 0,34
€ 0,36
€ 0,29
€ 0,34
€ 0,99
€ 0,53
€ 0,58
€ 0,36
€ 0,40
€ 1,23
€ 0,33
€ 0,37
€ 0,49
€ 0,34
€ 0,39
€ 0,69
€ 0,34
€ 0,39
€ 0,76
€ 0,72
€ 0,81
€ 1,03
€ 0,37
€ 0,51
€ 0,56

Deze materialen zijn uitsluitend leverbaar per volle gaas of mini gaas.
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Violetto
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Natuursteen
Flagstones

7

Weser Duitsland

ModakCalanca

Autumn Grey

Violetto

Luserna Rossiccio

Alta

Ultra Black

Bourgogne

Porfier Gigante

Florida Yellow

Balkan

Flagstones

Prijs per m2 

Alta 
Autumn Grey  
Balkan  
Bourgogne  
Calanca  
Florida Yellow  
Luserna Rossiccio 
Modak  
Porfier Gigante 
Ultra Black  
Violetto  
Weser (duitsland)
 

Uitsluitend per volle pallet van ca. 15/20m2

€ 108,70
€ 74,70
€ 52,15
€ 55,85
€ 70,35
€ 74,70
€ 43,50
€ 68,15
€ 71,00
€ 64,20
€ 65,50
€ 65,55

Zie voor alle voegmortels 
pagina 330 t/m 334.



Natuursteen
Schanskorven

Limburgs grind

Traditioneel worden schanskorven als muur toegepast. Echter de vraag naar groene korven neemt toe, waarbij 
de functionaliteit van schanskorven als afscheiding wordt gecombineerd met begroeiing. Dat kan op verschillende 
manieren. De schanskorf als basis met begroeiing aan de ene kant en stenen aan de andere kant. De mogelijkheden 
zijn eindeloos, ook te gebruiken als gevelbekleding voor parkeergarages, oude muren, gebouwen en dergelijke. 
Tuinafscheidingen met natuursteen zijn een aanwinst voor elke groene ruimte. Logisch, ze geven uw tuin een exclusieve 
en natuurlijke uitstraling. Maar deze milieuvriendelijke afscheidingen zijn ook erg geschikt om geluid en wind te weren.  
Wij leveren u de benodigde draadpanelen in het formaat 200x100 cm en met een maaswijdte van 5x5 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.

7

Jura Ardenner grijs
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Natuursteen
Schanskorven

Basalt

7

Lava Rode porfier

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

Staalmatten/Tuinafscheidingen

Prijs per stuk

Staalmat/draadpaneel (verzinkt) 100x200 cm maaswijdte 50x50 mm € 39,25
Afstandhouders 10 cm (20 st per 2 staalmatten) (per 25 stuks) € 14,50
Clips enkel (doos a 100 stuks)  € 40,00
Clips dubbel (doos a 100 stuks) (16 st/paal, 8st/zijde) € 40,00

Vulmaterialen schanskorven

Prijs per stuk (mini bigbag a 500 kg).

ardenner grijs brokjes 6-9 cm
basalt brokjes 56-75 mm
grauwacke brokjes 6-8 cm
lava brokjes 5-8 cm
yellow sun brokjes 6-9 cm

Bouwstaalmatten 200x300 cm

Prijs per stuk

Staalmat, maaswijdte 100x100 mm, roest € 46,25
Staalmat, maaswijdte 150x150 mm, roest € 29,95
Staalmat, maaswijdte 50x50 mm, gegalvaniseerd € 107,00
Staalmat, maaswijdte 100x100 mm, gegalvaniseerd € 82,50

Vulmaterialen staalmatten

Prijs per stuk (mini bigbag a 500 kg).

Lava brokjes 40-80 mm € 110,00
Basalt brokjes  56-76 mm € 110,00
Ardenner grijs brokjes 50-80 mm € 110,00
Rode porfier brokjes 50-90 mm € 125,60
Jura brokjes 40-80 mm € 125,60
Limburgs grind 40-80 mm € 91,75

Verbruik per m² is ± 175 kg

Schanskorven incl. bodem en deksel (lxbxh)

Prijs per stuk 

100x21x50 cm (ca. 160 kg vulling per korf) € 95,00
100x21x100 cm  (ca. 320 kg vulling per korf) € 115,00
100x21x125 cm  (ca. 400 kg vulling per korf) € 145,00
100x21x180 cm  (ca. 580 kg vulling per korf) € 170,00
100x21x200 cm  (ca. 640 kg vulling per korf) € 170,00
200x21x50 cm  (ca. 320kg vulling per korf) € 135,00
200x21x100 cm  (ca. 640 kg vulling per korf) € 185,00
200x21x120 cm  (ca. 800 kg vulling per korf) € 235,00

Schanskorven toebehoren

Prijs per stuk

Handtang € 85,00
C-ringen (doos a 1600 st.) € 110,00
Steigerbuis 300 cm € 39,00
Steigerbuis 200 cm € 26,00
Koppelspiraal 200 cm € 6,00
Koppelspiraal 100 cm € 3,60

€ 105,00
€ 126,00
€ 110,25
€ 119,00
€ 141,75
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Water
Lijnafwateringsset
Aqualine/Garagepack

8

Lijnafwateringsset € 47,95*
compleet met verzinkt stalen rooster

Lijnafwateringsset € 44,95*
compleet met kunststof rooster

3x

3x

1x 1x 6x

Eindplaat met 
(niet geboorde) 

zij-uitloop 110 mmEindplaat met 
(niet geboorde)

zij-uitloop 50 mm

Uitloop 110 mm 
(niet geleverd)

1000

98mm

Eindplaat met 
(niet geboorde) 

zij-uitloop 110 mmEindplaat met 
(niet geboorde)

zij-uitloop 50 mm

(1,5 TON)
EN 1433

A 15
KL.

3
METER

* Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.  
 

* Deze materialen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.  
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Water
Afwaterings

systemen

8Aco Hexaline
Kunststof goot incl. kunststof of verzinkt stalen sleufrooster

Gootelement zwart  
incl. zwart kunststof rooster

L= 1000mm - H= 78mm 

artikelnummer: 43813058

€ 24,60

Gootelement zwart 
incl. verzinkt 
stalen sleufrooster

L= 1000mm - H= 78mm 

artikelnummer: 43852277

€ 27,00

Sleufrooster gietijzer
L= 500mm 

artikelnummer: 43813110
€ 23,45

Universele eindplaat
kunststof
t.b.v. ACO Hexaline 2.0 
en ACO Euroline 

artikelnummer: 43853251

€ 6,25

Universele eindplaat
kunststof 
met PVC en zijuitloop 
Ø 110 mm

artikelnummer: 43813096

€ 19,85

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

artikelnummer: 43813066

€ 14,35

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

artikelnummer: 43813066
€ 14,35

Hoekelement zwart 
incl. zwart kunststof rooster

L= 126 x126mm - H= 78mm

artikelnummer: 43813059
€ 25,85

Zandvang element 
H= 250mm

artikelnummer: 43813185
€ 50,30

Riool Sifon 
Ø 110 cm PVC 

artikelnummer: 43813186

€ 48,05

Gootelementen

Rooster

Eindplaten

Eindplaten

Toebehoren

Let op: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzeren rooster toe 
 te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die de roosters aantasten.

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

Gootelement
incl. 2 sleufopzetstukken

L= 1000mm - H= 138mm 

artikelnummer: 43813061

€ 47,80

Gootelement
zonder rooster

artikelnummer: 43853324

€ 16,65

Hoekelement met spie 
Ø 110 mm en voorvorming  
voor onderuitloop

L= 126 x 126mm - H= 146mm

artikelnummer: 43813072

€ 29,55

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

L= 1000mm - H= 65mm 

artikelnummer: 43813095

€ 86,80

Gootelementen

Toebehoren
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Aco Euroline
Polymeerbeton goot inclusief verzinkt stalen sleufrooster

Gootelement
zonder rooster

L= 1000mm - H= 97mm

artikelnummer: 43813092

€ 24,90

Gootelement
zonder rooster met 
onderuitloop Ø 110 mm

L= 1000mm - H= 97mm

artikelnummer: 43813089

€ 35,55

Gootelement
incl. verzinkt stalen sleufrooster

L= 1000mm - H= 101mm

artikelnummer: 43813090

€ 39,70

Sleufrooster gietijzer
L= 500mm

artikelnummer: 43813110

€ 23,45

Eindplaat - polymeerbeton
H= 97mm

artikelnummer: 43813120

€ 9,05

Gootelementen

Rooster

Eindplaten

Eindplaten

8
Water
Afwaterings
systemen
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Aco Hexa Slimline
Kunststof goot met aluminium opzetframe

Gootelement Slimline
Zwart aluminium

L= 1000mm - H= 100mm

artikelnummer: 43813136

€ 34,25

Gootelement Slimline
Corten

L= 1000mm - H= 100mm

artikelnummer: 43813161

€ 55,25

Gootelement Slimline
incl. 2 opzetelementen uit 

geanodiseerd aluminium 

L= 1000mm - H= 100mm

artikelnummer: 43813130
€ 31,30

Gootelementen

Aco Hexa Slimline
Toebehoren

Hoekstuk
 geanodiseerd aluminium 

artikelnummer: 43813137

€ 47,40

Hoekstuk
 Zwart aluminium 

artikelnummer: 43813138

€ 53,10

Hoekstuk
Corten 

artikelnummer: 43813162

€ 66,30

Koppelstuk
artikelnummer: 43813131

€ 5,05

Koppelstuk met 
onderuitloop
artikelnummer: 43813132

€ 11,60

Eindplaat
artikelnummer: 43813134

€ 7,75

Eindplaat met uitloop
artikelnummer: 43813133

€ 8,65

Zandvanger
artikelnummer: 43813165

€ 9,70

Koppelstuk excentrisch
met onderuitloop
artikelnummer: 43813163

€ 13,05

Koppelstuk excentrisch
artikelnummer: 43813164

€ 6,65

Vloerput
kunstof rand en vuilemmer

L= 200mm - B= 200mm 

H= 240mm

artikelnummer: 43813073

€ 29,05
Vloerput
gietijzeren rand en vuilemmer

L= 200mm - B= 200mm 

H= 240mm

artikelnummer: 43813076
€ 34,90

Vloerputten

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



Infiltrationline unit
Inhoud: 120 L

L= 1000mm - B= 200mm 

H= 600mm 

artikelnummer: 43813074

€ 97,20

Rainbloxx 200
Inhoud: 36 L

L= 1200mm - B= 150mm 

H= 200mm 

artikelnummer: 43813181

€ 23,95

Rainbloxx module
Inhoud: 30 L

L= 1200mm - B= 500mm 

H= 60mm 

artikelnummer: 43813182

€ 18,40

Infiltratiekrat
Inhoud: 205 L

L= 600mm - B= 600mm 

H= 600mm 

artikelnummer: 43813183

€ 128,05

Zandvanger
Inhoud 18 liter

artikelnummer: 43813075
€ 197,00

Waterabsorberende infiltratieblokken

Aco Infiltrationline
Regenwaterinfiltratiesysteem

Polymeerbeton onderbak
Afm: 60 x 40 x 8mm / 100 x 50 x 8mm

artikelnummer:  

43813171 / 43813175

€ 57,35   € 90,90

Schraaprooster voor schoonloper
Afm: 60 x 40mm / 100 x 50mm

artikelnummer:  

43813172 / 43813174

€ 37,40   € 74,95

Rooster met rubberstroken
voor schoonloper

Afm: 60 x 40mm / 100 x 50mm

artikelnummer:  

43813173 / 43813087

€ 128,05   € 250,25

Aco Schoonloper
Polymeerbeton onderbak

Aco infiltratiekrat berekeningstabel
 
Aangesloten oppervlak m2  Bodem type Aantal kratten

 grof zand 1
25 m2 middelgrof zand 3 
 fijn zand 5
 
 grof zand 2
50 m2 middelgrof zand 5
 fijn zand 9

 grof zand 4
100 m2 middelgrof zand 7
 fijn zand 11

Advies: 1 zandvanger per streng.  
Tot 100 m2 afkopppelen per streng.

8
Water
Afwaterings
systemen
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Water
Watertafels

8

Watertafels

Prijs per stuk   ø 100x40 cm ø 120x40 cm ø 145x40 cm vierkant 80x80

Aluminium zwart (RAL7021) € 995,00 € 1.350,00 € 1.695,00 € 1.090,00
Cortenstaal  € 835,00 € 990,00 € 1.195,00 € 670,00

De watertafels worden geleverd incl. pomp en LED verlichting (koud wit)
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.
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Water
terras & trends

EPDM rubberfolie

EPDM is een synthetische variant van natuurrubber en wordt wereldwijd al meer dan 50 jaar toegepast als 
vijverfolie en dakbedekking. Door de jaren heen heeft EPDM zich bewezen als betrouwbaar en eenvoudig. 
Door een toename in bekendheid bij een breed publiek neemt de populariteit van EPDM steeds verder 
toe. Gezien de producteigenschappen van EPDM is deze ontwikkeling niet verwonderlijk. Ten opzichte van 
traditionele dakbedekkingsmaterialen kent EPDM dakbedekking vele voordelen.

Voordelen van de EPDM rubberfolie:
- Door het werken met op maat gemaakte membranen is de kans op lekkage te verwaarlozen
- Veilige en eenvoudige verwerking door middel van verlijming
- Van nature UV- en ozonbestendig
- Blijvend flexibel
- Loogt niet uit
- Bevat geen weekmakers
- Bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar
- Onderhoudsarm

Eenvoudige verwerking:
Het grote voordeel van het werken met EPDM membranen is dat het sneller gaat. Het vlak wordt in één 
keer afgedekt. Geen extra naadverbindingen dus. De membranen zijn makkelijk aan te brengen. Na de 
juiste positionering is het uitrollen, uitvouwen, terugrollen en verlijmen.

8

terras & trends EPDM rubberfolie  

Prijs per m2

Breedte 420 cm, 1 mm dik € 13,15
Breedte 560 cm, 1 mm dik € 13,15
Breedte 700 cm, 1 mm dik € 13,15

Toebehoren EPDM rubberfolie

Prijs per stuk

Spuitlijm (750 ml) € 25,15
Multikit (290 ml) € 13,60
Hemelwaterafvoer, PE buis 75 mm/400 mm € 20,95
Watergedragen lijm (blik a 5 kg) € 59,85

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

Bloembak Module+ 306-307

Buitenhaarden 300-301

Corten staal bloembakken 304-307

Exclusieve Potterie 308-311

Houtopslag 301

Kunstgras Terras & Trends 302-303

Modulair poedercoat bloembakken 304-305

Plantenbakken polyester 313

Plantenbakken Verzinkt staal 312
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Tuininrichting
Buitenhaarden

Buitenhaarden

Prijs per stuk  

Stig L 50x50x100 cm Cortenstaal € 650,00
Stig L 50x50x100 cm Zwart gecoat € 960,00
BBQ rooster 39,8 x 45 cm (t.b.v. Stig L) € 47,00

Bij de gecoate haarden kan roestvorming optreden.  
Deze kunt u bijwerken met de meegeleverde spuitbus  
met hittebestendige lak.

Houtopslag

Prijs per stuk  

Houtopslag 100x40x180 cm Cortenstaal € 360,00
Houtopslag 100x40x180 cm Zwart gecoat € 735,00
Houtopslag 200x40x43 cm Cortenstaal € 620,00
Houtopslag 200x40x43 cm Zwart gecoat € 895,00

Bij de gecoate houtopslag kan roestvorming 
optreden. Deze kunt u bijwerken met de 
meegeleverde spuitbus met hittebestendige lak.

9
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Type: Getuft kunstgras 

Waterdoorlaatbaarheid:  60 liter /min /100 cm2 
Pool hoogte:  26 mm 
Kleur:  Mix van licht en donker groen 

Type: Getuft non infill kunstgras

Waterdoorlaatbaarheid:  60 liter /min /100 cm2 
Pool hoogte:  30 mm 
Kleur:  Mix van licht en donker groen 

Natuurlijk
onderhoudsvriendelijk

terras & trends Kunstgras 
Weerribben

Prijs per m2  2 mtr breed 4 mtr breed

Weerribben € 26,25 € 26,25

terras & trends Kunstgras 
Beulakerwijde

Prijs per m2  2 mtr breed 4 mtr breed

Beulakerwijde € 22,05 € 22,05

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

t u i n i n s p i ra t i e
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Tuininrichting
Kunstgras

Type: Getuft kunstgras 

Waterdoorlaatbaarheid:  60 liter /min /100 cm2 
Pool hoogte:  36mm 
Kleur:  Mix van licht en donker groen 

Type: Getuft kunstgras

Waterdoorlaatbaarheid:  60 liter /min /100 cm2 
Pool hoogte:  40 mm 
Kleur:  Mix van licht en donker groen 

Product

Weerribben 
Beulakerwijde 
Belterwijde 
De Wieden

Zachtheid

x x x x 
x x x x x
x x x x x 
x x x x

Echtheid

x x x x 
x x x x x 
x x x x x 
x x x x

Toepassingen 

Balkon, Beurzen, Camping, Infrastructuur, Siergras, Terras, Tuin, Zwembad 

Balkon, Beurzen, Infrastructuur, Siergras, Speeltoe ste llen, Sport en spel,Terras, Tuin, Zwembad 

Balkon, Beurzen, Infrastructuur, Siergras, Speeltoestellen, Sport en spel, Terras, Tuin, Zwembad 

Balkon, Beurzen, Camping, Siergras, Sport en spel, Terras, Tuin

terras & trends Kunstgras  
Belterwijde

Prijs per m2  2 mtr breed 4 mtr breed

Belterwijde € 37,80 € 37,80

terras & trends Kunstgras  
De Wieden

Prijs per m2  2 mtr breed 4 mtr breed

De Wieden € 35,20 € 35,20

terras & trends Kunstgras toebehoren

Prijs per stuk  

Plaktape (5 m1 per rol) € 26,20
Stabilisatiedoek 4 mtr breed € 2,05/m2

Drainagemat € 15,70/m2

Haken  € 0,85
Set a 3 kg lijm + 10 m1 lijmband € 52,45
Instrooizand zak 25 kg (ca. 7,5 kg/m2) € 9,40

9



Wit

Taupe

Antraciet

Corten Vlak

Corten Modulair

t u i n i n s p i r a t i e
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Corten Vlak

Corten Modulair

9

Weervast staal
Tu i n i n s p i ra t i e

Tuininrichting
Planten- en bloembakken

€ 199,95
€ 359,95
€ 499,95

€ 224,00
€ 379,95
€ 479,95

60x60x60 cm
80x80x80 cm
100x100x100 cm

60x60x60 cm
80x80x80 cm
100x100x100 cm

Bloembakken Vlak Corten

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Met voetjes 15 mm, inclusief bodem

Met poten 9 cm, inclusief bodem

€ 242,00
€ 30,00
€ 450,00
€ 30,00
€ 666,00
€ 73,00
€ 410,00
€ 54,00
€ 763,00
€ 98,00
€ 45,00
€ 43,00

60x60x28 cm
Meerprijs bodem 
60x60x56 cm
Meerprijs bodem 
90x90x70 cm
Meerprijs bodem 
120x60x42 cm
Meerprijs bodem 
150x90x70 cm
Meerprijs bodem 
Meerprijs pootjes H=9,5 cm (set a 4 st.)
Meerprijs pootjes H=5 cm (set a 4 st.)

Modulair Corten excl. bodem

Prijs per stuk

terras & trends biedt u een breed programma aan design planten- en of bloembakken in diverse uitvoeringen zoals 
cortenstaal of zink gepoedercoat in diverse kleuren. Deze producten zijn van hoge kwaliteit en uitermate geschikt 
voor decoratie van hotels, kantoren, restaurants en natuurlijk tuin en terras. Bloembakken van terras & trends zijn 
modulair en eenvoudig zelf op te bouwen. Het is mogelijk te kiezen voor een modulaire bodem en u kunt bij de 
samenstelling kiezen voor pootjes. Het plankmodel concept heeft een unieke uitstraling. Met dit systeem kunt u 
zelfs er voor kiezen de bak om een boom of lantaarnpaal op te bouwen.
 
Cortenstaal strak en modern
Cortenstaal  heeft een mooie warme uitstraling, zeer duurzaam (10x langere levensduur dan gewoon staal), zeer 
sterk (vergelijkbaar met RVS), hoeft niet behandeld te worden en is 100% recyclebaar Cortenstaal producten worden 
ongeroest aangeleverd. De roestlaag die zich moet ontwikkelen zal afhankelijk van het weer 12-18 maanden duren.  
In deze periode kan het cortenstaal product roest (water) afgeven. U kunt dit proces versnellen door het product te 
behandelen met een water/zout oplossing of het product met karnemelk behandelen.
 
Poedercoat In 3 trendy kleuren
Naast onze cortenstaal bloembakken, hebben we ook bloembakken voorzien van een poedercoating. U kunt 
kiezen uit 3 kleuren, namelijk; wit, antraciet en taupe. Iedere kleur brengt een eigen uitstraling met zich mee, 
waardoor ze in elke tuin toepasbaar zijn. Poedercoating biedt een duurzame bescherming tegen UV- en corrosie 
werende eigenschappen. Naast een duurzame bescherming tegen corrosie is een poedercoat oppervlak uitstekend 
bestendig tegen extreme weersinvloeden. Het poedercoatproces is een milieuvriendelijk proces waarbij er geen 
oplosmiddelen worden toegepast.

Modulair poedercoat excl. bodem 

Prijs per stuk  Antraciet  Taupe Wit

60x60x28 cm € 266,00 € 266,00 € 266,00
Meerprijs bodem  € 30,00 € 30,00 € 30,00
60x60x56 cm € 502,00 € 502,00 € 502,00
Meerprijs bodem  € 30,00 € 30,00 € 30,00
90x90x70 cm € 756,00 € 756,00 € 756,00
Bodem  € 73,00 € 73,00 € 73,00
120x60x42 cm € 455,00 € 455,00 € 455,00
Meerprijs bodem  € 54,00 € 54,00 € 54,00
150x90x70 cm € 896,00 € 896,00 € 896,00
Meerprijs bodem  € 98,00 € 98,00 € 98,00
Meerprijs pootjes H=9,5 cm (set a 4 st.) € 59,00 € 59,00 € 59,00
Meerprijs pootjes H=5 cm (set a 4 st.) € 58,00 € 58,00 € 58,00
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Tuininrichting

Bloembak Module+

Module+ is een uniek systeem waarbij u met elementen van cortenstaal in de maten 60x42 cm en 90x42  cm 
kantafscheidingen en bloembakken in diverse vormen kunt maken. Ook is het mogelijk met deze elementen 
hoogteverschillen in een tuin op te vangen. Module+ geeft u ontwerpvrijheid met standaard elementen en is daardoor 
een uniek systeem. De lengte- en breedtematen zijn onbeperkt. Door de toepassing van in- en uitwendige hoekstukken 
zijn veel vormen eenvoudig te bouwen. Maatwerk is normaal gesproken erg duur; er moet een tekening gemaakt worden 
en er is geen volume productie mogelijk. Module+ is daarentegen een stuk voordeliger door de productie van 6 standaard 
elementen in de maat 60x42 cm en 6 elementen in de maat 90x42 cm.

Cortenstaal bloembakken Module+

Prijs per stuk  90x42 cm 60x42 cm

Recht paneel (A) € 79,00 € 69,00
Kopschot paneel (D) € 79,00 € 69,00
Uitwendig hoekpaneel (B) rechts € 79,00 € 69,00
Uitwendig hoekpaneel (B) links € 79,00 € 69,00
Inwendig hoekpaneel (C) rechts € 79,00 € 69,00
Inwendig hoekpaneel (C) links € 79,00 € 69,00

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.



Globe Pot

Globe Pot ø 38cm/hoog 34cm ø 55cm/hoog 53cm

Ocean € 80,- p/st € 199,- p/st
Earth € 80,- p/st € 199,- p/st
Bianco € 80,- p/st € 199,- p/st

Ocean Earth Bianco

terras & trends308
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Globe Vaas

Globe Vaas ø 46cm/hoog 48cm 

Ocean € 200,- p/st
Earth € 200,- p/st
Bianco € 200,- p/st

9
Tuininrichting

Exclusieve Potterie

Ocean Earth Bianco



Maestro Pot
Ocean Earth

Maestro Pot 25x23/33x30/44x38/56x48 cm (set 4 stuks) 25x23/33x30 cm (set 2 stuks)

Ocean  € 295,- per set  € 80,- per set
Earth  € 295,- per set  € 80,- per set

terras & trends310
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Ocean EarthOcean Earth

Maestro Pot 33x57/44x66 cm (set 2 stuks)

Ocean  € 270,- per set
Earth  € 270,- per set

Maestro Pot 29x15/43x20 cm (set 2 stuks)

Ocean  € 99,- per set
Earth  € 99,- per set

9
Tuininrichting

Exclusieve Potterie
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Tuininrichting
Plantenbakken Verzinkt staal

Plantenbakken Verzinkt staal

Prijs per stuk  

Vierkant 60x60x60 cm  € 426,00
Vierkant 80x80x80 cm  € 725,00
Rechthoekig 120x50x60 cm € 625,00
Rechthoekig 150x50x60 cm € 769,00

t u i n i n s p i ra t i e

terras & trends312
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Tuininrichting

Plantenbakken polyester

terras & trends Plantenbakken polyester

Prijs per stuk Zwart Wit

40x40x40 cm € 105,00 € 115,00
50x50x50 cm € 159,00 € 175,00
60x60x60 cm € 225,00 € 249,00
80x80x80 cm € 399,95 € 438,00

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends

Zie voor terrasplanken
pagina 348 t/m 361.



t u i n i n s p i r a t i e
terras trends
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Buitenverlichting

Assortiment In-Lite  316-327

Accessoires 327

Ace concept 318

Buitenspots  326

Evo concept 319

Grondspots  324

In-Lite Systeem 320-321 & 327

Opbouwlampen 326

Scope concept 318

Staande lampen 325

Smart HUB-150 317

Sway concept 319

Systeem  327

Wandlampen 325
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in- l i te is  een bedri j f  met een missie.  Iedere dag zet een team 

van enthousiaste mensen z ich in om buiten bi jzonder te maken. 

Dit  doen we door mooie een kwal i tat ieve buitenverl icht ing te 

ontwikkelen en zoveel  mogel i jk  mensen te inspireren.  Ga voor 

meer inspirat ie naar terrasentrends.nl.

UNHIDE
YOUR

GARDEN
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2 0  J A A R  I N N O V A T I E

R E V O L U T I E  I N  A A N S T U R I N G
In ieder tuin is  een transformator nodig om de ver l icht ing te bedienen.  HUB zet niet  a l leen de netspanning 

van 230V om in 12V,  maar biedt ook vele opt ies in de aansturing van ver l icht ing.  Welk type je k iest  hangt 

af  van het aantal  l i jnen of  bewegingsmelders.  HUB-50 en HUB-100 bedien je met een touchscreen en 

z i jn uitgevoerd met diverse t imerfunct ies.  Bi j  SMART HUB-150 bedien je a l les real-t ime op je smartphone 

met de in- l i te app.

S M A R T  H U B - 1 5 0
-  Aansturing door middel  van  

 Bluetooth Low Energy

-  Drie kabel ingangen en aansturing  
 per kabel  mogel i jk

-  Aansturing door meerdere  
 gebruikers mogel i jk

-  Uit  te breiden met bewegingsmelder MOVE

- Ingebouwde astronomische klok

-  Automatiseer met rout ines voor de avond,  
 ochtend en bewegingsdetect ie

-  Getest en gecert i f iceerd

Meer weten 
over SMART?
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Met in- l i te kan iedere tuin sfeervol  worden verl icht .  Het uitgebreide 

assort iment bestaat uit  grondspots,  staande lampen,  wandlampen,  buitenspots en 

opbouwlampen. Maak jouw buiten bi jzonder op terrasentrends.nl.

A L  2 0  J A A R

M E E R  D A N  E E N  M E R K

ACE CONCEPT
Met dit  concept kan nagenoeg iedereen uit  de 
voeten. Het ontwerp is  minimalist isch en het 
l icht heeft  een kenmerkend strak l ichtbeeld.

BIG SCOPE

€ 129,00

MINI SCOPE

€ 79,00

ACE HIGH

 Rosé S i l ver   Dark   Whi te € 197,00

 Cor ten      F la t  Grey  € 239,00

AC E D OWN

 Rosé S i l ver   Dark   Whi te € 129,00

 Cor ten      F la t  Grey  € 155,00

SCOPE CONCEPT
Met producten uit  de SCOPE serie maak je  
van een kleine struik tot een f l inke boom  
een echte bl ikvanger.  De spots hebben een  
compleet nieuw design.
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S WAY    € 114,00

S WAY LOW  € 99,00

 Pear l  Grey        B lack 

ONE WITH NATURE
Door SWAY en SWAY LOW armaturen te com-

bineren ontstaat er een “zwevend” l ichteffect 
dat versterkt wordt als de wind de armaturen 

zachtjes heen en weer laat bewegen.

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit 

van onze producten en willen graag dat je 

onbezorgd kunt genieten van je verlichting. 

Daarom geven we 5 jaar garantie op onze 

armaturen en transformators.

Wil  je meer weten over in- l i te en haar producten, 

bezoek dan onze website of  ga langs bi j  je  terras 

& trends dealer .  Op onze website terrasentrends.

nl  v ind je het gehele assort iment en veel  inspirat ie 

om jouw buitenruimtebi jzonder te maken.

EVO CONCEPT
De armaturen hebben een architectonische 
vormgeving die zich perfect laat verwerken 
in tuinen met strakke l i jnen en hoogwaardige 
materialen.

E VO DOWN

 Black € 187,00

E VO LOW

 Black € 207,00

10
in-lite 
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H E T  1 2 V  I N - L I T E  S Y S T E E M

V E I L I G  E N  E E N V O U D I G 
T E  I N S T A L L E R E N
Met de verlichting van in-l ite ontdek je dat 

jouw tuin in de avond pas echt tot leven 

komt. De magie van verlichting met de juiste 

intensiteit en balans biedt een beleving die 

je je van tevoren niet had kunnen inbeelden. 

Onthul jouw tuin!

OPTIE 1

2 X SCOPE

1X ACE UP- DOWN DAR K

1X CBL- 4 0 14 / 2 

1X HUB - 50

TOTAALPRIJS        €602,00

OPTIE 2

2 X SCOPE

1X ACE UP- DOWN DAR K

2 X ACE DOWN DAR K

6X MINI SCOPE

2 X NERO

1X CBL- 4 0 14 / 2 

1X HUB -10 0

TOTAALPRIJS       €1613,00

Het systeem van in- l i te is  eenvoudig te 

instal leren en erg betrouwbaar.  Op al le 

onderdelen van het systeem geven we dan 

ook 5 jaar garant ie.  Doordat in- l i te ver l icht ing 

zo vei l ig  en eenvoudig te instal leren is ,  b iedt 

het de ult ieme f lexibi l i te i t .
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OPTIE 3

2 X SCOPE  /   1X ACE UP- DOWN DAR K /  2 X ACE DOWN DAR K  /   6X MINI SCOPE

2 X NERO  /  6X LIV LOW DAR K /  1X CBL- 4 0 14 / 2  /   1X HUB -10 0

TOTAALPRIJS         €2285,00

NERO

 € 129,00

ACE UP- DOWN

 Rosé S i l ver   Dark   Whi te € 165,00

 Cor ten      F la t  Grey  € 197,00

10
in-lite 
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122 THE BOOK OF IN-LITE

123

123INSTALLATIE TEKENING

123

Ieder armatuur wordt geleverd met

een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het

armatuur op een willekeurige plek met

de hoofdkabel.

De kabel kan op een willekeurige

plek eindigen en hoeft geen gesloten

systeem te vormen. Het uiteinde van de

kabel werk je af met afdekdopjes, zodat

er geen vocht bij kan.

Maximale kabellengte: 

14/2 kabel = 40m 

10/2 kabel = 80m

EASY LOCK

EINDE KABEL

HUB-50 & HUB-100
De HUB stuurt de verlichting in de tuin aan. 

Door middel van een touchscreen stel je 

eenvoudig je gewenste programma in. Let 

op, de kabels van HUB-50 en HUB-100 zijn 

niet afzonderlijk van elkaar aan te sturen.

KABEL
Je kunt kiezen uit twee soorten kabels: de 

14/2 en de 10/2 kabel. Bij de 14/2 kabel mag 

de kabellengte tussen de transformator en 

het uiteinde can de kabel maximaal 40 

meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 

80 meter. 

KABEL SPLITSEN
Wil je de kabel splitsen of aftakken? 

Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2)

en binnen een handomdraai heb je het 

kabelplan gesplitst. Let er wel op dat

een aftakking meetelt in de maximale 

kabellengte tussen de HUB en het 

armatuur.

De SMART HUB is de meest innovatieve

transformator binnen ons assortiment en

stuurt de verlichting aan door middel van

de in-lite app. Monteer de transformator,

installeer de verlichting, download de app

en binnen een handomdraai heb je jouw

verlichtingsplan gepersonaliseerd.

Met SMART HUB-150 heb je de optie om

iedere kabel individueel te programmeren.

Zo kun je lichtzones in je tuin creeren

waarin verlichting op verschillende

momenten aan en uit gaat. Een zeer

verantwoorde manier van je tuin verlichten.

SMART HUB-150

ACCESSOIRES
Is de kabel aan een in-lite armatuur te 

kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook 

handig is de SPLITTER waarmee je twee 

armaturen aansluit op één verlengkabel.

122 THE BOOK OF IN-LITE

123

123INSTALLATIE TEKENING

123

Ieder armatuur wordt geleverd met

een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het

armatuur op een willekeurige plek met

de hoofdkabel.

De kabel kan op een willekeurige

plek eindigen en hoeft geen gesloten

systeem te vormen. Het uiteinde van de

kabel werk je af met afdekdopjes, zodat

er geen vocht bij kan.

Maximale kabellengte: 

14/2 kabel = 40m 

10/2 kabel = 80m

EASY LOCK

EINDE KABEL

HUB-50 & HUB-100
De HUB stuurt de verlichting in de tuin aan. 

Door middel van een touchscreen stel je 

eenvoudig je gewenste programma in. Let 

op, de kabels van HUB-50 en HUB-100 zijn 

niet afzonderlijk van elkaar aan te sturen.

KABEL
Je kunt kiezen uit twee soorten kabels: de 

14/2 en de 10/2 kabel. Bij de 14/2 kabel mag 

de kabellengte tussen de transformator en 

het uiteinde can de kabel maximaal 40 

meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 

80 meter. 

KABEL SPLITSEN
Wil je de kabel splitsen of aftakken? 

Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2)

en binnen een handomdraai heb je het 

kabelplan gesplitst. Let er wel op dat

een aftakking meetelt in de maximale 

kabellengte tussen de HUB en het 

armatuur.

De SMART HUB is de meest innovatieve

transformator binnen ons assortiment en

stuurt de verlichting aan door middel van

de in-lite app. Monteer de transformator,

installeer de verlichting, download de app

en binnen een handomdraai heb je jouw

verlichtingsplan gepersonaliseerd.

Met SMART HUB-150 heb je de optie om

iedere kabel individueel te programmeren.

Zo kun je lichtzones in je tuin creeren

waarin verlichting op verschillende

momenten aan en uit gaat. Een zeer

verantwoorde manier van je tuin verlichten.

SMART HUB-150

ACCESSOIRES
Is de kabel aan een in-lite armatuur te 

kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook 

handig is de SPLITTER waarmee je twee 

armaturen aansluit op één verlengkabel.

122 THE BOOK OF IN-LITE
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123INSTALLATIE TEKENING

123

Ieder armatuur wordt geleverd met

een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het

armatuur op een willekeurige plek met

de hoofdkabel.

De kabel kan op een willekeurige

plek eindigen en hoeft geen gesloten

systeem te vormen. Het uiteinde van de

kabel werk je af met afdekdopjes, zodat

er geen vocht bij kan.

Maximale kabellengte: 

14/2 kabel = 40m 

10/2 kabel = 80m

EASY LOCK

EINDE KABEL

HUB-50 & HUB-100
De HUB stuurt de verlichting in de tuin aan. 

Door middel van een touchscreen stel je 

eenvoudig je gewenste programma in. Let 

op, de kabels van HUB-50 en HUB-100 zijn 

niet afzonderlijk van elkaar aan te sturen.

KABEL
Je kunt kiezen uit twee soorten kabels: de 

14/2 en de 10/2 kabel. Bij de 14/2 kabel mag 

de kabellengte tussen de transformator en 

het uiteinde can de kabel maximaal 40 

meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 

80 meter. 

KABEL SPLITSEN
Wil je de kabel splitsen of aftakken? 

Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2)

en binnen een handomdraai heb je het 

kabelplan gesplitst. Let er wel op dat

een aftakking meetelt in de maximale 

kabellengte tussen de HUB en het 

armatuur.

De SMART HUB is de meest innovatieve

transformator binnen ons assortiment en

stuurt de verlichting aan door middel van

de in-lite app. Monteer de transformator,

installeer de verlichting, download de app

en binnen een handomdraai heb je jouw

verlichtingsplan gepersonaliseerd.

Met SMART HUB-150 heb je de optie om

iedere kabel individueel te programmeren.

Zo kun je lichtzones in je tuin creeren

waarin verlichting op verschillende

momenten aan en uit gaat. Een zeer

verantwoorde manier van je tuin verlichten.

SMART HUB-150

ACCESSOIRES
Is de kabel aan een in-lite armatuur te 

kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook 

handig is de SPLITTER waarmee je twee 

armaturen aansluit op één verlengkabel.
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plek eindigen en hoeft geen gesloten

systeem te vormen. Het uiteinde van de

kabel werk je af met afdekdopjes, zodat
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meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 

80 meter. 

KABEL SPLITSEN
Wil je de kabel splitsen of aftakken? 

Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2)

en binnen een handomdraai heb je het 

kabelplan gesplitst. Let er wel op dat

een aftakking meetelt in de maximale 

kabellengte tussen de HUB en het 

armatuur.

De SMART HUB is de meest innovatieve

transformator binnen ons assortiment en

stuurt de verlichting aan door middel van

de in-lite app. Monteer de transformator,

installeer de verlichting, download de app

en binnen een handomdraai heb je jouw

verlichtingsplan gepersonaliseerd.

Met SMART HUB-150 heb je de optie om

iedere kabel individueel te programmeren.

Zo kun je lichtzones in je tuin creeren

waarin verlichting op verschillende

momenten aan en uit gaat. Een zeer

verantwoorde manier van je tuin verlichten.

SMART HUB-150

ACCESSOIRES
Is de kabel aan een in-lite armatuur te 

kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook 

handig is de SPLITTER waarmee je twee 

armaturen aansluit op één verlengkabel.
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De kabel kan op een willekeurige

plek eindigen en hoeft geen gesloten
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De HUB stuurt de verlichting in de tuin aan. 

Door middel van een touchscreen stel je 
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14/2 en de 10/2 kabel. Bij de 14/2 kabel mag 

de kabellengte tussen de transformator en 

het uiteinde can de kabel maximaal 40 

meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 
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Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2)

en binnen een handomdraai heb je het 

kabelplan gesplitst. Let er wel op dat

een aftakking meetelt in de maximale 

kabellengte tussen de HUB en het 

armatuur.

De SMART HUB is de meest innovatieve

transformator binnen ons assortiment en

stuurt de verlichting aan door middel van

de in-lite app. Monteer de transformator,

installeer de verlichting, download de app

en binnen een handomdraai heb je jouw

verlichtingsplan gepersonaliseerd.

Met SMART HUB-150 heb je de optie om

iedere kabel individueel te programmeren.

Zo kun je lichtzones in je tuin creeren
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handig is de SPLITTER waarmee je twee 

armaturen aansluit op één verlengkabel.

122 THE BOOK OF IN-LITE

123

123INSTALLATIE TEKENING

123

Ieder armatuur wordt geleverd met

een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het

armatuur op een willekeurige plek met

de hoofdkabel.

De kabel kan op een willekeurige

plek eindigen en hoeft geen gesloten

systeem te vormen. Het uiteinde van de

kabel werk je af met afdekdopjes, zodat

er geen vocht bij kan.

Maximale kabellengte: 

14/2 kabel = 40m 

10/2 kabel = 80m

EASY LOCK

EINDE KABEL

HUB-50 & HUB-100
De HUB stuurt de verlichting in de tuin aan. 

Door middel van een touchscreen stel je 

eenvoudig je gewenste programma in. Let 

op, de kabels van HUB-50 en HUB-100 zijn 

niet afzonderlijk van elkaar aan te sturen.

KABEL
Je kunt kiezen uit twee soorten kabels: de 

14/2 en de 10/2 kabel. Bij de 14/2 kabel mag 

de kabellengte tussen de transformator en 

het uiteinde can de kabel maximaal 40 

meter zijn. Bij de 10/2 kabel is dit maximaal 

80 meter. 

KABEL SPLITSEN
Wil je de kabel splitsen of aftakken? 

Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2)

en binnen een handomdraai heb je het 

kabelplan gesplitst. Let er wel op dat

een aftakking meetelt in de maximale 

kabellengte tussen de HUB en het 

armatuur.

De SMART HUB is de meest innovatieve

transformator binnen ons assortiment en

stuurt de verlichting aan door middel van

de in-lite app. Monteer de transformator,

installeer de verlichting, download de app

en binnen een handomdraai heb je jouw

verlichtingsplan gepersonaliseerd.

Met SMART HUB-150 heb je de optie om

iedere kabel individueel te programmeren.

Zo kun je lichtzones in je tuin creeren

waarin verlichting op verschillende

momenten aan en uit gaat. Een zeer

verantwoorde manier van je tuin verlichten.

SMART HUB-150

ACCESSOIRES
Is de kabel aan een in-lite armatuur te 

kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook 

handig is de SPLITTER waarmee je twee 

armaturen aansluit op één verlengkabel.
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G R O N D S P O T S
Grondspots verwerk je bi jvoorbeeld in bestrat ing,  hout of  gr ind.  Overdag gaan 
ze vol ledig op in hun omgeving terwi j l  ze je ’s  avonds verrassen met hun bi jzon-
dere effect .  Integreer LED grondspots met een zacht diffuus l icht in je terras of  
gebruik ju ist  armaturen met een (r ichtbaar)  accentl icht om een aangrenzende 
haag aan te l ichten.

PUCK €103,00
€46,00 €53,00 €86,00

€86,00 €123,00€53,00€46,00

€61,00 FUSION 22 FUSION 22 RVS FUSIONPUCK 22 ACE €166,00
LIV €117,00
LIV LOW €112,00

CUBID
BIG CUBID

€51,00
€93,00

EVO SERIE v.a. €187,00

EVO €259,00
€207,00EVO LOW

HYVE 22 HYVE 22 RVS HYVE LUNA

S T A A N D E  L A M P E N
Het assort iment staande lampen van in- l i te bevat armaturen voor tussen de 
beplant ing,  voor aan een oprit  en aan een pad.  Heb je verschi l lende planthoog -
tes in je tuin? Combineer met de LOW en HIGH armaturen.  Beki jk  het vol ledige 
assort iment staande lampen op terrasentrends.nl .

W A N D L A M P E N

K L E U R E N

Dit  is  een greep uit  het assort iment wandlampen van in- l i te .  Met de wandlam -
pen maak je een statement in jouw tuin.  De armaturen hebben een strak design 
en z i jn verkr i jgbaar in verschi l lende kleuren.  Beki jk  het vol ledige assort iment 
wandlampen op terrasentrends.nl .

De armaturen van in- l i te z i jn verkr i jgbaar in 
verschi l lende kleuren.  Hierdoor kun je jouw tuin 
helemaal  naar jouw wens ver l ichten.  Al le k leuren 
en bi jbehorende pri jzen kun je v inden op 
terrasentrends.nl .

I N - L I T E  |  M O T I O N
BIG NERO en BIG NERO NARROW zi jn uitgevoerd 
met de revolut ionaire in- l i te motion techniek.  Er z i t  
een elektr ische motor in de l ichtbron waardoor 
deze eenvoudig te verstel len is  met een magneet.

NERO

BIG NERO

FLUX
BIG FLUX SERIE

€86,00
€133,00

Dit is een samengesteld product

HALO SERIEv.a. €129,00 v.a. €145,00
Voor alle prijzen van de HALO wandlampen, bekijk terrasentrends.nl

ACE SERIE
Voor alle prijzen van de ACE wandlampen, bekijk terrasentrends.nl

WEDGE SERIE v.a. €56,00

Prijzen van kleuren variëren Prijzen van kleuren variëren

ACE HIGH €197,00
SWAY LOW €99,00
SWAY €114,00

Dit is een samengestelde product

€129,00

DB-LED €41,00 EVO GROUND €165,00

€197,00
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B U I T E N S P O T S
Met de buitenspots van in- l i te maak je van een kleine struik tot  een flinke boom 
een echte bl ikvanger!  Door de duurzame behuiz ing en een hoogwaardige 
coat ing z i jn de armaturen perfect  bestand tegen de meest extreme weersom -
standigheden.  

€103,00 €129,00 €129,00

€159,00

€79,00 SCOPE BIG SCOPE BIG SCOPE

NARROW
MINI SCOPE

SMART HUB-150 €319,00

SUB

S Y S T E E M
Het systeem van in- l i te is  eenvoudig te instal leren en erg betrouwbaar.  Op al le 
onderdelen van het systeem geven we dan ook 5 jaar garant ie.  We hebben al le 
systeemonderdelen op een r i j  gezet .

A C C E S S O I R E S
Met de accessoires van in- l i te is  het mogel i jk  om jouw l ichtplan nog persoonl i j -
ker te maken en de instal lat ie te vereenvoudigen.  We hebben al le accessoires 
op een r i j  gezet .

O P B O U W L A M P E N
De plafondarmaturen van in- l i te z i jn perfect  voor het ver l ichten van pergola ’s ,  
veranda’s  en overkappingen en z i jn niet  verbl indend.
Met de LED str ips van in- l i te ver l icht je traptreden,  v i jverranden en overstekken 
in muurelementen.  
Beide ser ies z i jn in verschi l lende formaten te verkr i jgen.

€108,00 €72,00 €103,00€82,00 SCOPE 

CEILING

EVO HYDE 180 EVO HYDE 550MINI SCOPE

CEILING

HUB-50
HUB-100 €135,00

RISER 1 €24,00
€36,00RISER 2RING 68 v.a.€18,00

BOX 100

SPLITTER €8,00 CC-2 €13,00
CBL-EXT CORD

SCOPE SERIE
De volledig vernieuwde SCOPE serie is uitgevoerd met A+ en A++ 

kwaliteit leds met een zeer hoge lichtopbrengst en een laag 

energieverbruik.

€114,00 v.a. €193,00CBL 10/2
Voor alle prijzen van de CBL 10/2 serie en de CBL14/2 serie, bekijk terrasentrends.nl

v.a. €84,00CBL 14/2

MOVE
SMART MOVE €99,00

€49,00 v.a. €6,50
Voor alle prijzen van de kabels, bekijk terrasentrends.nl

SPIKE €7,00
€5,00SPIKE 22

SHUTTER 1 €10,00
€10,00SHUTTER 2

€18,00
€24,00BOX 1

PLATE 75 €12,00
€15,00PLATE 1

LENS CLEAR €10,00
€10,00LENS DIFFUSE
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Oudhollands LM Aqua Basalt

Keramiek met LM Aqua Steengrijs
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11
Voegmiddelen

Varistone® LM Aqua  

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

Technische specificaties 
Bindmiddel: 1-componentige, hooggemodificeerde,  
  door zuurstof uithardende polymeer
Kleuren: naturel, steengrijs, basalt en zilvergrijs
Korrelgrootte: 0,3 tot 0,8 mm
Dichtheid: 1,70 g/cm³
Druksterkte: ca. 16,0 N/mm²
Buigtreksterkte: ca. 8,0 N/mm²
Waterdoorlatendheid: bij 20% voegoppervlak ca. 12 ltr/m²/min

Minimale voegbreedte: 3 mm
Minimale voegdiepte: 30 mm
Verwerkingstijd: ca. 45 minuten bij 20ºC
Verwerkingstemp: + 5 ºC tot + 25 ºC
Verharding: vindt plaats door zuurstofopname
Vorstbestandheid: ja
UV veroudering: ja

Naturel Zilvergrijs Steengrijs Basalt

Varistone LM Aqua

Prijs per stuk  Emmer à 12,5 kg Emmer à 25 kg

Varistone LM Aqua Naturel € 58,85 € 107,15
Varistone LM Aqua Zilvergrijs € 58,85 € 107,15
Varistone LM Aqua Steengrijs € 58,85 € 107,15
Varistone LM Aqua Basalt € 58,85 € 107,15



Voegmiddelen
Varistone® MST 

11

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

332

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

Technische specificaties 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy
Kleuren: naturel, steengrijs, basalt
Korrelgrootte: 0,2 tot 0,7 mm
Dichtheid: 1,60 g/cm
Druksterkte: ca. 15,0 N/mm²
Waterdoorlatendheid: ca. 4 ltr/m²/min (*)
Minimale voegbreedte: 3 mm
Minimale voegdiepte: 20 mm
Verwerkingstijd: ca. 15 minuten bij 20 °C
Verwerkingstemp: +3 °C tot +25 °C
(*) Bij ca. 10% voegaandeel

BasaltSteengrijsNaturel

Varistone MST

Prijs per stuk  Emmer à 10 kg

Varistone MST Naturel € 69,85
Varistone MST Steengrijs € 69,85
Varistone MST Basalt € 69,85
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Handig hulpmiddel om de gehele bestrating te leggen op de gewenste voegbreedte. 
De afstandhouders zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, tevens zijn er ook 
afstandhouders die herbruikbaar zijn. LET OP : Haal de afstandhouders nooit weg tijdens 
het leggen, zo voorkomt u dat de tegels doorschuiven tijdens het leggen.

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

Technische specificaties 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy
Kleuren: naturel, steengrijs, basalt
Korrelgrootte: 0,2 tot 0,7 mm
Dichtheid: 1,60 g/cm
Druksterkte: ca. 15,0 N/mm²
Waterdoorlatendheid: ca. 4 ltr/m²/min (*)
Minimale voegbreedte: 3 mm
Minimale voegdiepte: 20 mm
Verwerkingstijd: ca. 15 minuten bij 20 °C
Verwerkingstemp: +3 °C tot +25 °C
(*) Bij ca. 10% voegaandeel

Voegkruisjes herbruikbaar 5x50x55 mm

Voegkruisjes afbreekbaar 5x19x55 mm

Voegkruisjes afbreekbaar 3x19x55 mm

Voegkruisjes afbreekbaar 8x19x55 mm

T-stukjes afbreekbaar 5x50x55 mm

11
Voegmiddelen

Varistone® Voegkruisjes

Varispacer/Voegkruisjes

Prijs per stuk  Verpakt per Prijs

kruis, vast 2x10x50 mm 100 stuks 
kruis, afbreekbaar 3x19x55 mm 100 stuks 
kruis, herbruikbaar 3x50x55 mm 100 stuks 
kruis, afbreekbaar 3x10x55 mm 100 stuks 
kruis, afbreekbaar 5x10x55 mm 100 stuks 
kruis, herbruikbaar 5x50x55 mm 100 stuks 
kruis, afbreekbaar 5x19x55 mm 100 stuks 
kruis, afbreekbaar 8x19x55 mm 100 stuks 
t-stuk, vast 2x10x55 mm 100 stuks 
t-stuk, herbruikbaar 3x50x55 mm 100 stuks 
t-stuk, herbruikbaar 5x50x55 mm 100 stuks 
t-stuk, vast 8x30x40 mm 100 stuks 
t-stuk, vast 10x30x40 mm 100 stuks 

€ 21,00
€ 21,50
€ 68,30
€ 15,75
€ 28,05
€ 123,50
€ 34,90
€ 53,70
€ 21,00
€ 68,30
€ 123,50
€ 102,00
€ 123,50



Voegmiddelen
GatorSand G2 Waterdoorlatend

11

Eenvoudigweg invegen, goed verdichten en daarna 1 x bewateren.

Onkruid en mieren krijgen zo geen kans meer.

Geschikt voor een drainerende ondergrond met:

Gebakken steen, beton, natuursteen en kinderkoppen & GeoCeramica

Eigenschappen;

- Waterdoorlatend

- Enigszins flexibel

- Laat geen sluier achter

- Bestand tegen veegmachines

- dient op droge steen verwerkt te worden

- niet verwerken tijdens regen

- minimaal 1 uur neerslagvrij na installatie

BEPERKT ONKRUID BEPERKT MIEREN WAAIT EN SPOELT NIET UIT

Beige

Antraciet

Zwart

Technische specificaties

Voegbreedte: 2-40 mm
Minimale voegdiepte: 30 mm
Waterdoorlatend: Ja
Kleuren: Grijs, Beige, Zwart:
Verwerkingstemperatuur: 0 - 30 oC

GatorSand G2

Prijs per stuk Verpakking
 20 kg

Antraciet € 51,20
Beige € 51,20
Zwart € 51,20
Ivoor € 51,20

Beige

Antraciet

Zwart

GatorTileSand Water afsluitend
Geschikt voor drainerende en niet drainerende ondergrond voor:
- Keramische tegels en Geo Ceramica

Eigenschappen;
- Water afsluitend
- Enigszins flexibel
- Laat geen sluier achter
- Bestand tegen veegmachines
- dient op droge steen verwerkt te worden
- niet verwerken tijdens regen
- voor keramische tegels van minimaal 18 mm dik
- minimaal 1 uur neerslagvrij na installatie

Technische specificaties

Voegbreedte: 1-25 mm
Minimale voegdiepte: 18 mm
Belasting: tot 2000 kg
Waterafsluitend: Ja
Kleuren: Grijs , Beige, Zwart
Verwerkingstemperatuur: 0 - 30 oC

GatorTileSand

Prijs per stuk Verpakking  
 16 kg

Antraciet € 51,20
Beige € 51,20
Zwart € 51,20
Ivoor € 51,20
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Onderhoudsmiddelen

Moeller Stone Care

Onderhouds/Reinigingsmiddelen

Prijs per stuk Verpakking 1 liter

S243 Impregnering porcelenato € 43,05
P333 Hardsteen olie € 57,75
Z250 Epoxyclean Abra-Top (emmer à 750 gram) € 36,75
Z966 Rubgranulat (emmer à 500 gram) € 36,75 
R155 Grondreiniger (zuurvrij)  € 19,80
R157 Intensieve tegelreiniger € 19,95
R159 Tegel - en Sanitairreiniger (zwembadreiniger) € 19,95
R161 Grondreiniger porcelenato (zware vervuiling) € 21,65
R183 Cementsluier Ex (zuurbestendig natuursteen) € 18,95
R187 Peeling cleaner - micromelk (intensieve keramiekreiniger) € 28,60
R179 Roestvlekverwijderaar t.b.v. zachte steensoorten (à 500 ml) € 18,75
Doodlebug padhouder 11,5,25 cm voor steel € 8,85
Doodlebug handpadhouder 11,5,25 cm € 8,85
Doodlebug schrobpad 11,5x25 cm wit (set á 5 stuks) € 10,75
Doodlebug schrobpad 11,5x25 cm rood (set á 5 stuks) € 10,75



Voegmiddelen, lijmen & kitten
Voegsplitten/Zand/ Lijmen

11

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.

VARISTONE® 
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.

Varistone Easymix - Snelbetonmortel
VARISTONE Easymix is speciaal geschikt voor het vastzetten van palen, piketten, 
tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's enz. in volle grond, zonder 
vooraf te mengen met water voor verwerking.

All Weather Fix wonderlijm

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Emmer 15 kg € 36,95
(verbruik ca. 3m per emmer)

Easymix

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Zak 25 kg € 17,40

Varistone Ondergrondversteviger

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Zak 20 kg € 14,85
(verbruik ca. 8-10 kg/m2)
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Varistone PZ Easy
VARISTONE PZ Easy is een innovatieve polymeer gebonden voegmortel voor het voegen van allerlei 
soorten (sier)bestrating zoals tuinpaden, terrassen en opritten. VARISTONE PZ Easy wordt kant en 
klaar gemengd in zakken van 22,7 kg geleverd in de kleuren naturel, caramel, steengrijs en basalt. 
VARISTONE PZ Easy kan eenvoudig over de bestrating worden uitgestrooid en droog in de voegen 
worden ingeveegd. Het materiaal is zo fijn dat ook smalle voegen probleemloos kunnen worden 
gevuld. Aansluitend worden de restanten met een zachte waterstraal afgespoeld. De eerste keer 
wanneer het bindmiddel met water in contact komt begint de uitharding. Het bindmiddel reageert 
al na enige minuten, zodat de voegen niet bij het afspoelen uit kunnen spoelen. VARISTONE PZ 
Easy hard daarna uit en is blijvend flexibel. U blijft een stabiele voeg houden, die bestand is tegen 
vorst, wind en water.

Variquartz
VARIQUARTZ onkruidremmend voegzand is een natuurlijk kwartszand voorzien van kleurpigment 
en een speciale coatinglaag. Door het speciale productieproces heeft VARIQUARTZ een verhoogde 
PH-waarde waardoor onkruid minder snel kans krijgt te ontkiemen. VARIQUARTZ is zeer 
geschikt voor allerlei soorten sierbestrating zoals tuinpaden, terrassen en opritten. VARIQUARTZ 
onkruidremmend voegzand bevat geen fijnstof dat vlekken zou kunnen veroorzaken in de 
toplaag van uw zojuist aangelegde sierbestrating. VARIQUARTZ bestaat uitsluitend uit minerale 
en natuurlijke stoffen en is daarmee uiterst duurzaam.VARISTONE PZ Easy hard daarna uit en is 
blijvend flexibel. U blijft een stabiele voeg houden, die bestand is tegen vorst, wind en water.

Varistone PZ Easy

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Naturel 22,7 kg € 51,60
Caramel 22,7 kg € 51,60
Steengrijs 22,7 kg € 51,60
Basalt 22,7 kg € 51,60

Varistone Variquatz

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Naturel 20 kg € 17,20
Grey 20 kg € 20,65
Black 20 kg € 20,65

Varifalt 2-5 MOD - Gemodificeerd koudasfalt  
op basis van plantaardige bitumen
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is een kant en klaar gemodificeerd koudasfalt op basis van 
plantaardige bitumen, geschikt voor duurzame reparatie van asfaltschades en andere doeleinden. 
VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is geschikt voor het uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken 
plaatsen in het asfaltvlak. VARISTONE Varifalt 2-5 MOD is tevens geschikt voor het repareren van 
sleuven, het vullen van aansluitingen tussen asfalt en (betonnen) klinkers en het repareren van 
betonpaden of –wegen.

Varifalt (koud asfalt)

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Varifalt 20 kg € 28,35
Kleefprimer  600 ml € 30,25

Voegzand/Split

Prijs per stuk 

Ophoogzand 
Rivierzand/metselzand
Speelzand
Zilverzand 0-0,5 mm
Zilverzand black-sparckle 0,1-0,8 mm
Voegsplit black-sparkle 1-3 mm
Voegsplit geel 1-3 mm
Voegsplit zwart 1-3 mm
brekerzand 0-2 mm
Brekerzand zwart 0-2 mm
Brekerzand rood 0-2 mm
Onkruidvrij voegzand neutraal 
Onkruidvrij voegzand steengrijs 
Onkruidvrij voegzand basalt 

Verpakking 

zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 25 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg
zak à 20 kg

Prijs

€ 2,85
€ 2,85
€ 3,65
€ 3,65
€ 8,95
€ 10,95
€ 8,95
€ 8,95
€ 3,20
€ 3,65
€ 3,65
€ 15,95
€ 18,95
€ 18,95

Voegzand/Split

Prijs per stuk  Verpakking  Prijs

Straatzand  big bag € 60,85 
Straatzand mini big bag € 26,45
Brekerzand 0-2 mm big bag € 125,00
Brekerzand 0-2 mm mini big bag € 65,00
Brekerzand zwart 0-2 mm mini big bag € 75,00



Lijmen & kitten
Varistone® 

VARISTONE® 
Multitack - MS polymeer lijmkit

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

VARISTONE® 
Sealtack - MS Polymeer afdichtingskit 

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

VARISTONE® 
PU Fix (ECO) - Steenlijm op basis van polyurethanen

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

VARISTONE® 
Multi PU Tix - Hoogwaardige constructielijm

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

Varistone Multitack - MS polymeer lijmkit

Prijs per stuk  Kleur   Prijs

Patroon 300 ml.Grijs & Zwart  € 12,40
Worst 600 ml.Zwart   € 21,75
Kitspuit t.b.v. worst 600 ml.  € 77,50

Varistone Multi PU Tix - constructielijm

Prijs per stuk  Kleur  Prijs

Patroon 300 ml.   Transparant / Geel € 12,40

Varistone PU Fix (ECO) -  
Steenlijm op basis van polyurethanen

Prijs per stuk    Prijs

Bus 500 ml. Eco  € 17,50
Bus 750 ml.    € 18,50 
PU Gun  € 37,00 
Gun Cleaner  € 18,50

Varistone Sealtack - MS Polymeer afdichtingskit

Prijs per stuk  Kleur   Prijs

Patroon 290 ml. Zandkleur  € 12,70
Patroon 290 ml. Grijs  € 12,70
Patroon 290 ml. Donkergrijs  € 12,70
Patroon 290 ml. Antraciet  € 12,70
Instrooizand  Naturel (1 kg)  € 8,75
Instrooizand  Zilvergrijs  (1 kg)  € 8,75
Instrooizand  Steengrijs  (1 kg)  € 8,75
Instrooizand  Basalt  (1 kg)  € 8,75 

Afmesvloeistof 1 ltr.   € 12,50
Rugvulling rond 20 mm, 100 cm lengte  € 2,25

11

terras & trends338



339

11
Lijmen & kitten

Ottoseal S70

Ottoseal S70 is een zeer geschikt afdichtmiddel voor keramische en natuurstenen 

oppervlakken. Daar waar een duurzame afdichting gewenst is voor zowel terras als vijverrand 

en zwembad. Voorkomt groei van onkruid en ongedierte.

Deze premium siliconen voegkit heeft een perfecte hechting op glas, natuursteen, keramische 

tegels en metaal. Door de hoge kerf en scheursterkte zeer geschikt voor beloopbare voegen. 

Makkelijk schoon te houden met roterende borstel op hogedrukreiniger.

- Leverbaar in meer dan 35 kleuren 

- Matte kleuren beschikbaar

- Structuur kleuren met “steenachtig” oppervlak

- Verwerkbaar met handkitspuit

Zeer goed weers-, verouderings- en UVbestendig
LEED® gecertificeerd  = Leadership in Energy and Environmental Design) is een door  
het U.S. Green Building Council ontwikkelt systeem voor de classificatie met betrekking  
tot milieuvriendelijk bouwen.

Ottoseal S70

Prijs per stuk    Prijs

Koker 310 ml.    € 12,50

adriablauw
C990

flashgrijs
C787

lichtgrijs
C38

mat zwart
C6114

voegengrijs
C71

antraciet
C67

galaxy
C4720

manhattan
C43

nachtgrijs
C1109

voegengrijs structuur
C110

antracietgrijs
C137

graphite black
C139

mat antraciet
C1300

nevel
C230

wit
C01

bahamabeige
C110

grijsblauw  
structuur

C47

mat antracietgrijs
C6116

parelgrijs
C80

zandrood structuur
C32

betongrijs
C56

grijsrood  
structuur

C41

mat bahamabeige
C6115

pergamon
C84

zandsteenbeige
C1110

bruin
C05

helderblauw  
structuur

C44

mat betongrijs
C6113

roodbeige
C82

zilvergroen structuur
C34

zwart
C04

chinchilla
C45

heldergrijs  
structuur

C109

mat jasmijn
C6117

sanitairgrijs
C18

distelgrijs structuur
C111

herfstgrijs
C1108

mat manhattan
C1282

sunset
C26

donkergroen
C37

jasmijn
C08

mat sanitairgrijs
C6111

transparant
C00

edelstaal
C197

labrador blue
C1390

mat wit 
C6112

Kleuren



Terrasstabilisatie
StabiCare
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StabiCare is een goed waterdoorlatende en zeer stabiele onderbouw. Het 
vervangt daarmee traditionele gebruikte funderingsmaterialen zoals puinkorrels 
en drainagemortel. Stabicare is ca 40% lichter dan gewoon ophoogzand en 
tegels kunnen er direct op worden verwerkt. Tevens is het zeer geschikt voor op 
uw dakterras of onder kunstgras. Het is het enige lichte ophoogmateriaal in zijn 
klasse met een groen label en het meest milieuvriendelijke lichte ophoogmateriaal 
op de markt, omdat het zonder energieverbruik wordt geproduceerd. Door het 
toepassen van StabiCare wordt duurzaam bouwen, met respect voor mens en 
milieu gestimuleerd.

Eigenschappen;
-  Als terrasstabilisatie, ideaal voor dunne keramische tegels
-  Als licht ophoogmateriaal op dakterrassen ( 900 kg / m3)
-  Als stabiele onderbouw voor kunstgras (bijna 50% van de 
 kunstgrasvelden wordt hiermee aangelegd)
-  Vriest niet op
-  Bevat geen kalk of cement
-  Eenvoudig ophogen en herstellen
-  Direct 100% stabiel

Terrasstabilisatie

Prijs per stuk Verpakking Prijs

Bigbag  1 m3 € 87,00

Technische specificaties

Waterdoorlatendheid: zeer hoog
Onverdicht ca 900 kg/m3

Dichtheid ca 1200-1400 kg/m3

 bij 90% verdichting
Vochtgehalte ca 25%
Capillaire werking < 0,25m
Holle ruimte 35 +/-4%
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Ondergrond/Drainagemortel

Prijs per stuk Verbruik bij 5-8 cm laagdikte Verpakking Prijs

Monokorn  ca. 75-120 kg/m² big bag € 157,20
Monokorn  ca. 75-120 kg/m² mini big bag € 57,70
Drainagemortel TDM 2-6   silo op aanvraag
Drainagemortel TDM 4-8-wg   silo op aanvraag
Tubag bindmiddel tbv monokorn  ca 19-30 kg/m² zak € 15,55
Tubag flexibele tegellijm ca 1,5-2 kg/m² zak € 56,65

Drainagemortel/Terrasstabilisatie

Prijs per stuk Verbruik bij 5-8 cm laagdikte Verpakking Prijs

Varistone ondergrondversteviger ca 8-10 kg/m² zak à 20 kg € 14,85
Stabicare ca 1 m³/10 à 12 m² bigbag € 87,00
Drainzand ca 75-120 kg/m² bigbag € 78,00
Brekerszand ca 75-120 kg/m² bigbag € 125,00

11
Terrasstabilisatie

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

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

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

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

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

Gevelbekleding 



WPC scherm in combinatie met Trellis

Trellis horizontaal 45x180 mm Iron horizontaal 30x180 mm 100% gecoëxtrudeerd WPC 100% aluminium

WPC scherm in combinatie met Iron

t u i n i n s p i r a t i e
terras trends
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Composiet schermen
terras & trends Fence

De terras & trends Fence tuinschermen staan voor minimale inspanning, maximaal plezier! Met dit 
unieke systeem vergroot terras & trends Fence in zeer korte tijd de uitstraling en het wooncomfort van 
uw tuin. Ook zorgt het voor privacy en meer veiligheid voor uzelf en uw eigendommen.

12

Schermprofiel
Aluminium 21x160 mm
Antraciet

HPL plaat Empire Slate 
177x0,8x43,5 cm

Poort Donker Grijs Poort Licht Grijs Poort Multi Bruin Poort Teak Poort Aluminium Poort Empire Slate Poort Eternal Iron

HPL plaat Eternal Iron 
177x0,8x43,5 cm

Poortbeslag

100% aluminium

Nature schermprofielen 
WPC 21 21x160 mm 
Platinum en Antraciet 
(zonder coating)

Modern schermprofielen 
WPC 21 21x160 mm 
Donker Grijs  en Teak

Ultrashield schermprofielen 
WPC 21 21x160 mm Multi Bruin, 
Teak en Donker grijs en Licht Grijs. 
de laatste 2 ook in 21x310 mm

terras & trends poorten

Prijs per stuk

terras & trends poort Donker Grijs 98x180 cm € 526,05
terras & trends poort Licht Grijs 98x180 cm € 526,05
terras & trends poort Multi Bruin 98x180 cm  € 526,05
terras & trends poort Teak 98x180 cm  € 526,05
terras & trends poort Alu 98x180 cm (RAL7016)  € 585,85
terras & trends poort HPL Empire Slate 98x180 cm € 668,85
terras & trends poort HPL Eternal Iron 98x180 cm € 668,85
terras & trends Poortbeslag € 75,15
terras & trends Fence paal 275 cm 90x90 mm € 105,00 
terras & trends Fence palen-kappen pvc € 5,90

Zie voor montage www.terrasentrends.nl 345



90 cm

180 cm

6 profielen 7 profielen 8 profielen 9 profielen 10 profielen 11 profielen 12 profielen

Trellis horizontaal 
aluminium

Palen 
aluminium

Optionele 
stabiliseringslijsten

Tand+groef 
profielen 
gecoëxtrudeerd 
WPC

Tand+groef 
profielen 
aluminium

Trellis verticaal 
aluminium

Start/ 
eindprofiel 
set

Start/eindprofiel set

t u i n i n s p i r a t i e
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terras & trends Tuinschermen - Minimale inspanning, maximaal plezier!
Met dit unieke systeem vergroot terras & trends in zeer korte tijd de uitstraling en het wooncomfort 
van uw tuin. Ook zorgt het voor privacy en meer veiligheid voor uzelf en uw eigendommen. 

Dit zijn de voordelen:
- Stabiel en robuust schuttingsysteem

- Minimaal onderhoud en maximale levensduur

- Combinatie van modern aluminium en een warme hout-uitstraling

- Duurzaam beschermd door coëxtrusie-oppervlak Ultrashield ®

- Eenvoudige en snelle montage

- Flexibel: de alu palen zijn inzetbaar als begin-, tussen-, of hoekpaal

- Verkrijgbaar in meerdere realistische houtkleuren, kleurvast!

Composiet schermen
terras & trends Fence

terras & trends Deco schermen

Prijs per stuk

terras & trends Fence Deco Trellis horizontaal 45x176,5 cm € 106,00
terras & trends Fence Deco Trellis verticaal 89,1x178,4 cm € 213,00
terras & trends Fence Deco Iron horizontaal 30x176,5 cm € 95,00
terras & trends Fence Deco Iron verticaal 59,1x178,4 cm € 199,00
terras & trends Fence Deco Crios horizontaal 30x175 cm, dikte 2 mm (RAL7016)  € 112,00
terras & trends Fence Deco Crios verticaal 58x182 cm, dikte 2 mm (RAL7016)  € 205,00
terras & trends Fence Deco Lamia horizontaal 30x175 cm, dikte 2 mm (RAL7016)  € 112,00
terras & trends Fence Deco Lamia verticaal 58x182 cm, dikte 2 mm (RAL7016)  € 205,00
terras & trends Fence Alu lamel 178x2,1x10 cm (RAL7016)  € 17,60
terras & trends Fence Alu lamel 178x2,1x4,5 cm (RAL7016) € 9,20
terras & trends Fence Alu wedges 15 mm (RAL7016) € 25,15
terras & trends Fence Alu wedges 30 mm (RAL7016) € 20,15
terras & trends Fence HPL plaat Empire Slate 177x0,8x43,5 cm € 111,00
terras & trends Fence HPL plaat Eternal Iron 177x0,8x43,5 cm € 111,00
terras & trends Fence Deco 8 mm matglas gepolijst 177x30 (incl. alu trims)  € 45,95
terras & trends Fence Deco 8 mm matglas gepolijst 177x45 (incl. alu trims)  € 113,00

terras & trends toebehoren

Prijs per stuk

terras & trends Fence paal 124 cm 75x75 mm € 37,25
terras & trends Fence  paal 190 cm 75x75 mm € 50,70
terras & trends Fence paal 300 cm 75x75 mm  € 79,00
terras & trends Fence palen-kappen pvc € 5,90
terras & trends Fence paal-eindprofiel € 4,80
terras & trends Fence start/eindprofiel set € 33,70
terras & trends Fence paalhouder op plaat lengte 20 cm  € 23,00
Stabiliserings-set 176 cm  € 19,95
Fence alu afwerkprofiel 4x24 mm L=234 tbv paal 250/300 cm € 5,95
Fence alu muurprofiel 28x24 L=185 cm + 12 schroeven + 2 paalkappen € 26,50
Fence alu profielset voor hpl/glas 4 x 175x1,2x3 cm plus 8 connectors RAL7016 € 79,00

terras & trends schermen

Prijs per stuk

terras & trends Fence nature 21x160(150)x1780 mm antraciet € 14,75
terras & trends Fence nature 21x160(150)x1780 mm platinum € 14,75
terras & trends Fence modern 21x160(150)x1780 mm donker grijs € 18,95
terras & trends Fence modern 21x160(150)x1780 mm teak € 18,95
terras & trends Fence ultrashield 21x160(150)x1780 mm donker grijs € 18,95
terras & trends Fence ultrashield 21x160(150)x1780 mm licht grijs € 18,95
terras & trends Fence ultrashield 21x160(150)x1780 mm multi bruin € 18,95
terras & trends Fence ultrashield 21x160(150)x1780 mm teak    € 18,95
terras & trends Fence ulstrashield 21x310(300)x1780 mm donker grijs € 38,25
terras & trends Fence ulstrashield 21x310(300)x1780 mm licht grijs € 38,25
terras & trends Fence ulstrashield 21x310(300)x1780 mm teak € 38,25
terras & trends Fence aluminium 21x160(150)x1780 mm (RAL7016) € 26,25

Deco Trellis

Deco Lamia

Deco Iron

Deco Crios
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terras & trends Deck Donker  Grijs

terras & trends Deck Vintage Lunar Grey terras & trends Deck Teak

t u i n i n s p i r a t i e
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terras & trends Deck

Prijs per m2 Licht Grijs Donkergrijs Ipé Teak Vintage Lunar Grey Vintage Graphite Vintage Wenge

Dit terras & trends Deck systeem vergroot in korte tijd de uitstraling en het wooncomfort van uw tuin. Om praktische redenen of 
om een gezellige tuin te creëren. terras & trends Deck staat voor minimaal onderhoud en een maximale levensduur! Het systeem is 
stabiel, robuust en zeer kleurvast! Het materiaal is 100% composiet, maar heeft de uitstraling van hout.

Ipé (massief)

Ipé  
(ronde kamer)

Donker Grijs 
(massief)

Donker Grijs 
(ronde kamer)

Licht Grijs 
(massief)

Vintage Graphite 
(massief)

Vintage Wenge 
(massief)

Vintage Lunar Grey 
(massief)

Licht Grijs 
 (ronde kamer)

Composiet schermen
terras & trends Deck

12

terras & trends Deck toebehoren

Prijs per stuk

Teak
(massief)

Dekdeel 2,3x13,8x300 cm (ronde kamer)
Dekdeel 2,3x13,8x400 cm (ronde kamer)
Dekdeel 2,3x13,8x500 cm (ronde kamer)
Dekdeel 2,3x21x300 cm (ronde kamer)
Dekdeel 2,3x21x400 cm (ronde kamer)
Dekdeel 2,3x21x500 cm (ronde kamer)
Dekdeel 2,3x13,8x300 cm (massief)
Dekdeel 2,3x13,8x400 cm (massief)
Dekdeel 2,3x13,8x500 cm (massief)
Dekdeel 2,3x21x300 cm (massief)
Dekdeel 2,3x21x400 cm (massief)
Dekdeel 2,3x21x500 cm (massief)
Kantplank 2,3x13,8x300 cm (massief)
Kantplank 1,0x6,2x400 cm (massief)

Montageset t.b.v. hout (90 stuks+bit+schroeven)
Montageset t.b.v. aluminium (90 stuks+bit+schroeven)
Cobra 24 begin- en eindclip (30 stuks incl. RVS schroeven)
Hardhouten ligger 4,2x6,8x390 cm gevingerlast
Aluminium onderconstructie 3,0x5,0x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Aluminium onderconstructie 2,4x4x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
EPDM band tbv aluminium onderconstructie, rol 20 m1 (1069)
Fiberon montageschroef bruin (150 stuks + bitje)
Fiberon montageschroef grijs (150 stuks + bitje)
Cobra Seal, rol a 35 m1

€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 101,35
€ 101,35
€ 101,35
€ 15,25/m1

€ 5,95/m1

€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75
€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 101,35
€ 101,35
€ 101,35
€ 15,25/m1

€ 5,95/m1

€ 74,75
€ 74,75
€ 74,75

€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 101,35
€ 101,35
€ 101,35
€ 15,25/m1

€ 38,95
€ 38,95
€ 28,75
€ 29,95
€ 7,80/m1

€ 8,80/m1

€ 17,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 66,50

€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 101,35
€ 101,35
€ 101,35
€ 15,25/m1

€ 74,75

€ 74,75

€ 99,95

€ 101,35

€ 15,25/m1

€ 5,95/m1

€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 101,35
€ 101,35
€ 101,35
€ 15,25/m1

€ 99,95
€ 99,95
€ 99,95
€ 101,35
€ 101,35
€ 101,35
€ 15,25/m1

Let op! Bij plaatsing op aluminium onderbalken heeft u EPDM band nodig. Zie voor montage www.terrasentrends.nl
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Fiberon Good Life R12 Brown Bungalow Advantage
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GOOD LIFE
Meer waar voor uw geld
 
Good Life-terrasplanken hebben altijd al een onverslaanbare combinatie van 
topprestaties, duurzaamheid en waarde geboden. En nu zijn er ook Good Life-
terrasplanken met de genuanceerde look van tropisch hardhout. Ervaar de nieuwe 
multichrome kleuren Beach House, Bungalow en Tuscan Villa. Nog nooit is het zo 
eenvoudig geweest om de stijl en elegantie van uw buitenruimte naar een hoger niveau 
te tillen, terwijl u qua budget met beide benen op de grond blijft staan.
 
- Authentieke houtuitstraling met duidelijk nerfstructuren
- Multichrome kleuren evenaren die van exotisch hardhout
- Effen kleuren doen denken aan traditionele gebeitste terrasplanken
- Driezijdig Permatech-beschermlaag is bestand tegen vlekken en vervaging
- Product is duurzaam, gaat lang mee en heeft een prijs die dichter bij die van hout ligt

Composiet terrasplanken
Fiberon Good Life R12

12

Light Brown tuscan village advantage

Brown Bungalow Advantage Grey Beach House AdvantageLight Brown Tuscan Village Advantage

Fiberon Good Life R12

 Terrasplank Terrasplank 
Prijs per m2 366x13,3x2,4 cm 488x13,3x2,4 cm

Light Brown Tuscan Village Advantage
Brown Bungalow Advantage
Grey Beach House Advantage

Fiberon Good Life R12 toebehoren

Prijs per stuk 

Cobra beginclip 24 (30 stuks + RVS schroeven + bit)
Cobra-24 clips (90 stuks + RVS schroeven + bit)
Hardhouten ligger 4,2x6,8x390 cm gevingerlast
Aluminium onderconstructie 3,0x5,0x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Aluminium onderconstructie 2,4x4x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Cobra L-beslag 28x35x35 mm (tbv alu 3,0x5,0x400 cm)
Verbinder hout 26x46 mm lengte 30 cm
Cobra alu verbinder
EPDM band tbv aluminium onderconstructie, rol 20 m1 (1069)
Fiberon montageschroef bruin (150 stuks + bitje)
Fiberon montageschroef grijs (150 stuks + bitje)
Cobra Seal, rol a 35 m1

€ 92,45
€ 92,45
€ 92,45

€ 92,45
€ 92,45
€ 92,45

€ 28,75
€ 51,34
€ 29,95
€ 7,80/m1

€ 8,80/m1

€ 14,95
€ 2,85
€ 13,85
€ 17,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 66,50

Let op! Bij plaatsing op aluminium onderbalken heeft u EPDM band nodig.
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Fiberon Paramount Flagstone

Fiberon Paramount Brownstone
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Composiet terrasplanken
Fiberon Paramount

12

Fiberon Paramount

 Terrasplank  Terrasplank 
Prijs per m2 366x13,9x2,5 cm 488x13,9x2,5 cm

Flagstone
Sandstone
Brownstone

Fiberon Paramount toebehoren

Prijs per stuk 

Cobra beginclip 24 (30 stuks + RVS schroeven + bit)
Cobra-24 clips (90 stuks + RVS schroeven + bit)
Hardhouten ligger 4,2x6,8x390 cm gevingerlast
Aluminium onderconstructie 3,0x5,0x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Aluminium onderconstructie 2,4x4x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Cobra L-beslag 28x35x35 mm (tbv alu 3,0x5,0x400 cm)
Verbinder hout 26x46 mm lengte 30 cm
Cobra alu verbinder
EPDM band tbv aluminium onderconstructie, rol 20 m1 (1069)
Fiberon montageschroef bruin (150 stuks + bitje)
Fiberon montageschroef grijs (150 stuks + bitje)
Cobra Seal, rol a 35 m1

Flagstone BrownstoneSandstone

Een combinatie van een PVC kern en CoExtrusie beschermlaag, zorgen voor een 
lichtgewichtplank die bestand is tegen vocht, deuken en met een verhoogde brand/
vuurresistentie. De Paramountterrasplanken zijn ideaal voor afmeerplaatsen en 
andere toepassingen langs het water. Bovendien zijn ze gemakkelijk te hanteren, 
eenvoudig te onderhouden en hebben ze een levenslange garantie*.

€ 151,20
€ 151,20
€ 151,20

€ 28,75
€ 51,34
€ 29,95
€ 7,80/m¹
€ 8,80/m1

€ 14,95
€ 2,85
€ 13,85
€ 17,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 66,50

€ 151,20
€ 151,20
€ 151,20

Let op! Bij plaatsing op aluminium onderbalken heeft u EPDM band nodig.

Zie voor montage www.terrasentrends.nl

Zie voor aluminium overkappingen 
en pergola's pagina 450 t/m 451. Of 
vraag naar onze uitgebreide catalogus 
buitenverblijven & overkappingen.
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Symmetry Warm Sienna

Symmetry Cinnabar
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Het prachtige uiterlijk van natuurlijk hout is niet te ontkennen, de geavanceerde composiettechnologie 
niet te verslaan. Vernieuwde, multichrome kleuren geven een authentieke uitstraling die u nergens 
anders vindt. De exclusieve PermaTechbeschermlaag beschermt tegen kleurvervagingen en vlekken, 
terwijl de duurzame composietkern voor uitzonderlijke weerstand tegen rotten, scheuren, insecten 
en vergaan zorgt. Dit is natuur en wetenschap in perfecte harmonie. Dit is Symmetry®.

Composiet terrasplanken
Fiberon Symmetry

12

CinnabarWarm Sienna Graphite

Fiberon Symmetry

 Terrasplank Terrasplank Terrasplank Terrasplank Kantplank 
Prijs per m2 305x13,6x2,4 cm 366x13,6x2,4 cm 427x13,6x2,4 cm 488x13,6x2,4 cm 244 cm

Warm Sienna
Graphite
Cinnabar

Fiberon Symmetry toebehoren

Prijs per stuk 

Cobra beginclip 24 (30 stuks + RVS schroeven + bit)
Cobra-24 clips (90 stuks + RVS schroeven + bit)
Hardhouten ligger 4,2x6,8x390 cm gevingerlast
Aluminium onderconstructie 3,0x5,0x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Aluminium onderconstructie 2,4x4x400 cm (RAL7016) 2 mm wanddikte
Cobra L-beslag 28x35x35 mm (tbv alu 3,0x5,0x400 cm)
Verbinder hout 26x46 mm lengte 30 cm
Cobra alu verbinder
EPDM band tbv aluminium onderconstructie, rol 20 m1 (1069)
Fiberon montageschroef bruin (150 stuks + bitje)
Fiberon montageschroef grijs (150 stuks + bitje)
Cobra Seal, rol a 35 m1

Zie voor montage www.terrasentrends.nl

€ 130,85 € 130,85  
€ 130,85  
€ 130,85

€ 130,85 € 130,85
€ 130,85
€ 130,85

€ 19,40/m1

€ 19,40/m1

€ 19,40/m1

€ 28,75
€ 51,34
€ 29,95
€ 7,80/m1

€ 8,80/m1

€ 14,95
€ 2,85
€ 13,85
€ 17,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 66,50

Let op! Bij plaatsing op aluminium onderbalken heeft u EPDM band nodig.
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Millboard Enhanced Grain Brushed Basalt

Millboard Enhanced Grain Coppered Oak

Gevormd uit geselecteerd glad hout. Elke plank wordt met de 

hand nabewerkt totdat het de subtiele nuances van echt hout 

evenaart. Ons Enhanced Grain-assortiment wordt geleverd in 

zes tinten waarin de natuurlijke uitstraling van hout prachtig 

tot haar recht komt. Kies de kleur die bij jouw ontwerp past.
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Composiet terrasplanken
Millboard Enhanced Grain

12

Golden Oak

Limed Oak

Coppered Oak

Smoked Oak

Jarrah Brushed Basalt

Antique Oak

Met de hand gevormd van echt hout, alleen het scherpste oog kan zien dat het geen hout is.
Millboard rot niet en verweerd ook niet door weersinvloeden. De installatie is eenvoudig. Simpelweg neerleggen en vastschroeven 
met vrijwel verborgen bevestigingen. Eenmaal op zijn plaats is de nazorg eenvoudig. Schuren en behandelingen zijn verleden tijd. Een 
eenvoudige dweil met zeepwater is alles wat nog nodig is. Millboard is ontworpen om mensen te laten genieten van het buitenleven. 
De splintervrije en hoge antislip eigenschappen maken het tevens veilig om het hele jaar door te gebruiken.
 
Millboard brengt, gesteund door een ervaren technisch team dat advies kan geven over elk aspect van selectie tot installatie, het beste 
van twee werelden samen: natuurlijke schoonheid met hoge prestaties. Waarom genoegen nemen met minder?

Millboard Enhanced Grain

Prijs per stuk Terrasplank Bullnose board Bullnose flex Square edging Fascia board
 360x17,6x3,2 cm 320x15x3,2 cm 240x5x3,3 cm 320x5x3,3 cm 320x14,6x1,6 cm

Golden Oak
Coppered Oak
Jarrah
Brushed Basalt
Limed Oak
Smoked Oak
Burnt Cedar
Antique Oak

Millboard Enhanced Grain toebehoren

Prijs per stuk 

Onderbalk 4,0x7,0x280 cm
Durafix schroeven 50 mm (verpakt per 250 stuks)
Durafix schroeven 60 mm (verpakt per 250 stuks)
Touch up paint (blik a 500 ml)
Touch up paint t.b.v Burnt Cedar en Antique Oak (blik a 500 ml)

€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 135,00
€ 135,00

€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 135,00
€ 135,00

€ 109,00
€ 109,00
€ 109,00
€ 109,00
€ 109,00
€ 109,00
€ 117,50
€ 117,50

€ 86,50
€ 86,50
€ 86,50
€ 86,50
€ 86,50
€ 86,50
€ 95,00
€ 95,00

€ 96,50
€ 96,50
€ 96,50
€ 96,50
€ 96,50
€ 96,50
€ 105,00
€ 105,00

€ 27,50
€ 64,50
€ 67,75
€ 51,50
€ 55,60

Alle toebehoren zijn in elke kleur verkrijgbaar.  
Zie pagina 343 voor een afbeelding van de toebehoren.
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Millboard Weathered Oak Driftwood

Millboard Weathered Oak Vintage
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Composiet terrasplanken
Millboard Weathered Oak

12

Driftwood

Square edging Bullnose Flex Bullnose board Fascia board

Embered Vintage

Prachtig verouderd en absoluut tijdloos. Onze Weathered Oak-collectie is gevormd van 100 jaar oud verweerd eikenhout en 
handgekleurd met natuurgetrouwe tinten. De natuurlijk verweerde uitstraling blijft tientallen jaren behouden.

ACCESSOIRES
Alles wat je nodig hebt. Naast onze onderregels, gemaakt van 100% gerecycled kunststof, kunnen we diverse onderdelen 
leveren voor het verhogen en nivelleren van je terras. De combinatie van de unieke Lastane toplaag met de speciale 
Durafix schroeven zorgen voor het “lost head” effect. Na het indraaien van de schroef sluit de toplaag  zich weer. Voor de 
finishing touch kun je uit ons assortiment bijpassende Edgings en Facia Boards toevoegen.

Millboard Weatherd Oak

Prijs per stuk Terrasplank Bullnose board Bullnose flex Square edging Fascia board
 360x20x3,2 cm 320x15x3,2 cm 240x5x3,3 cm 320x5x3,3 cm 320x14,6x1,6 cm

Vintage
Embered
Driftwood

Millboard Weatherd Oak toebehoren

Prijs per stuk 

Onderbalk 4,0x7,0x280 cm
Durafix schroeven 50 mm (verpakt per 250 stuks)
Durafix schroeven 60 mm (verpakt per 250 stuks)
Touch up paint (blik a 500 ml)
Touch up paint t.b.v Embered en Driftwood (blik a 500 ml)

€ 142,00
€ 155,00
€ 142,00

€ 125,00
€ 135,00
€ 125,00

€ 109,00
€ 117,50
€ 109,00

€ 86,50
€ 95,00
€ 86,50

€ 96,50
€ 105,00
€ 96,50

€ 27,50
€ 64,50
€ 67,75
€ 51,50
€ 55,60

Alle toebehoren zijn in elke kleur verkrijgbaar.
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Bamboo Xtreme

Bamboo Xtreme

 Terrasplank  Terrasplank Terrasplank Terrasplank Terrasplank  Kantplank
Prijs per m1 185x13,7x2,0 cm 185x15,5x2,0 cm 185x17,8x2,0 cm 185x15,5x2,0 cm BOL 185x13,7x3,0 cm  185x13,7x2,0 cm

Bamboo Xtreme geolied,  € 13,10 € 15,40 € 18,50 € 16,50 € 26,50 € 13,50
thermisch gemodificeerd 

Bamboo Xtreme toebehoren

Prijs per stuk

Cobra-20 clips ( 90 stuks + RVS schroeven + bit)
Cobra beginclip 20 ( 30 stuks + RVS schroeven + bit)
Hardhouten ligger 4,2x6,8x390 cm gevingerlast
Bamboe Xtreme geolied, thermisch gemodificeerd onderbalk 244x4x6 cm
Woca Exterieur-olie 2,5 liter 
Woca Exterieur-cleaner 2,5 liter
Bezem Silicium Carbid (speciaal voor onderhoud)
Kopkantsealer 750 ml. (ter voorkoming van kopscheuren)

Bamboe terrasplanken
Bamboo Xtreme

12

Thermo-Bamboe verenigt eigenschappen als hoge duurzaamheid, robuust oppervlak, elegante optiek 
en milieuvriendelijkheid. Het oppervlak is door de hoge dichtheid nog compacter en harder dan vele 
hardhoutsoorten. Bamboo X-treme is een natuurlijk product, dat in kleur, structuur en uiterlijk kan variëren. 
De kleur zal na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van het toegepaste onderhoud en het gebruik. De 
planken hebben een donkerbruine kleur na de installatie, welke na enkele weken steeds lichter wordt. Zonder 
onderhoud zal het materiaal vergrijzen (net zoals dit met de meeste houtsoorten gebeurt). Indien de originele, 
bruine kleur de voorkeur geniet, dienen de terrasplanken te worden onderhouden met watergedragen  
teakolie (bijv. WOCA Exterior). Direct na de plaatsing dienen er 1 of 2 lagen van de olie aangebracht te worden.

185x2,0x13,7 cm 185x2,0x15,5 cm 185x2,0x17,8 cm

€ 55,50
€ 28,75
€ 29,95
€ 11,50/m1

€ 71,00
€ 45,00
€ 75,00
€ 28,70
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Hardhouten  terrasplanken
B-fix Terrasplank 

Robinia Terrasplank 

12

Afrikulu

Robinia

B-fix systeem clip

Garapa Ipe

 Terrasplank B-fix systeem

Prijs per m1  Lengtes op aanvraag

Afri-kulu € 15,95
Garapa € 15,95
Ipe € 26,50

 Robinia Terrasplank 

 12x2,2 cm
Prijs per m1  Lengtes op aanvraag

Robinia terrasplank, geschaafd, droog gevingerlast € 15,95

 B-fix systeem toebehoren

Prijs per stuk  

B-fix systeem clip (verpakt per 100 stuks) € 95,-
Hardhouten ligger 4,2x6,8x400 cm gevingerlast € 27,40

Een zeer strak ogende terrasplank in geschaafd Robinia - acacia hout. 
Deze planken zijn geschaafd, perfect gedroogd, en gevingerlast. 
Hierdoor is het mogelijk om een perfect terras te krijgen in langere 
lengtes. De terrasplanken hebben een breedte van 12 cm.
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12
Gevelbekleding
Thermo Bamboe

Thermo Bamboe Gevelbekleding

Prijs per m1  12x2,2 cm  185x13,7x1,8 cm

Bamboe enkelzijdig rabat
Bamboe rombus 
Cobra 18-clips (90 stuks RVS met schroeven en bit)

Thermo Bamboe enkelzijdig rabat

Thermo Bamboe enkelzijdig rabat

Thermo Bamboe rhombus

Thermo Bamboe rhombus

Dit product bereikt  in tegenstelling tot andere houtproducten - een hoge brandveiligheidsklasse 
(B-s1-d0 conform EN 13501-1) zonder impregnatie met dure en milieuvervuilende 
brandvertragers. Bamboo X-treme® Gevelbekleding bestaat uit massieve bamboeplanken 
gemaakt van gecomprimeerde en op 200°C thermisch gemodificeerde bamboestrips. Dankzij 
dit unieke gepatenteerde proces behaalt Bamboo X-treme® de hoogste duurzaamheidsklasse 
conform relevante EU normen. Daarnaast neemt de stabiliteit en de hardheid sterk toe.

€ 8,50
€ 8,50
€ 58,-/st

€ 12,85
€ 12,75
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Gevelbekleding

Bamboe N-FINITY

Bamboe N-FINITY Gevelbekleding

Prijs per m1  14x1,8 cm
  lengtes op aanvraag

Bamboe enkelzijdig rabat
Bamboe rombus
Cobra 18-clips (90 stuks RVS met schroeven en bit)
Headside sealer 1 ltr

€ 15,70
€ 15,70
€ 58,-/st
€ 59,-/st

Zie voor montage www.terrasentrends.nl

Zie voor alle in-lite tuinverlichting 
pagina 316 t/m 327.

363



12
Gevelbekleding
WEO 35

Montage voorbeeldMontage voorbeeld

WEO F-profiel

WEO Gevelbekleding

WEO® is gevelbekleding van co-extrusie houtcomposiet met rhombusoptiek. 
Doordat WEO® een trapeziumvormig profiel heeft, kan het horizontaal en 
verticaal geplaatst worden. De matte multicolor-kleuren met een natuurlijke 
houtoptiek geven de gevel, structuur en een ongekende warme uitstraling.

WEO35 Gevelbekleding

Prijs per m1  Teak  Licht Grijs Ipé  Donker Grijs

WEO35 WPC 360x17x3,3 cm

WEO35 Gevelbekleding toebehoren

Prijs per stuk  Teak  Licht Grijs Ipé  Donker Grijs

WEO35 F-profiel 360x6,5x8,5 cm
WEO RVS schroeven 4,2x88 mm  
(500 stuks + bit)

€ 15,75

€ 65,00
€ 189,95

€ 15,75

€ 65,00
€ 189,95

€ 15,75

€ 65,00
€ 189,95

€ 15,75

€ 65,00
€ 189,95
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Gevelbekleding

WEO Classic

WEO® Classic is gevelbekleding van gecoëxtrudeerd houtcomposiet dat ongelofelijk sterk 
gelijkt op gevelbekleding van echt exotisch hout. 

Het heeft het voordeel dat het niet na verloop van tijd begint te verkleuren en dat het 
ongevoelig is voor vocht, dankzij een waterdichte polyethyleenlaag helemaal rondom het 
oppervlak. Samengesteld van materialen van biologische afkomst: De WEO Classic-planken 
zijn voor 65% van hout en voor 35% van gerecycleerd plastic en ze zijn zelf ook voor 100% 
recycleerbaar. 

Voor een horizontale plaatsing, worden ze met onzichtbare roestvrijstalen clips geïnstalleerd. 
Om de realisatie van de gevelbekleding te vereenvoudigen, worden afwerkingsprofielen 
aangeboden: hoekprofielen en U-vormige rails om te starten. De planken kunnen op 
verschillende dragers aangebracht worden: hout, metaal, aluminium met of zonder isolatie. 

WEO Classic Gevelbekleding

Prijs per m1  Teak  Licht Grijs Ipé  Donker Grijs

WEO Classic WPC 360x17,3x1,3 cm
WEO Classic F-profiel 360x3,5x4,5 cm

WEO Classic Gevelbekleding toebehoren

Prijs per stuk 

Startprofiel aluminium 300x2,5x0,7 cm
RVS schroeven 4x25 mm t.b.v. alu startprofiel (50 stuks + bit)
WEO clip RVS 4x25 mm (100 stuks + schroeven)

€ 12,25
€ 41,40/st

€ 12,25
€ 41,40/st

€ 12,25
€ 41,40/st

€ 18,25
€ 10,90
€ 51,35

€ 12,25
€ 41,40/st

Zie voor montage www.terrasentrends.nl

Zie voor alle plantenbakken 
pagina 304 t/m 313.
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Flux deur Excellent

Linksdraaiend. 
100x180 cm W306704 € 259,65

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. 
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 € 79,00

Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.  
Rond 16, per 2 stuks W1015342 € 4,75

bijzonder effect
•  Een bijzonder dynamisch effect door de 

verschillende plank- en lathoogtes.
•  Vuren planken 4,2 cm en 8,7 cm breed 

op tussenlatten 1,3x8,7 cm.

Flux scherm 180 Excellent

180x180 cm W306650 € 228,35

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

368 terras & trends



verbeterde
KWAL ITE I T
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Schuttingen

Elan scherm Excellent 90 

Met horizontale balkjes. 
90x180 cm. W304543 € 129,85

Elan deur Excellent 

Deur met frame van vuurverzinkt ijzer. 
Verstelbare scharnieren. Linksdraaiend. 
Excl. sluitwerk. 
100x180 cm. W304573 € 259,65

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief 
slotkast, cilinder en slot.Excl. duimen. 
W25850  € 79,00

RVS luxe deurbeslagset

Voor alle plankendeuren met houten 
frame.Incl. duimen.  
W19002 € 48,00

Elan scherm Excellent 180 

Met horizontale balkjes.
180x180 cm. W304557 € 215,30

Gladde 
planken

Basicscherm Excellent 90 

Met horizontale planken. 
90x180 cm. A303151 € 128,85

Basicdeur Excellent 

Met horizontale planken.
100x180 cm. A303143 € 189,20

Basicscherm Excellent 180 

Met horizontale planken. 
180x180 cm. A303119 € 194,40

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 369



Jumbo  
schermen
& deuren
• Zeer solide

• Geschaafde vuren  
planken 1,5x14 cm

• Deurstijlen van gevingerlast 
hout 4,5x11,5 cm

• Dikte scherm bijna 5 cm

Jumboscherm 90/180
 
Ook horizontaal toe te passen.  
180x90 cm W306193 € 54,15

Jumboscherm 180/180

15 planken, 3 geschaafde 
steunplanken.
Ook verticaal toe te passen. 
180x180 cm A306223 € 91,25

Deurframe met planken

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
100x180 cm W306759 € 194,40
100x200 cm W306803 € 207,45

Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken  
op 3 steunplanken. Ook horizontaal  
toe te passen. 
180x180 cm A306304 € 95,50

Jumboscherm met v-trellis

Verticaal met trellis driehoek
180x180 cm W306254 € 150,05

verbeterde
KWA L I T E I T

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

Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken.  
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.
180x180 cm W306306     € 97,80

Deurframe met  
planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar 
deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306310 € 115,30

Deurframe met  
planken toog

Toogdeur met Jumbo planken 
op stalen verstelbaar deurframe.  
Met uitgefreesd slotgat. 
Rechtsdraaiend.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306309 € 202,25
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2
Meter 
hoog!

Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. 
Set bestaat uit: 3 regels, 
waarvan 1 verticale regel met 
aanslaglat is uitgevoerd. Incl. 
bevestigingsmaterialen en 
handleiding. 1011339  € 43,15

max. 160 cm

m
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Afdeklat geschaafd 

T.b.v. recht- en toogschermen. 
Voorzien van sponning 5,2 cm 
1,9x7x181,5 cm W06805  € 4,95
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x181,5 cm W06806  € 6,40
3,5x8,5x180 cm W06803  € 13,00

06805

06803 / 06806

06803 / 06804

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. 
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 € 79,00

Zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. 
Inclusief slotkast, cilinder en slot. 
Excl. duimen. W25855 € 84,65

13
Hout 

Vuren Schermen 
en deuren

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 371



Plankendeur Linia

Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm)  
en smalle (6 cm) planken op verstelbaar frame.
100x180 cm W08150 € 215,30

Linia scherm 

Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm)  
en smalle (6 cm) planken. 
180x180 cm W08145  € 127,20

Waaierscherm

Twee zijden geschaafde vuren planken
180x180 cm W10017  € 189,20

Volop  
speel plezier  
in eigen tuin!De opgegeven maten van de schermen 

zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG 
keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 € 79,00

Linia Plankenschermen

Waaierscherm

terras & trends372



Toogplankenscherm 21-planks

Geschaafd grenen verticaal
180x180 cm W08125  € 114,00

Plankenscherm 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal 
met trellis driehoek
180x180 cm W08114  € 177,90

Plankenscherm 21-planks 

Geschaafd grenen  
recht verticaal
180x180 cm W08116 € 108,70 
180x180 cm W08190 € 98,35
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Afbouwscherm 21-planks

Geschaafd grenen verticaal
180x180/89 cm W08111 € 125,20

Plankenscherm 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal
180x89 cm W08101  € 78,40
180x130 cm W08107  € 88,95
Scherm is in combinatie met  
betonsysteem te gebruiken.

Plankenscherm 19-planks

Geschaafd grenen recht 
plankenscherm verticaal
180x180 cm W08176  € 86,90

Plankenscherm 17-planks

Fijnbezaagd grenen plankenscherm 
recht verticaal. Planken 1,7x16 cm
180x180 cm W08075  € 85,25

Plankenscherm 19-planks 

Geschaafd grenen toog 
plankenscherm verticaal
180x180 cm W08177  € 90,90

19- planks schermen zijn gemaakt van planken 1,5x14 cm.  
21- planks schermen zijn gemaakt van planken 1,7x14 cm.

L-beslag 

Per 4 stuks verpakt
Geel verzinkt  W19007  € 1,65
RVS W19019  € 4,45
Zwart gepoedercoat  W19036 € 5,10

Voor bevestiging 
aan houten palen.

Voor bevestiging 
aan houten palen.

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met 
doorgeboorde gaten. 
Geel verzinkt W19024 € 2,00
 RVS  W19050 € 5,05
Zwart gepoedercoat W19035 € 5,40
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Grenen schermen 
en deuren

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Plankenscherm grenen

13 mm toog
180x180 cm W08230  € 59,65

15 mm toog
180x180 cm 1000052 € 72,45

Plankenscherm grenen

13 mm recht 
180x180 cm W08235  € 59,65

15 mm recht
180x180 cm 924406  € 65,80

Lamellenscherm 

Fijnbezaagd recht. Gemaakt van  
4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm W08255  € 43,40

Tooglamellenscherm

Fijnbezaagd toog. Gemaakt van  
4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm W08260 € 44,15

De 13 mm schermen zijn gemaakt van planken 1,3x13,5 cm (artikelnummers: 08230 / 08235).
De 15 mm schermen zijn gemaakt van planken 1,5x14,0 cm (artikelnummers: 08102 / 08103 / 08105).

Plankendeur

Geschaafd grenen recht op 
verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm W07575 € 170,00
100x180 cm W07550  € 173,25
100x190 cm W07675 € 177,90 
120x190 cm W07680 € 189,10

Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen 
verstelbaar frame. Planken 2,0x20 cm.
Excl. hang + sluitwerk. 
100x200 cm W07540 € 204,25 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen toog op
verstelbaar frame. Links draaiend.
Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + 
sluitwerk.
90x172/179 cm  W07523 € 177,90
 

Plankendeur grenen

Geschaafd grenen horizontaal op 
verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
90x179 cm  W07524 € 209,50
 

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief 
slotkast, cilinder en slot. 
Excl. duimen.   
W25850  € 79,00

RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. 
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen.  
W25855   € 84,65

Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.  
Rond 16, per 2 stuks 

1015342  € 4,75

Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en  
poorten. Rond 16, per 2 stuks  

W19076  € 6,60

€ 13,00
€ 17,05

 € 4,95

 € 6,40

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm. 
Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm  W06803
3,5x8,5x235 cm  W06804 

Afdeklat geschaafd 

T.b.v. recht- en toogschermen. 
Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm  W06805
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x181,5 cm  W06806  

W06803 / 
W06804

W06803

W06805

374 terras & trends
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13
Hout 

Zelfbouwsysteem 
grenen

Zelfbouwsysteem met grenen palen en planken

375

Profielplanken

Werkend 13,5 cm. 
2,8x14,5x180 cm W06145 € 7,65
2,8x14,5x200 cm W06150 € 8,50
2,8x14,5x300 cm W06155 € 12,80
2,8x14,5x400 cm W06160 € 17,00
(Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk 
kromtrekken)

Profielafdekplank

Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant.
2,8x13,5x200 cm W06165 € 8,55

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 2,8 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. profielplanken.

Sponningmaat is 3,0 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. profielplanken.

Eindpaal voorzien van één sponning.  
8,8x8,8x270 cm   W07030 € 25,55 

Tussenpaal voorzien van twee sponningen. 
8,8x8,8x270 cm   W07035 € 25,55 

Hoekpaal voorzien van twee sponningen.  
8,8x8,8x270 cm  W07040 € 26,15

Art.nr. 18822Art.nr. 18824Art.nr. 18823

De profielplanken zijn samen met de palen, die voorzien zijn van een sponning, ideaal om uw eigen afscheiding te maken. 
U kunt dit naar eigen inzicht invullen.Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw blokhut of berging te maken met deze producten. 



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

Plankenscherm zwart

15 planken, 3 tussenregels.  
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en 
zwart gedompeld.
180x180 cm      1007181  € 83,65 

Plankenscherm zwart 19-planks

17 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en 
zwart gedompeld.
180x180 cm  W08088  €  92,15

Plankenscherm zwart 21-planks

19 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. 
Planken 1,5x14 cm. Geimpregneerd en zwart 
gespoten.
180x180 cm W08018 €  143,60 

max. 160 cm

m
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Universeel tuindeurkozijn 

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale 
breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 
1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. 
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.  
 W08035 

Gemaakt van geschaafd grenenhout, KOMO geïmpregneerd en daarna 2x zwart gedompeld.
Niet dekkend zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen. Desgewenst nabehandelen.

Plankendeur zwart

Geschaafd grenen recht op verstelbaar zwart 
frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en
zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm   W08086  € 217,40

€ 48,40

Deurframe met planken verticaal zwart

Zwart gespoten jumbo planken op stalen verstel-
baar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x190cm  W08151 €  249,05

Zwart gespoten!

Plank grenen zwart 

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart 
gedompeld.
1,5x14x180 cm W07445  € 4,55 

Vierkante paal zwart

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart 
gedompeld.
8,8x8,8x270 cm W08095 €  27,00

Afdekkap zwart

Geschaafd grenen, voorzien van sponning 6,2 cm. 
Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm W08090  € 16,00

RVS luxe deurbeslagset  
zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met 
SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen.   W25855  € 84,65 

Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.  
Rond 16, per 2 stuks  W19076  € 6,60

L-beslag 

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt   W19007 € 1,65
RVS  W19019  € 4,45
Zwart gepoedercoat W19036 € 5,10 
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Zwart scherm met 
bijpassende deur
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Shutterscherm Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels een RVS-strip. 
Vuren lamellen 1,9x7 cm.  
Vuren raamwerk 3x8 cm.
90x180 cm. A299405   € 241,40
90x240 cm. W689180   € 262,25

Jaloezie-element Excellent

 14 vaste vurenhouten lamellen (2,1x6 cm) onder een 
hoek van 45 graden op 3 ingekeepte onderregels 
2,4x4,8 cm. Ook toepasbaar als pergoladak.  
180x90 cm. A306568 € 116,15

De zwart gespoten 
 schermen worden eerst groen  

geimpregneerd en daarna  
gespoten met een dekkende verf.

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Jaloezie &  
shutterschermen



Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd 
(onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal.  
Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W42001 € 141,05
Groen geïmpregneerd  W42031 € 151,10
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

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

Schermen 180x180 cm

Douglas plankenscherm 
15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. 
Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). 
Recht verticaal.  
Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm.  
Onbehandeld 1011340 € 129,60
Groen geïmpregneerd W44091 € 141,05
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm zwart 
15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. 
Fijnbezaagd. Geïmpregneerd en zwart 
gedompeld. 
Planken 1,9x19,5 cm. 
180x180 cm   W08089 € 146,40
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken. 

Douglas plankenscherm 
17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).  
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 
180x180 cm.
Onbehandeld  W41099  € 141,05
Groen geïmpregneerd     
  W44099 € 154,45
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 
19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).  
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 
180x180 cm.
Onbehandeld W41096 € 127,60
Groen geïmpregneerd   
  W44096 € 134,25
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Fijnbezaagd 
(onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal.  
Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W42005 € 83,95
Groen geïmpregneerd    W42035 € 89,95

Ook 
horizontaal 
toepasbaar.

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd 
(onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal.  
Planken 1,5x14 cm. Dik 1,5 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W42006 € 91,25
Groen geïmpregneerd   W42036 € 78,75
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.378 terras & trends



De fijnbezaagde douglas 
schermen en deuren hebben 

een natuurlijke en warme 
uitstraling. Douglashout valt 

in duurzaamheidsklasse 3 
en is daarmee één van de 

duurzaamste houtsoorten van 
Europa. Douglas plankenscherm combi

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde.
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 
180x180 cm W42007 € 173,30
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankendeur combi

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde.  
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm.  
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W42008 € 267,30

13
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Douglas schermen en deuren 

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Douglas plankenscherm 
19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. 
Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 
1,5x14 cm.
180x130 cm. W42086 € 72,45
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Douglas plankenscherm 
19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. 
Geschaafd recht verticaal. Planken 
1,6x14 cm.
180x130 cm W42084 € 100,75
Scherm is in combinatie met 
betonsysteem te gebruiken.

Schermen 180x130 cm

Terras & Trends Vlonderschroeven

Prijs per emmer Verpakt per  Prijs

5,0x50 mm TX 150 stuks  € 28,50
5,0x60 mm TX 125 stuks € 28,80

TIP!
Voor de perfecte montage 

zie ons gehele assortiment

 Terras & Trends schroeven

 op pagina 424.

380 terras & trends



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar 
stalen frame. Planken 1,8x16 cm. 
100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk. 
Onbehandeld W42060 € 227,00
Groen geïmpregneerd  
  W42061 € 235,05

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar 
frame. Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm. 
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42055 € 213,55
Groen geïmpregneerd   
  W42056 € 221,65

Douglas tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel 
met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. 
W07536     € 51,70

max. 160 cm
m

ax
. 2

10
 c

m

Douglas afdeklat

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 1011341 € 15,45
Groen geïmpregneerd W44827 € 17,40

Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830 € 21,85
Groen geïmpregneerd W06835 € 24,85

Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar 
stalen frame. Planken 1,5x14 cm. 
100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld  W42045 € 183,95
Groen geïmpregneerd                
  W42046 € 194,75

Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar 
stalen frame. Planken 1,9x19,5 cm. 
100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42050 € 204,85
Groen geïmpregneerd  
  W42051 € 213,55

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op zwart ver-
stelbaar frame. Planken 1,6x14 cm. 
100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld   W42066  € 227,00

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief 
slotkast, cilinder en slot. 
Excl. duimen.   
W25850  € 79,00

Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.  
Rond 16, per 2 stuks 
1015342 € 4,75

13
Hout 

Douglas schermen & deuren 

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 381



Hardhouten afdekkap

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm. 
T.b.v. Plankenschermen recht.
7x3,5x180 cm. W06840 € 19,75

Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x14 cm.  
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor.  
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
Naar keuze links- of rechtsdraaiend. T.b.v. de 
bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd 
en voorgeboord.
100x180 cm.  W14430 € 495,70

Hardhouten tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit:  
3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat  
is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en
handleiding W07537 € 90,25

Alle hardhouten 
plankenschermen 
zijn RVS-
geschroefd.

max. 160 cm

m
ax

. 2
10
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De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.382 terras & trends



Hardhouten toogplankenscherm

Geschaafd toog, verticaal
180x165/180 cm W14365 € 197,60

Hardhouten plankenscherm

Geschaafd recht, verticaal. Ook horizontaal te 
gebruiken
180x180 cm W14364  € 190,80

Hardhouten plankenscherm

Geschaafd recht, verticaal
180x90 cm W14368  € 112,35

Hardhouten plankenscherm

Geschaafd recht, verticaal, met trellis-driehoek
180x180 cm W14369  € 247,30

Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar stalen 
frame 
100x180 cm 1041163  € 287.95

Hardhouten plankenschermen zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms “bloeden”. Dit betekent dat de inhoudstoffen  
van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

Hardhout is 
duurzaam, sterk  
en heeft een warme 
uitstraling.

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

Hardhouten plankenscherm

17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. 
Scherm is in combinatie met betonpalen te gebruiken. 
180x180 cm W14361  € 213,40

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief 
slotkast, cilinder en slot. 
Excl. duimen.   
W25850  € 79,00

RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. 
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen.  
W25855   € 84,65

Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.  
Rond 16, per 2 stuks 

1015342  € 4,75

Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en  
poorten. Rond 16, per 2 stuks  

W19076  € 6,60

Hardhouten toogplankendeur

Geschaafd toog, verticaal, met verstelbaar stalen 
frame. Excl. hang + sluitwerk.
100x170/180 cm 1041164  € 303.75

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 383
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Keruing scherm 52

27806185 180x180 cm.  € 247,00

Keruing scherm 51

27806183  180x180 cm.  € 247,00

Keruing scherm 50

27806181 180x180 cm.  € 245,00

Poortbeslag RVS

27806187 180x180 cm.  € 89,00

Keruing jalouzie trellis 28

27806189 180x180 cm.  € 349,00

Keruing poort 27

27806186 180x100 cm.  € 259,00

Keruing poort 26

27806184  180x100 cm.  € 259,00

Keruing poort 25

27806182 180x100 cm.  € 259,00

Keruing jalouzie trellis 27

27806188 180x90 cm.  € 185,00

Rhombus 
lamellen  
in 13x65 mm,
afstand tussen  
de latten 5mm.

Rechte latten  
van 15x70 mm,
afstand tussen  
de latten 5mm.

Verstelbare 
lamellen 12x52 
mm, glad.

Rhombus 
lamellen  
in 13x65 mm,
afstand tussen  
de latten 5mm.

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 385
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Eco gaastrellis

Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een 
grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel 
heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een 
doorsnede van ø 3,8 mm.
180x180 cm W08325 € 68,90
90x180 cm W08326 € 44,30

Douglas Betonijzertrellis 

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een 
douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer 
heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een 
doorsnede van ø 5 mm. 
180x180 cm W32050 € 121,15
90x180 cm W32055 € 75,25

Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en  
een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm.  
Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5 cm  
heeft een doorsnee van 5 mm. 
180x180 cm W14301  € 141,15
90x180 cm W14304  € 100,50

Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips + schroeven W19010 € 1,40

Bouwstaalmatten 200x300 cm

Maaswijdte.
100x100 mm, roest  77201500 € 46,25
150x150 mm, roest  77201505 € 29,95
50x50 mm, gegalvaniseerd  77201510 € 107,00
100x100 mm, gegalvaniseerd  77201515 € 82,50

Gaaspanelen (stekloos) 

Met een maaswijdte 10x10 cm en verzinkt  
draad  met een doorsnede van ø 3,8 mm.
180x180 cm W08309 € 24,40
90x180 cm     W08310 € 14,70

Grenen Betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een 
grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer  
heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en doorsnede 
van ø 5 mm.
180x180 cm W08317 € 104,10 
90x180 cm W08318 € 67,15
60x180 cm W08319  € 54,80

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.
386 terras & trends
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387

Trellisscherm Jasmijn

Vuren latten 0,8x1,8 cm met  
afgeronde kanten, raamwerk 3,5x3 cm.  
Mazen ca. 2,2x2,2 cm.
180x180 cm.  W304930 € 85,-
90x180 cm. W304956 € 42,50
60x180 cm. W304964 € 32,50

Trellisscherm 
Jasmijn

Trellissen 
geven houvast 
aan bloemen 
en klimplanten.

13
Hout 

Trellisschermen

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Hout-beton  
schuttingsystemen 

U kunt met hout-beton 
schuttingen echt alle kanten op.  
Kies uw gewenste paal, plaat én scherm.  

terras & trends388
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  Gladde betonplaten ongecoat en gecoat
Ongecoate betonplaten   Antraciet  Grijs

24x3,5x184 cm     W13215  W13415 
24x3,5x224 cm     W13218  W13417 

Gecoate betonplaten   Antraciet 

3,5x24x184 cm     W32120  
3,5x24x224 cm     W32125  

Zeer veel 
toegepast!

Voorbeeldopstelling:
Beton antraciet glad met  
douglas plankenscherm. 

Voorbeeldopstelling: 
Beton grijs glad met  
grenen plankenscherm.  

  Gladde betonpalen met diamantkop ongecoat en gecoat
Ongecoate betonpalen   Antraciet  Grijs

 10x10x190 cm, tussenpaal  W13231  W13411 
 10x10x280 cm, tussenpaal  W13232  W13412 
 10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten  W13234   W13414

 10x10x280 cm, hoekpaal  W13233  W13413 
 10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten  W13244  W13416 

 10x10x280 cm, T-paal  W13247  W32315 

 10x10x280 cm, eindpaal  W13236  W32320 

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

Gecoate betonpalen  Antraciet 

 10x10x180 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog  1022799  
 10x10x280 cm, tussenpaal  W13232-C
 10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten  1022801

 10x10x280 cm, hoekpaal  1022804 
 10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten  1022806 

 10x10x280 cm, T-paal  1022807

 10x10x280 cm, eindpaal  W13236-C

€ 45,95 
€ 45,95 
€ 62,35

€ 52,15
€ 68,00

€ 52,15

€ 52,15

€ 60,70
€ 60,70
€ 77,10

€ 66,90
€ 82,75

€ 66,90

€ 66,90

€ 23,25
€ 32,35

€ 31,20
€ 43,05

€ 22,15
€ 29,45

€ 32,95
€ 30,60
€ 58,45

€ 37,40
€ 62,40

€ 37,40

€ 37,40

       Glad beton1
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  Stampbetonpalen ongecoat
Betonpalen   Antraciet  Grijs

 10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen  
 (artikel W08101)  W13039  W13012 
 10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog W13035   W13015 
 10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog  
 t.b.v. 2 betonplaten   W13040  W13013 

 10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog W13041  W13023 

  Stampbetonplaten ongecoat
Betonplaten  Antraciet Grijs

25x3,5x184 cm W13037  W13017 
25x3,5x225 cm W13038  W13018 

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm.

       Lichtgewicht beton

       Ruw (stamp)beton

• Gereduceerd gewicht door aangepaste maatvoering: 47kg 

 (gewichtsreductie van bijna 30%)

• Sterk zoals u gewend bent 

• Verkrijgbaar in grijs en antraciet (gecoat op aanvraag)

• Voorzien van diamantkop

• Te verwerken in combinatie met rechte 180x180 schermen
Lichtgewicht

Lichtgewicht betonpaal met diamantkop ongecoat

Gladde betonplaten ongecoat

Betonplaten     Antraciet   Grijs

 8,5x8,5x275 cm, tussenpaal   1022600  1022601         
 
 8,5x8,5x275 cm, eindpaal    1022602  1022603     

Betonplaten     Antraciet  Grijs

25x3,5x184 cm     W13215  W13415        
 
25x3,5x224 cm     W13218  W13417     
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Sponning t.b.v. betonplaat 
ca. 3,8 cm loopt taps toe 
naar ca. 3,6 cm. 
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€ 44,80

€ 51,80

€ 23,25

€ 32,35

€ 32,85 
€ 35,10

€ 45,35

€ 42,55

€ 21,50
€ 30,60

€ 16,95 
€ 27,80

€ 28,10 
€ 28,10

€ 39,15

€ 34,00

€ 30,05 

€ 37,40

€ 22,15 

€ 29,45
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Grenen plankenschermen

19-planks

180x180 cm W08176 

19-planks Toog

180x180 cm W08177  

21-planks 

180x180 cm W08116

21-planks

180x180 cm W08114  

17-planks

180x180 cm W08075  

Zwart gedompeld

180x180 cm  W08088

21-planks Toog

180x180 cm W08125 

Zwart  
gedompeld!

1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 3

1 3

Tip: Plaats het 
scherm iets los van 
de betonplaat, om 

optrekkend vocht te 
voorkomen!

€ 85,25

€ 108,70

€ 114,00

€ 86,90

€ 177,90

€ 92,15

€ 90,90
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15-planks

180x180 cm
Onbehandeld 1011340 
Groen geïmpregneerd W44091 
Zwart gedompeld W08089 

17-planks

180x180 cm
Onbehandeld  W41099 
Groen geïmpregneerd W44099 

19-planks

180x180 cm
Onbehandeld W41096 
Groen geïmpregneerd  W44096

19-planks

180x180 cm
Onbehandeld W42006 
Groen geïmpregneerd W42036

Douglas plankenschermen

21-planks

180x180 cm
Onbehandeld W42001
Groen geïmpregneerd W42031

Jumboscherm 21 planken

180x180 cm W306306    

20-planks

180x180 cm W14361
Onbehandeld

1 2 3 1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Hardhouten
plankenscherm

Vuren
plankenscherm

1 3

€ 129,60
€ 141,05
€ 146,40

€ 141,05
€ 154,45

€ 127,60
€ 134,25

€ 141,05
€ 151,10

€ 213,40

€ 91,25 
€ 98,75

€ 97,80
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W08090

Afdeklat geschaafd 

T.b.v. recht- en toogschermen. 
Voorzien van sponning 5,2 cm. 
1,9x7x181,5 cm  W06805  
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x181,5 cm  W06806  

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm. 
Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm  W06803 
3,5x8,5x235 cm  W06804
Zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm  W08090

Opvulblokje voor betonpaal

T.b.v. toogschermen in combinatie met beton-
palen. Indien u een schutting plaatst met toog-
schermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte 
uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 
1,7x11x4,5 cm.
Antraciet  W13210 
Grijs  W13410 

Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm
met doorgeboorde gaten.
Verzinkt  W19101
RVS   W19102
Zwart  W19103

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde 
gaten. 
 Verzinkt  W19024 
 RVS  W19050  
Zwart  W19035 

U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een 
muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk  W19025

W06806

W06803 /  
W06804

W06805

€ 6,70

€ 2,00
€ 5,05
€ 5,40

€ 2,00
€ 5,05
€ 5,40

€ 0,50
€ 0,50

€ 13,00
€ 17,05

€ 16,00

€ 4,95

€ 6,40

Opvulblokjes

Montage voorbeeld

Accessoires
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€ 13,55

€ 8,80

Voorbeeld schutting ca. 8 meter lang

Hiervoor heeft u nodig:
• 4 stuks plankenschermen (in dit geval 1 rechtscherm, 1 
rechtscherm met trellis, 1 afbouwscherm en 1 ca. 90 cm 
hoog scherm).

• 3 stuks betonpalen 280 cm, 2 stuks betonpalen 180 cm
• 5 stuks unibeslag-set.
• 4  stuks betonplaten 184 cm lang.

Als extra:  
• 4 stuks afdeklatten recht.

De betonpalen/platen zijn gewapend. 
 Met dit systeem zijn hoogteverschillen 
zonder problemen op te vangen.

Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd 
voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton.  
In handige plastic verpakking dus regenbestendig.
 W13505 

Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte 
bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. 
In handige plastic verpakking dus regenbestendig. 
 W13500
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De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.



Het hout-beton systeem met motief geeft sfeer in de tuin. 
Het is een ideale samenstelling voor een lange levensduur. U kunt kiezen uit 
diverse combinaties van schermen en motieven. De betonplaten zijn verkrijgbaar 
in gecoate en ongecoate varianten. Tussen het scherm en de betonplaat
ligt een betonnen afdekkap ter afwerking. 

Voor de opstelling rechts heeft u nodig:
• 1 stuks plankenscherm.
• 2 stuks betonpalen.
• 2 stuks unibeslag-set.
• 2 stuks betonplaten (rots)motief.
• 1 stuks betonnen afdekkap.
• 1 stuks houten afdekkap.

Schuttingpalen Ongecoat  Gecoat

 10x10x275 cm, tussenpaal W13275  W32200 

 10x10x275 cm, hoekpaal W13280  W32205 

 10x10x275 cm, T-betonpaal W13285  W32210 

 10x10x275 cm, eindpaal W13290  W32215 

Palen antraciet glad met diamantkop
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180
10 10

A

B

C
€ 45,35 

€ 52,75

€ 52,75

€ 51,05

€ 59,55 

€ 65,75

€ 65,75

€ 65,75

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm 
loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.
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Een betonrand verlengt de levens-
duur van de plankenschermen door 

optrekkend vocht tegen te gaan. 

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

Betonplaten met motief

36 cm

36 cm

130 cm

 € 43,70

€ 45,35  € 54,40

€ 52,75

Ongecoate plaat rotsmotief

Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm  W13265

Ongecoate plaat leisteenmotief

Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm W13266

Gecoate plaat leisteenmotief
 
Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm W32225

Gecoate plaat rotsmotief

Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm  W32220

•  Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
• Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
•    Betoncoating vermindert het ontstaan van 
 kalkuitbloei aanzienlijk.

•  Betoncoating beschermd tegen overige 
 gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

De voordelen van gecoat beton zijn:

Plankenschermen

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht 
verticaal. Planken 1,5x14 cm. Onbehandeld.
180x130 cm W42086

Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht 
verticaal. Planken 1,6x14 cm. Onbehandeld.
180x130 cm W42084  € 100,75

€ 72,45
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Glad beton met 
onderplaten met motief

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Accessoires t.b.v. schermen en borders

Betonnen afdekkap zonder coating

T.b.v. betonplaten.  
4,5x8x180 cm  W13260
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap  
  W19060 

Betonnen afdekkap met coating

T.b.v. betonplaten.  
4,5x8x180 cm  W32235
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap
  W19060

Douglas afdeklat

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm. 
Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 1011341 
Groen geïmpregneerd W44827 

Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. 
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830 
Groen geïmpregneerd W06835 

Fles zwarte coating

1 liter  W32486 
 € 40,55

€ 14,60

€ 53,00

€ 21,85
€ 24,85

€ 15,45
€ 17,40

Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardings-
tijd voor als het het wat minder snel hoeft dan 
snelbeton. In handige plastic verpakking dus  
regenbestendig. W13505 € 8,80

Snel beton 

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer 
vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belast-
baar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus 
regenbestendig. W13500   € 13,55

€ 44,00

€ 14,60

Maak uw 
schutting  
helemaal  

af met een 
afdeklat.

Verkrijgbaar
in beton of 

douglas.
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Hout-beton 
schuttingsysteem

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.



Gladde betonpalen ongecoat

Gladde betonplaat ongecoat

Betonpalen  Antraciet 

25x3,5x180 cm betonplaat W32495 

Betonpalen  Antraciet 

 10x10x270 cm tussenpaal W32400 
 10x10x295 cm tussenpaal  
 t.b.v. 2 tussenplaten W32401 
 
 10x10x270 cm eindpaal W32405 
 10x10x295 cm eindpaal  
 t.b.v. 2 tussenplaten W32406  

Veel soorten schermen uit het assortiment 

 kunnen bij dit systeem worden gebruikt.  

wwBijzonder geschikt zijn de schermen  

vermeld op de pagina hiernaast. 

Wilt u een winddichte schutting dan

kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem 

gemaakte beto-dichtplankschermen 

gebruiken. 

Ook te vinden op de volgende pagina.

De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

€ 41,40

€ 56,70

€ 47,60

€ 63,50

€ 25,55

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm 
loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.

13
Hout 
Glad beton, palen met 
sponning en platte kop
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Plankenschermen
Onderstaande worden bij dit systeem geadviseerd.

Vuren beto-dichtplankscherm

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van 
fijnbezaagde vuren planken 1,7x14,5 cm en worden 
voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij 
raden u aan deze schermen alleen in combinatie 
met het op deze pagina genoemde betonsysteem 
te gebruiken.
180x180 cm W07920        

Douglas beto-dichtplankscherm 

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van 
fijnbezaagde douglas planken 1,9x14,5 cm en  
worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. 
Wij raden u aan deze schermen alleen in 
combinatie met het op deze pagina genoemde 
betonsysteem te gebruiken. 
180x180 cm  W40794 

Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd 
(onbehandeld afgebeeld).  
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld  W41099  
Groen geïmpregneerd    W44099 

Grenen plankenscherm 21-planks 

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen 
recht verticaal. Planken 1,7x14 cm.   
180x180 cm W08116 

Betonpalen 10x10 cm.  
Bij dit systeem worden zowel de betonplaat 

alsmede de schermen opgesloten in de 

doorlopende sponning. De constructie wordt 

verder verstevigd door bovenop de palen en 

schermen een hardhouten of geïmpregneerde 

bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).

Bovenregels

Geschaafde Scandinavisch vuren bovenregel.
3,8x10x450 cm   W06603 
Douglas geschaafde gording  
4,5 x 12,0 x 400 cm, onbehandeld.   1009219
Slagschroef met plug. 
T.b.v. montage bovenregel.
Per stuk                                                 W25024 

Ook andere schermen mogelijk!  

Van 17 tot 19 mm dikke plankenschermen 

in douglas, vuren of grenen.

 € 129,80  € 172,45

€ 31,25 

€ 25,45

€ 0,25

 € 108,70
€ 141,05
€ 154,45

Douglas scherm 
met douglas ligger 4,5x12 cm.

401

13
Hout 

Plankenschermen



Scherm 
is 220 cm 

breed!

13
Hout 
Glad beton met sleuf  
t.b.v. stapelprofielscherm
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Betonpalen grijs zonder coating met diamantkop

 11,5x11,5x278 cm, tussenpaal  W13045

 11,5x11,5x278 cm, hoekpaal   W13055 

 11,5x11,5x278 cm, T-paal    W13060
 
 11,5x11,5x278 cm, eindpaal   W13050 

Betowood betonpalen

Gladde betonplaten

Plankenschermen

Accessoires

Betonpalen antraciet met coating en met platte kop

 11,5x11,5x277 cm, tussenpaal  W32100 

 11,5x11,5x277 cm, hoekpaal   W32105  

 11,5x11,5x277 cm, T-paal    W32110
 
 11,5x11,5x277 cm, eindpaal   W32115 

Betonplaten     ongecoat  gecoat

24x3,5x224 cm W13417 W32125        

•  Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
•  Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
•    Betoncoating vermindert het ontstaan van  

kalkuitbloei aanzienlijk.
•  Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen 

van weersinvloeden en UV straling.

De voordelen van gecoat beton zijn:

De antraciet of grijze betonpalen en -platen zijn
te combineren met douglas, vuren, of grenen 
blokhutprofielen van 2,8 cm dikte.
Ook kunt u kiezen voor een Betowood scherm 
(bouwpakket) of plankenscherm.

Links afgebeeld: 
1x Betowood scherm vuren, 
2x betonpalen en 
1x betonplaat 224 cm. 

Betowood schermen

Deze schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden gestapeld.  
De schutting wordt als bouwpakket geleverd. De meegeleverde afdekkap maakt het geheel af.  
Buitenmaat (bxh) 224x185 cm.  
Bouwpakket vuren Betowood scherm bestaat uit:  
14 blokhutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.  
Vuren, groen geïmpregneerd W31660

Bouwpakket douglas Betowood scherm bestaat uit: 
10 douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm
en 1 douglas afdekkap 4,5x7x220 cm.
Douglas, onbehandeld W31672 
Douglas, groen geïmpregneerd W31673 
Douglas, zwart geïmpregneerd W31676  
Kleurloos geïmpregneerd W31674

Fles zwarte coating

1 liter W32486 

€ 47,10

€  52,75

€ 52,75

€ 52,75

€ 78,25

€ 83,90

€ 83,90

€ 83,90

€ 29,45 € 43,05

€ 53,00

 € 162,30

€ 194,75
€  221,65
€  231,70
€ 221,65

Sponning t.b.v. beton-
plaat ca. 4,2 cm loopt taps 
toe naar ca. 3,8 cm.

403
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Rietplaat 2 cm dik

Met staaldraad gevlochten
200x200 cm W17034  € 42,35

Rietmat 1,5/2 cm dik

Met perlondraad gebonden,  
meerdere stengels per steek.
100x200 cm W17024  € 11,85
150x200 cm W17025  € 17,50
175x200 cm W17026  € 20,25
200x200 cm W17027  € 23,15

Heidemat 

Ca. 1,5 cm dik
175x500 cm W17012 € 59,80
200x500 cm W17013 € 67,70

Ca. 3 cm dik
175x300 cm W17019 € 73,40
200x300 cm W17020  € 84,10

Boomschorsmat

175x300 cm W17001 € 70,55
200x300 cm W17002 € 80,75

Bamboescherm op rol

Stokken ca. ø 2 cm, gelakt
180x180 cm W17080  € 88,65
Stokken ca ø 2 cm, zwart
180x180 cm       920517  € 118,55

Wilgentenenscherm grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten
(hxb)
90x180 cm W17042  € 54,75
180x180 cm W17043  € 104,45

Wilgentenenscherm fijn

Met ijzeren frame
(hxb)
90x180 cm W17053  € 51,90
180x180 cm W17048  € 90,25

Schapenhek

Tamme kastanjehout, latafstand ca 8-10 cm
90x460 cm W20009  € 59,30
105x460 cm  W20010  € 76,20
150x460 cm W20002  € 118,55

Bamboescherm in frame

Met extra dikke zwarte bamboestokken.  
Frame van douglashout 4,5x7 cm. 
Alleen verticaal toe te passen.
186x186 cm.  W17078 € 189,15

Wilgentenenmat

1 stengel dik met staaldraad gevlochten
(hxb)
100x200 cm W17037  € 19,75
175x200 cm W17038  € 34,95
200x200 cm W17039  € 40,60

Ronde paal (geschild)

Tamme kastanjehout
ø 6/8x180 cm W20006  € 9,60
ø 6/8x250 cm W20007  € 14,10
ø 10/12x180 cm W20015  € 22,55

Zet om de  
ca. 100 cm 
een paal.

Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer. De genoemde maten zijn circa maten.

Looppoortje

Tamme kastanjehout incl. beslag en 2 steunpalen 
met 2 afgekante geschilde ronde palen. Het frame 
is gemaakt van douglashout. Rechtsdraaiend.
100x100 cm W20005  € 292,45
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Evilio

Prijs per stuk Afmeting

Evilio Tuinscherm 180x180 cm  € 229,00
Evilio Tuinscherm (horizontaal) 180x90 cm  € 169,00
Evilio Tuinscherm (Verticaal) 90x180 cm  € 165,00 
Evilio Flame 38x38x70 cm  € 189,00
Evilio Olie 1 liter € 17,50

405

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

180x180

Evilio Olie

90x180

13
Hout 

Natuurlijke schuttingen

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.



Douglas reliëf rechthek 

Gemaakt van onbehandeld douglashout, latten 8,8 
cm breed met reliëf.
80x180 cm W01008 € 59,05

Douglas reliëf rechtpoort 

Gemaakt van onbehandeld douglashout.  
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
80x100 cm  W01508 € 79,20

Het reliëf op de 
latten geeft extra 
verfijning.

L-beslag 

Per 4 stuks verpakt
Geel verzinkt  W19007  € 1,65
RVS W19019  € 4,45
Zwart gepoedercoat W19036 € 5,10

Voor het monteren van 
hekken en schermen.

13
Hout 
Douglas  
hekken en poorten
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Nieuw van Hillhout zijn het 
spijlenhek en de bijpassende 
poort. Door de verticaal 
geplaatste spijlen is uw tuin 
mooi afgesloten maar behoud 
het toch een open karakter. 

Hardhouten spijlenhek

Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
180x80 cm. W14407 € 156,95

Hardhouten spijlenpoort

Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
Excl. hang- en sluitwerk. Bijpassend poortbeslag 
19013. De poort is ook als hek te gebruiken.
100x80 cm. W14535 € 92,55

Rechthek met trellis

Gemaakt van grenenhout.  
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm
180x90 cm W01005  € 48,10

Rechthekpoort met trellis

Gemaakt van grenenhout.
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm
100x90 cm W01504 € 59,25

Excellent hek

Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. 
Latten bovenaan afgerond. 
180x80 cm W130834 € 74,30

Excellent poort

Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. 
Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. 
Latten bovenaan afgerond. 
100x80 cm W203823 € 80,85

De vuren latten zijn  
mooi rond afgewerkt.

Reliëf rechthekpoort

Gemaakt van grenenhout.
100x 60 cm W01501 € 47,35
100x 80 cm W01502  € 48,70
100x100 cm W01503  € 51,30

Reliëf rechthek

Gemaakt van grenenhout.
190x60 cm W01001 € 31,55
190x80 cm W01002  € 35,50
190x100 cm W01003 € 44,75

407
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Hardhouten 
hekken en poorten

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.



Met een pergola creëert u een frisse, 
schaduwrijke plek in de tuin.

408 terras & trends
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Douglas schaduwpergola



Harmonicadoek

Douglas houtpakket  
324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek  
290x300 cm
W12400 € 743,45

Harmonicadoek 290x300 cm

Gebroken wit  W27130 € 348,90
Zand W27100 € 348,90
Antraciet  W27115 € 348,90

Harmonicadoek 290x400 cm

Gebroken wit  W27135 € 405,35
Zand W27105 € 405,35
Antraciet  W27120 € 405,35
 
Harmonicadoek 290x500 cm

Gebroken wit  W27140 € 461,80
Zand W27110 € 461,80
Antraciet  W27125 € 461,80

Harmonicadoek 290x300 cm

Off-white W27165 € 518,30
Grey W27180 € 518,30

Harmonicadoek 290x400 cm

Off-white W27170 € 642,50
Grey W27185 € 642,50

Harmonicadoek 290x500 cm

Off-white W27175 € 773,45
Grey W27190 € 773,45
 
Beschermhoes t.b.v. harmonicadoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u deze er
omheen hangen.  W27090 € 101,55

Douglas houtpakket  
324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek  
290x400 cm
W12403 € 773,45

Douglas houtpakket  
324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek  
290x500 cm
W12405 € 1028,35

De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd
douglashout. De staanders van 240 cm kunnen op de gewenste 
afmeting worden ingekort of in de grond worden gezet. De constructie 
maakt u met halfhoutverbindingen, als alternatief kunt u optioneel 
stalen koppelprofielen gebruiken. De afmetingen 324/424x324 worden
met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

Het houtpakket bestaat uit:
• Douglas staanders, 12x12 cm
• Douglas liggers, 12x12 cm
• Douglas schoren 4,5x12 cm
• Bevestigingsmateriaal
• Opbouwbeschrijving

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduw doeken en 
handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een 
heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras. 

Harmonicadoeken bieden zeer goede
bescherming tegen schadelijke UV stralen 
(TÜV getest) en zijn uitermate geschikt voor het 
creëren van schaduw op iedere gewenste plek.

Door middel van de bijgeleverde katrollenset is 
het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. 
Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten 
blijven hangen en is snel en eenvoudig op te 
hangen en te verwijderen. De polyester geweven 
stof is vuilafstotend en verkleurt niet. HDPE 
harmonicadoek is waterdoorlatend.

De Teflon© waterproof harmonicadoeken zijn  
gemaakt van dicht geweven stof welke voorzien 
is van een Teflon laag. Naast de UV-bescherming 
blijft u heerlijk droog buiten zitten wanneer er een 
regenbuitje voorbijkomt. Het doek dient onder 
zijwaarts afschot gemonteerd te worden voor 
voldoende afwatering. Leverbaar  in de kleuren 
Off-White en Grey.

ZandGebroken wit

Antraciet

Off-white

Grey

32
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cm

324 cm

32
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32
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262cm 262cm

TEFLON© Waterproof 
Harmonicadoek

HDPE Waterdoorlatend 
Harmonicadoek
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Douglas schaduwpergola

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.



Palen fijnbezaagd

08.75300  75x75x3000mm € 15,90

Palen fijnbezaagd

08.15525 150x150x2500mm € 53,75

08.15530  150x150x3000mm € 64,50

08.15540  150x150x4000mm € 86,00

08.15550  150x150x5000mm € 107,50

08.15560  150x150x6000mm € 132,90

Regels fijnbezaagd

20.75250 50x70x2500mm € 8,00

20.75300 50x70x3000mm € 9,60

20.75400 50x70x4000mm € 12,80

Palen fijnbezaagd

08.10300  100x100x3000mm € 29,55

08.10400  100x100x4000mm € 39,40 

08.10500  100x100x5000mm € 49,25

Palen fijnbezaagd

08.20300  200x200x3000mm € 116,40

08.20400  200x200x4000mm € 155,20

08.20500  200x200x5000mm € 193,95

08.20600  200x200x6000mm € 239,70

Regels fijnbezaagd

20.10530  50x100x3000mm € 13,90

20.10540 50x100x4000mm € 18,55

20.10550 50x100x5000mm € 23,20

Palen fijnbezaagd

08.13250  120x120x2500mm € 35,45

08.13300  120x120x3000mm € 42,55

08.13400  120x120x4000mm € 56,70

08.13500  120x120x5000mm € 70,90 

Regels fijnbezaagd

08.50300  50x50x3000mm € 7,65

08.50400  50x50x4000mm € 10,15

Balken fijnbezaagd

20.15530  50x150x3000mm € 19,90

20.15540  50x150x4000mm € 26,50

20.15550  50x150x5000mm € 33,15

410 terras & trends
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Balken fijnbezaagd

20.17040  70x170x4000mm € 44,10

20.17050  70x170x5000mm € 55,15

20.17060  70x170x6000mm € 68,20

Planken fijnbezaagd

12.20130 22x150x3000mm € 10,10

12.20140  22x150x4000mm € 13,50

12.20150  22x150x5000mm € 16,85

Planken fijnbezaagd

12.32240  32x200x4000mm € 24,10

12.32250  32x200x5000mm € 30,15

Balken fijnbezaagd

20.20040  70x200x4000mm € 51,90

20.20050  70x200x5000mm € 64,85

20.20060  70x200x6000mm € 80,25

Planken fijnbezaagd

12.20230  22x200x3000mm € 11,35

12.20240  22x200x4000mm € 15,15

12.20250  22x200x5000mm € 18,90

Schaaldelen fijnbezaagd

14.20400  20x180-220x4000mm € 12,75

14.20500  20x180-220x5000mm € 15,95

Balken fijnbezaagd

20.16030  70x150x3000mm € 29,20

20.16040  70x150x4000mm € 38,25

20.16050  70x150x5000mm € 48,65

Balken fijnbezaagd

20.25050  70x250x5000mm € 88,70

20.25060  70x250x6000mm € 109,45

Planken fijnbezaagd

12.22400  22x250x4000mm € 22,85

12.22500  22x250x5000mm € 28,50

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 411
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Palen geschaafd

08.65653 65x65x3000mm € 14,40

Palen geschaafd

08.14525 145x145x2500mm € 57,30

08.14530  145x145x3000mm € 68,75

08.14540  145x145x4000mm € 91,65

08.14550  145x145x5000mm € 114,55

08.14560 145x145x6000mm € 157,10

Tussenstaanders met keep

52.0245 145x145x2345  € 85,70
   met keep 45x145mm   

52.0013 145x145x2345  € 85,70 

   met keep 65x145mm  

Palen geschaafd

08.90903  90x90x3000mm € 29,30

Palen geschaafd

08.19040 190x190x4000mm  € 182,10

08.19050 190x190x5000mm  € 227,60

08.19060 190x190x6000mm  € 283,25

Hoekstaanders met keep

52.0662 145x145x2345
  

€ 89,15

   met keep 45x145mm   

52.0663 145x145x2345  € 89,15

   met keep 65x145mm 

Palen geschaafd

08.12025 120x120x2500mm € 39,60

08.12030 120x120x3000mm € 47,55

08.12040 120x120x4000mm € 63,40

08.12050 120x120x5000mm € 79,20

Rechte schoren

52.0551 45x145x750mm € 16,75
   Halfronde schoren

52.0552  65x145x750mm € 33,00

Balken geschaafd

08.14594 145x190x4000mm  € 163,35

08.14595 145x190x5000mm  € 204,15

08.14596 145x190x6000mm  € 252,70

412 terras & trends
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Regels geschaafd

12.45300  28x40x3000mm € 5,00

Balken geschaafd

20.45130  45x145x3000mm € 20,70

20.45140  45x145x4000mm € 27,60

20.45150  45x145x5000mm € 34,50

Balken geschaafd

20.65193  65x190x3000mm € 40,25

20.65194  65x190x4000mm € 53,65

20.65195  65x190x5000mm € 67,05

Regels geschaafd

20.40250  40x60x2500mm € 7,10

20.40300  40x60x3000mm € 8,50

20.40400  40x60x4000mm € 11,35

Balken geschaafd

20.45163  45x160x3000mm € 22,85

20.45164  45x160x4000mm € 30,45

20.45165  45x160x5000mm € 38,05

Balken geschaafd

20.65214  65x210x4000mm € 59,30

20.65215  65x210x5000mm € 74,10

Regels geschaafd

20.45300  45x95x3000mm € 13,85

20.45400  45x95x4000mm € 18,45

20.45500  45x95x5000mm € 23,05

Balken geschaafd

20.65143  65x145x3000mm € 30,70

20.65144  65x145x4000mm € 40,95

20.65145  65x145x5000mm € 51,15

Balken geschaafd

20.65245  65x240x5000mm € 110,25

20.65246  65x240x6000mm € 135,80

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 413
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Vellingdelen geschaafd

16.18300  18x145x3000mm € 11,60

16.18400  18x145x4000mm € 15,45

16.18500  18x145x5000mm € 19,30

Werkende breedte: 18x135mm

Halfhouts rabat geschaafd

18.18300  18x145x3000mm € 10,60

18.18400  18x145x4000mm € 14,15

Zichtzijde fijnbezaagd

Werkende breedte: 18x130mm

Vellingdelen geschaafd

16.19030  18x190x3000mm € 15,35

16.19040  18x190x4000mm € 20,45

16.19050  18x190x5000mm € 25,60

Werkende breedte: 18x180mm

Channelsiding geschaafd

12.14230  18x142x3000mm € 10,60

12.14240  18x142x4000mm € 14,15

Zichtzijde fijnbezaagd

Werkende breedte: 18x127mm

Blokhut planken geschaafd

12.19530  28x190x3000mm € 20,80

12.19540  28x190x4000mm € 27,75

12.19550  28x190x5000mm € 34,65

Werkende breedte: 28x176mm

Rhombus profielplank

12.25150  25x140x5000mm € 31,60

Werkende breedte: 120mm

Sponningplanken zwart gespoten

23.18500  18x190x5000mm € 39,65

Werkende breedte: 18x170mm

1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd

Sponningplanken zilvergrijs gespoten

24.18500  18x190x5000mm € 41,70

Werkende breedte: 18x170mm

1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd

Sponningplanken

22.18300  18x190x3000mm € 13,35

22.18400  18x190x4000mm € 17,75

22.18500  18x190x5000mm € 22,20

Werkende breedte: 18x170mm

1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd

414 terras & trends
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Terrasplanken geschaafd

05.25300  25x140x3000mm € 12,50

05.25400  25x140x4000mm € 16,65

05.25500  25x140x5000mm € 20,80

Planken geschaafd

12.25300  25x195x3000mm € 19,25

12.25400  25x195x4000mm € 25,65

12.25500  25x195x5000mm € 32,05

1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd

Planken geschaafd

12.18300 18x190x3000mm  € 15,35

12.18400 18x190x4000mm  € 20,45

12.18500 18x190x5000mm  € 25,50 

1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd

Planken geschaafd

12.25424  25x240x4000mm € 39,25

12.25524 25x240x5000mm € 49,05

Terras & Trends Vlonderschroeven

Prijs per emmer Verpakt per  Prijs

5,0x50 mm TX 150 stuks  € 28,50
5,0x60 mm TX 125 stuks € 28,80

TIP!
Voor de perfecte montage zie ons gehele 
assortiment Terras & Trends schroeven

 op pagina 424.

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 415
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Potdekselplank 145mm

onbehandeld

10.10203  10-20x145x3000mm € 8,00

10.10204  10-20x145x4000mm € 10,65

Zichtzijde fijnbezaagd 

 (Werkende breedte: 127mm)

Plank zwart gespoten

13.20030  22x200x3000mm € 18,70

13.20040  22x200x4000mm € 24,95 

13.20050  22x200x5000mm € 31,15

Potdekselplank 195mm

zwart gespoten

10.29530  12-25x195x3000mm € 19,70

10.29540  12-25x195x4000mm € 26,25

10.29550  12-25x195x5000mm € 32,80

Potdekselplank 145mm

zwart gespoten

10.24530  10-20x145x3000mm € 13,90

10.24540  10-20x145x4000mm € 18,50

Potdekselplank 195mm

onbehandeld

10.19530  12-25x195x3000mm € 12,15

10.19540  12-25x195x4000mm € 16,15 

10.19550  12-25x195x5000mm € 20,25

Zichtzijde fijnbezaagd (Werkende breedte: 180mm)

Potdekselplank 195mm

zwart geïmpregneerd

11.29530  12-25x195x3000mm € 15,85

11.29540  12-25x195x4000mm € 21,10

11.29550  12-25x195x5000mm € 26,40

Voor diepzwart dient het eenmaal nabehandeld te 

worden met de Hydro HK Lasur

Plank zwart gespoten

13.25040  22x250x4000mm € 32,55

Plank zwart geïmpregneerd

13.22400  22x200x4000mm € 20,65

13.22500  22x200x5000mm € 25,85
Voor diepzwart dient het eenmaal nabehandeld te 

worden met de Hydro HK Lasur
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Beits

Venti deklak

Venti lak - Ramen & Deuren Houtlak 3in1 Venti lak 

is een grondering, voor- en aflak in één. Het is een 

Oplosmiddelhoudende, dekkend gepigmenteerde 

alkydharslak voor zowel naaldhout als loofhout.

Zowel binnen als buiten te gebruiken voor kozijnen, 

ramen en deuren, gevelbetimmeringen, tuinhuizen, 

hekwerken, schuttingen, carports en tuinmeubelen.

Hydro HK Lasur

Watergedragen semi-filmvormende dekkende lazuur/

beits. Beschermd het hout tegen vocht, schimmels en 

algen, vuil, UV-straling en houtaantastende organismen.

Bladdert niet af, ademings-actief en vochtregulerend,  

dringt diep in, waterwerend. Ingebouwde grondering,  

nabehandeling en onderhoud zonder schuren of afbijten. 

Houtontgrijzer
90.0039 2,5 liter € 42,50

Deze set is incl. 1 speciale schrobber. Hout-ontgrijzer 

verwijdert effectief vervuiling, grijze verkleuringen, 

roestsporen, algen en mos op houten meubelen, 

terrassen en andere houten ondergronden. Daardoor is 

het schuren van het oppervlak 

niet meer noodzakelijk. Hout-

ontgrijzer heeft een gel-achtige 

consistentie en is biologisch 

afbreekbaar.

Eiken beits natural look per 2,5 liter

RAL 9010 (zijdeglans)
90.0036   2,5 liter € 71,00
90.0037   0,75 liter € 23,60

GW310 diepzwart 
(zijdemat) 90.0035 
1 liter € 27,75
90.0038   2,5 liter € 38,95
90.0040   5 liter € 82,45

HK-Lasur per 2,5 liter

90.0017  € 53,75
Toskanagrau

90.0018  € 53,75
Lehmgrau

90.0022  € 53,75
Antraciet

90.0024  € 53,75
Erzgrau

90.0011  € 53,75
Douglas

90.0005   € 53,75
Zilvergrijs

90.0001    € 53,75
Pinie

90.0003    € 60,40
Eiken natural

90.0016    € 53,75
Wassergrau

HK-Lasur
HK Lasur is een hout-beschermingsimpregnering voor 

alle houtsoorten met een zeer goed indringvermogen 

en conserverend vermogen. Het beschermt het hout 

tegen nagenoeg alle houtaantastende organismen 

en weersinvloeden. Het materiaal kan absoluut niet 

bladderen en is op basis hiervan onderhoudsvriendelijk 

maar ook uitstekend verwerkbaar.  HK Lasur wordt 

hoofdzakelijk gebruikt voor buitenwerk en dan met name 

voor tuinhuizen, pergola’s, schuren, deuren, schuttingen, 

gevelbetimmering enzovoort. De beits heeft een 

vochtwerende doch dampregulerende werking, geeft 

bescherming tegen afbraak door UV en weersinvloeden 

en kan geleverd worden in diverse mooie tinten. Gebruik 

vooraf een proefstuk om het effect te beoordelen. 

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 417
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Authentiek
t u i n i n s p i ra t i e

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.418 terras & trends



Palen onbehandeld fijnbezaagd

30.15250 150x150x2500mm € 91,30
30.15300 150x150x3000mm € 109,55
30.15400 150x150x4000mm € 146,05
30.15500 150x150x5000mm € 193,25

Balken onbehandeld fijnbezaagd

30.75204  70x200x4000mm  € 90,90
30.75205  70x200x5000mm  € 113,60

Palen onbehandeld fijnbezaagd

30.20300 200x200x3000mm € 202,95
30.20400  200x200x4000mm € 270,60
30.20500 200x200x5000mm € 379,50
30.20600 200x200x6000mm € 455,40

Planken onbehandeld fijnbezaagd

30.25230 22x200x3000mm  € 25,45
30.25240 22x200x4000mm  € 33,90

Balken onbehandeld fijnbezaagd

30.75153  70x150x3000mm  € 51,15

30.75154  70x150x4000mm  € 68,15

Balken onbehandeld, geschaafd

30.60194 60x190x4000mm  € 103,65
30.60195 60x190x5000mm   € 129,55

Sponningplanken geschaafd

30.25221 18x180x2500mm  € 24,90
30.25231 18x180x3000mm  € 29,90
30.25241 18x180x4000mm  € 39,85
(Werkende breedte: 160mm)

1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd

Eikenhout geschaafd

Palen onbehandeld, geschaafd

30.14025 140x140x2500mm  € 105,30
30.14030 140x140x3000mm  € 126,35
30.14040 140x140x4000mm  € 168,45
30.14050 140x140x5000mm  € 221,35

Palen onbehandeld, geschaafd

30.19030 190x190x3000mm € 241,90
30.19040 190x190x4000mm  € 322,55
30.19050 190x190x5000mm  € 444,40
30.19060 190x190x6000mm € 533,30

Balken onbehandeld, geschaafd

30.60143 60x140x3000mm  € 58,30

30.60144 60x140x4000mm  € 77,75

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 419
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Ronde palen 

ø 4 cm cilindrisch gefreesd,  
één zijde gepunt, één zijde gekroond.
ø 4x150 cm W03055  € 2,85
ø 4x200 cm W03060  € 3,75

ø 6 cm cilindrisch gefreesd,  
één zijde gepunt, één zijde gekroond. 
ø 6x50 cm W04009  € 1,30
ø 6x75 cm W04010  € 1,95
ø 6x100 cm W04011  € 2,60
ø 6x125 cm W04012  € 3,30
ø 6x150 cm W04013  € 3,95
ø 6x200 cm W04015  € 5,25
ø 6x250 cm W04016  € 6,60

ø 8 cm cilindrisch gefreesd,  
één zijde gepunt, één zijde gekroond.
ø 8x200 cm W04027  € 8,55
ø 8x250 cm W04028  € 10,75
ø 8x300 cm W04029  € 12,85

ø 10 cm cilindrisch gefreesd,  
haaks gekort, één zijde gekroond.
ø 10x300 cm W04614  € 19,10
ø 10x400 cm W04616  € 25,35
ø 10x500 cm   W04617  € 31,55

Kastanje palen

ø 10/12x180 cm W20015 € 22,55 
ø 6/8x180 cm W20006 € 9,60
ø 6/8x250 cm W20007 € 14,10

Halfronde regel 

ø 7 cm twee zijden haaks gekort.
ø 7x250 cm W03005  € 4,90

ronde palen

Geschaafde vierkante palen

Grenen.
6,8x6,8x180 cm W07006  € 8,25
6,8x6,8x210 cm W07008  € 9,55
6,8x6,8x240 cm W07009  € 10,85
6,8x6,8x270 cm W07010  € 12,20
6,8x6,8x300 cm W07011  € 13,50
6,8x6,8x400 cm W07012  € 18,10

Geschaafde vierkante  
palen

Grenen.
8,8x8,8x180 cm W07013  € 13,50
8,8x8,8x210 cm W07015  € 15,75
8,8x8,8x240 cm W07016  € 18,00
8,8x8,8x270 cm W07017  € 20,25
8,8x8,8x300 cm W07018  € 22,45
8,8x8,8x400 cm W07020  € 30,00

Geschaafde vierkante  
paal zwart

Grenen. Geïmpregneerd en zwart 
gedompeld.
8,8x8,8x270 cm W08095 € 27,00

Vierkante palen grenen

13
Hout 
Midden-Europees  
grenen

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Papa helpen met  
die tuinklus, hartstikke leuk!

Geschaafde planken  
grenen 

1,5x14x180 cm W06001  € 3,60
1,5x14x240 cm W06016  € 4,80
1,5x14x300 cm W06010 € 6,00
1,5x14x360 cm W06011  € 7,20
1,5x14x400 cm W06012  € 7,95
1,5x14x500 cm W06015  € 9,95

1,7x14x179,5 cm      W06101  € 4,10
1,7x14x300 cm W06127  € 6,80
1,7x14x360 cm W06128  € 8,25
1,7x14x400 cm W06129  € 9,15
1,7x14x500 cm W06130  € 11,40

Fijnbezaagde ruwe  
planken grenen

2x20x400 cm  W06415  € 13,50

Geschaafd rabat  
Midden-Europees grenen

Werkend 13 cm.  
1,8x14,5x300 cm W05101  € 8,25
1,8x14,5x360 cm W05102  € 9,90
1,8x14,5x400 cm W05103  € 11,00
1,8x14,5x480 cm 1042010  € 13,75

Plank grenen 

(Ook te gebruiken als dekdeel)
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
2,8x19,5x400 cm  1011337  € 23,65

Plank grenen, zwart

Geschaafd. Plank wordt eerst 
geïmpregneerd en vervolgens 
tweemaal zwart gedompeld.
1,5x14x180 cm W07445 € 4,55

Geschaafde plank grenen

Met rechte hoeken.  
2x20x180 cm W06140 € 6,25

Geschaafde regels grenen
 
1,9x7x180 cm W06648  € 3,10
3,4x4,5x180 cm W06609  € 3,90
4,4x6,8x240 cm W06701  € 7,70
4,4x6,8x300 cm W06704  € 9,35
4,4x6,8x390 cm W06702  € 12,20
4,4x6,8x480 cm W06703  € 14,95
4,4x9,5x390 cm W06709  € 16,80

Terras & Trends Vlonderschroeven

Prijs per emmer Verpakt per  Prijs

5,0x50 mm TX 150 stuks  € 28,50
5,0x60 mm TX 125 stuks € 28,80

TIP!
Voor de perfecte montage zie ons gehele 
assortiment Terras & Trends schroeven

 op pagina 424.

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Geschaafde regels

3,8x10x450 cm   W06603 € 31,25
3,8x11,5x450 cm W06604 € 33,85

4,5x4,5x180 cm W06920  € 4,10
4,5x4,5x240 cm W06921  € 5,40
4,5x4,5x300 cm  1011767  € 6,85

4,5x7x240 cm 1017191  € 8,05
4,5x7x300 cm 1017168  € 10,10
4,5x7x420 cm 1017193  € 14,05
4,5x7x480 cm 1017194  € 16,00

4,5x9,5x300 cm W06906 € 13,35
4,5x9,5x420 cm W06910 € 18,90
4,5x9,5x480 cm W06908 € 21,55

Geschaafde planken

1,8x14,5x180 cm W06403  € 6,20
1,8x14,5x300 cm W06406  € 10,25 
1,8x14,5x360 cm W06407  € 12,40
1,8x14,5x420 cm W06408  € 14,30
1,8x14,5x480 cm 1011766  € 16,30

 
 
Geschaafde gording

4,5x14,5x300 cm W06605  € 20,55
4,5x14,5x420 cm W06934  € 28,65
5,8x15,6x420 cm W06606  € 45,00

Geschaafde vierkante palen 

Midden-Europees vuren gedroogd.
6,7x6,7x190 cm W07216  € 10,10
6,7x6,7x240 cm W07217  € 12,70
6,7x6,7x270 cm W07218  € 14,30
6,7x6,7x300 cm W07225  € 16,00

Geschaafde vierkante palen 

Midden-Europees vuren gedroogd.
8,7x8,7x190 cm W07221  € 16,30
8,7x8,7x240 cm W07222  € 20,55
8,7x8,7x270 cm W07223  € 23,15
8,7x8,7x300 cm W07226  € 25,75

Verduurzaamde vierkantpalen worden 
veelal gebruikt voor het plaatsen van 
schuttingen, maar kunt u natuurlijk voor 
elke tuinklus gebruiken.

Vierkante palen vuren
Geschaafde vierkante  
palen 

Midden-Europees vuren. 
12x12x300 cm W07125  € 39,10
12x12x400 cm W07126  € 52,15
12x12x500 cm W07127  € 65,20

Fijnbezaagde planken vuren

1,9x14,5x180 cm 06425  € 4,50 
1,9x20x180 cm 06421  € 6,05

Steigerplank  
Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Onbehandeld.
2,9x19x400 cm W06530  € 12,70
2,9x19x500 cm  W06540  € 15,85

Midden-Europees  
vuren regels en planken

Steigerplank  
Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Grenen, grijs gedompeld
2,9x19x400 cm  1022779  € 19,50
2,9x19x500 cm W06556  € 24,45

Fijnbezaagde panlat vuren

2,4x4,8x250 cm 06667 € 2,80

422 terras & trends



Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm. 
1-2,1x14,5x300 cm W05208  € 10,25
1-2,1x14,5x420 cm W05209  € 14,30

Werkend 18 cm.
1,5/3x19,5x300 cm    W05212 € 16,00
1,5/3x19,5x400 cm    W05203 € 21,20

Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm.
Groen geïmpregneerd  2,8x14,5x300 cm  W18700  € 14,95
Groen geïmpregneerd  2,8x14,5x420 cm   W26515 € 21,10 

 Geschaafd rabat 

Werkend 13 cm.
1,9x14,5x300 cm  W05001  € 10,35
1,9x14,5x360 cm W05002  € 12,60
1,9x14,5x420 cm  W05004  € 14,70
1,9x14,5x480 cm W05006  € 16,90
1,9x14,5x540 cm W05008  € 18,90

Dakbeschot

Werkend 9 cm.
Groen geïmpregneerd 1,6x9,5x300 cm W88204  € 6,70
Groen geïmpregneerd 1,6x9,5x420 cm  W26525 € 9,45

Banddeel

Werkende breedte 13,5 cm
Groen geimpregneerd
1,8 x 14,5 x 224 cm    1015397 

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION THAT CANNOT BE REPRODUCED OR DIVULGED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT AUTHORIZATION IN WRITING FROM WOODVISION B.V.
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TREATMENT / NABEHANDELING / BEHANDLUNG:

PROCESS / BEWERKING / BETRIEB:
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PRODUCT TYPE / PRODUCTTYPE / PRODUKTART:
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EAN:

40266 (Rev. B)

DOORSNEDES - TOEGEVOEGD IN 2020

31353
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 B
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aangepast 18-11-2019  

 C
18223 

toegevoegd 19-11-2019  

18223 (Rev. C)

 € 8,10

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 423
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Terras & Trends Vlonderschroeven

Prijs per emmer Verpakt per  Prijs

Terras & Trends 5,0x50 mm TX 150 stuks  € 28,50
Terras & Trends 5,0x60 mm TX 125 stuks € 28,80

Terras & Trends Gebintschroef

Prijs per stuk Verpakt per  Prijs

Terras & Trends 8,0x100 mm TX-40 10 stuks € 0,47
Terras & Trends 8,0x120 mm TX-40 10 stuks € 0,53
Terras & Trends 8,0x140 mm TX-40 10 stuks € 0,61
Terras & Trends 8,0x160 mm TX-40 10 stuks € 0,73
Terras & Trends 8,0x180 mm TX-40 10 stuks € 0,85
Terras & Trends 8,0x200 mm TX-40 10 stuks € 0,96
Terras & Trends 8,0x220 mm TX-40 10 stuks € 1,14

Terras & Trends Spaanplaatschroef

Prijs per doos Verpakt per  Prijs

Terras & Trends 4,0x30 mm PK TX-20 200 stuks € 3,80
Terras & Trends 4,0x40 mm PK TX-20 200 stuks € 5,75
Terras & Trends 4,0x50 mm PK TX-20 200 stuks € 6,-
Terras & Trends 4,0x60 mm PK TX-20 200 stuks € 9,05
Terras & Trends 4,0x70 mm PK TX-20 200 stuks € 11,15
Terras & Trends 5,0x50 mm PK TX-25 200 stuks € 9,45
Terras & Trends 5,0x60 mm PK TX-25 200 stuks € 11,45
Terras & Trends 5,0x80 mm PK TX-25 200 stuks € 14,95
Terras & Trends 6,0x100 mm PK TX-25 200 stuks € 27,35
Terras & Trends 6,0x120 mm PK TX-25 200 stuks € 34,60
Terras & Trends 6,0x140 mm PK TX-25 100 stuks € 30,35
Terras & Trends 6,0x160 mm PK TX-25 100 stuks € 35,75

13
Hout 
terras & tends schroeven

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.424 terras & trends



Douglas schuttingplank

Groen geïmpregneerd. 
1,6x14x180 cm   W44337
1,6x14x300 cm   W44341
1,6x14x400 cm   W44338 
1,8x16x180 cm W44335  
1,8x16x400 cm W44340  

Geschaafde regels douglas

Groen geïmpregneerd. 
2,2x4,5x300 cm
(zonder afgeronde hoeken)  W44350 
4,5x4,5x300 cm
(zonder afgeronde hoeken)   W44359   
 4,5x7x250 cm  W44360  
 4,5x7x400 cm  W44365  
4,5x9,5x400 cm  W44370  

Geschaafde palen douglas

Groen geïmpregneerd.
6,5x6,5x300 cm W45855  
6,5x6,5x400 cm   W45860  
8,5x8,5x300 cm W45865  
8,5x8,5x400 cm W45870  
12x12x300 cm   1022419
12x12x400 cm   1022420  
12x12x500 cm   1022421  
14x14x300 cm   1022269  
14x14x400 cm   W45879  
14x14x500 cm   1022270

Geschaafde palen douglas, 
duplo verlijmd 

Groen geïmpregneerd.
14x14x240 cm W31322  
14x14x300 cm W31324  
14x14x400 cm  W31332  

Geschaafde gordingen douglas

Groen geïmpregneerd. 
4,5x12x400 cm W44375  
4,5x14,5x600 cm W41086  
4,5x16x400 cm W44380  
4,5x16x500 cm W44057  
4,5x16x600 cm W44079  
5,8x19x500 cm   W44071 
5,8x19x600 cm   W44073 
6,5x14x300 cm W31492 
6,5x14x400 cm W31494
6,5x14x500 cm W31487
7x22x500 cm W44089  
7x22x600 cm W44095  

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

Ideaal als  
boeiplanken  

toe te passen. Ideaal voor 
het maken  

van een 
veranda.

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd,  
houd rekening met langere levertijd. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken. 

19,5 cm
2,8 cm

2,8 cm
24,5 cm

1,6 cm
14 cm

1,8 cm
16 cm

Geschaafde / fijnbezaagde 
planken douglas

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd,  
1 zijde fijnbezaagd. 

Groen geïmpregneerd. 
2,8x19,5x300 cm  W45840 
2,8x19,5x400 cm W45845
2,8x19,5x500 cm  W45850  
2,8x24,5x400 cm   W45839

 € 28,65
 € 37,55
 € 46,95
 € 49,05

€ 7,05
€ 11,90
€ 15,80
€ 8,80
€ 18,75

€ 20,50
€ 27,20
€ 34,85
€ 46,35
€ 59,75
€ 79,20
€ 99,35
€ 84,55
€ 114,15
€ 141,05

€ 29,50
€ 56,35
€ 42,30
€ 53,05
€ 65,50
€ 77,25
€ 96,05
€ 42,90
€ 57,10
€ 71,10
€ 106,05
€ 130,25

€ 4,70

€ 10,30
€ 11,40
€ 18,15
€ 23,50

€ 91,25
€ 114,10
€ 154,45

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 425
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Hardhouten geschaafde plank 

Met v-groeven. 
1,5x14,5x180 cm  W14009 € 14,60
1,5x14,5x400 cm W14023  € 32,45
Zonder v-groef.
1,6x9,0x180 cm  W14010 € 9,65

Hardhouten reliëftegel 

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850  € 10,10
100x100 cm 931851 € 35,55

Rolborder hardhout

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.
hoogte 20 cm W14420  € 9,95
hoogte 30 cm W14425  € 13,55

Al ons hardhout is afkomstig uit duurzaam 
beheerde bosgebieden. Hardhout heeft 

met zijn rood-bruine uitstraling een 
onmiskenbare eigen dynamiek.

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan “bloeden".  
Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.

Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop.  
Duurzaamheidsklasse 1. 

Azobe.
12x12x300 cm W14450 € 107,25

Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.
Duurzaamheidsklasse 1. 
 
Azobe.
3x20x200 cm W14603  € 25,90
3x20x250 cm W14604  € 32,45
3x20x300 cm W14602  € 38,95

Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiïngsplank. 
2x20x300 cm  W14975  € 29,30
2x20x400 cm W14976  € 39,25

Voor hardhouten schermen etc. zie pagina 382-383.

Azobe Angelim Vermelho

Uiterlijk Donker roodbruin / vergrijst zonder behandeling 
buiten / nerf grof 

Donker rood / vergrijst zonder behandeling buiten 
/ nerf grof 

Herkomst West-Afrika Brazilië

Duurzaamheidsklasse 1 1

Typering 
Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, 
duurzaamheid. 
Neiging tot torderen (krom trekken). 

Zware hardhoutsoort, grote sterkte, 
slijtvastheid, duurzaamheid.
Uitgesproken (stank)geur

Bewerkbaarheid Met scherp gereedschap en machinaal Breed toepasbaar, goed te bewerken 

Combinatie met IJzer: kan corroderen Water: kan afgeven
Water en ijzer: grijsblauwe verkleuring

Toepassingen

o.a. tuinafscheidingen, hekpalen, damwanden, 
vlonderplanken, balken, gordingen, 
beschoeiingen, steunconstructies.
(tuin, weg en waterbouw)

o.a. tuinafscheidingen, tuinpalen, dekdelen, 
overkappingen, pergola’s, poorten, trappen, 
terras, vlonderplanken, damwanden, 
beschoeiingen, zwaar constructiewerk (tuin, 
grond- weg en waterbouw)
! Niet geschikt voor zitbanken buiten.

Hardhouten geschaafde  
vierkante palen gepunt 

4-zijden met V-groef. Duurzaamheidsklasse 1.
 
Azobe.
6,5x6,5x180 cm  W14208   € 16,35
6,5x6,5x200 cm W14209 € 18,35
6,5x6,5x250 cm W14212 € 22,85
6,5x6,5x275 cm W14205 € 26,55
6,5x6,5x300 cm W14206 € 28,80
8,5x8,5x200 cm W14219 € 33,30
8,5x8,5x275 cm W14220 € 48,00
8,5x8,5x300 cm W14221 € 52,50
8,5x8,5x400 cm W14224 € 69,95
(zonder punt)

Hardhouten fijnbezaagde  
vierkante palen gepunt

Duurzaamheidsklasse 1. 

Azobe.
4x4x100 cm W14210 € 2,00
4x4x150 cm W14211  € 3,05
6x6x150 cm W14194 € 8,25
6x6x200 cm W14198 € 11,00
6x6x250 cm W14199 € 13,85
6x6x275 cm W14201 € 16,10
6x6x300 cm W14203 € 17,50

Hardhouten geschaafde regels

4-zijden glad. Duurzaamheidsklasse 1.
 
Azobe.
4,5x7x300 cm W14041 € 20,25
4,5x7x350 cm  W14063   € 23,65
4,5x7x400 cm W14065 € 27,05
4,5x9x300 cm W14179 € 26,55
4,5x9x350 cm  W14067   € 31,05
4,5x9x400 cm W14069 € 35,55

Hardhouten geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm W14297  € 25,10

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.
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•  Zet de vorm van het terras uit met piketpaaltjes 
en touw. Zorg daarbij dat het terras iets afloopt. 
Zorg voor een lichte hellingshoek van ca. 1 cm 
per meter zodat het water van het terras afvloeit. 

•   Leg op een vaste ondergrond anti-worteldoek 
of grind. Bij grind heeft u dan gelijk een goed 
gereguleerde waterafvoer en het voorkomt 
onkruid. Leg daarop stoeptegels van 30x30 cm. 
De tegels met een hart-op-hart afstand van 40 à 
50 cm uit elkaar leggen.

•   Maak een raamwerk van regels 4,5x7 cm. 
Gebruikt u dekdelen van 21 mm, dan is de 
regelafstand 40 cm. Gebruikt u dekdelen van 25 
of 28 mm dan kunt u de regelafstand houden op 
50 cm. Plaats de regels 4,5x7 cm op het midden 
van de stoeptegels. Leg de vlonderplanken met 
tussenruimtes van 0,5 cm haaks op de regels. 
Gebruik hierbij bijvoorbeeld een latje of een 
duimstok van  
ca. 0,5 cm dikte.

•   Schroef de vlonderplanken vast met 
de terrasschroeven. De terrasschroef is 
probleemloos te verwerken, waarbij  
voorboren niet nodig is.

•   Gebruik in geen geval spijkers; deze gaan roesten 
en werken zich na verloop van tijd omhoog.

 
•  Hardhout-olie is ideaal om uw terras de gewenste 

kleur te geven en om langer van een natuurlijke, 
hardhout- uitstraling te genieten.

HOE LEGT U EEN TERRAS?

428
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Terras & Trends Vlonderschroeven

Prijs per emmer Verpakt per  Prijs

5,0x50 mm TX 150 stuks  € 28,50
5,0x60 mm TX 125 stuks € 28,80

TIP!
Voor de perfecte montage 

zie ons gehele assortiment

 Terras & Trends schroeven

 op pagina 424.

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

Hardhout

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,1x14,5x245 cm  W14950 
2,1x14,5x305 cm  W14952 
2,1x14,5x365 cm  W14954 
2,1x14,5x395 cm  W14955 
2,1x14,5x425 cm  W14956  
2,1x14,5x455 cm  W14957 

2,1 cm

14,5 cm

 € 22,55
 € 30,45
 € 36,40
 € 39,45
 € 32,35
 € 45,10

Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,5x14,5x245 cm  W14960 
2,5x14,5x305 cm  W14962  
2,5x14,5x365 cm  W14964  
2,5x14,5x395 cm  W14965  
2,5x14,5x425 cm  W14966 
2,5x14,5x455 cm  W14967 

2,5 cm

14,5 cm

€ 25,90
€ 35,85
€ 42,85
€ 46,25
€ 49,65
€ 53,65

Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.
2,8x19x245 cm       W14970 
2,8x19x305 cm         W14971  
2,8x19x365 cm         W14972
2,8x19x545 cm   W14973

2,8 cm

19 cm

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION THAT CANNOT BE REPRODUCED OR DIVULGED, IN WHOLE OR IN PART, WITHOUT AUTHORIZATION IN WRITING FROM WOODVISION B.V.
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TREATMENT / NABEHANDELING / BEHANDLUNG:

PROCESS / BEWERKING / BETRIEB:

ART.CODE / ART.NR. 20181203_01

PRODUCT TYPE / PRODUCTTYPE / PRODUKTART:
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EAN:
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31353

05216
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18223 - BLOKHUTPROFIEL Hillhout

14973

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

88204

DOORSNEDES - AANGEPAST IN 2020 T.O.V. 2019

REVISION HISTORY
ZONE REV DESCRIPTION DATE APPROVED

 A Eerste versie 25-10-2019  

nog geen info
ontvangen

€ 39,45
€ 54,15
€ 64,95
€ 96,00

Douglashout

Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
2,8x19,5x400 cm 1011337  

2,8 cm

19,5 cm
geschaafde zijde

fijnbezaagde zijde

Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
2,8x14,5x300 cm  W06512  
2,8x14,5x400 cm   W06515 
2,8x14,5x500 cm  W06518  

2,8 cm

14,5 cm

Grenenhout

€ 23,65 € 12,05
€ 16,00
€ 20,10
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TREATMENT / NABEHANDELING / BEHANDLUNG:

PROCESS / BEWERKING / BETRIEB:

ART.CODE / ART.NR. 20181203_01

PRODUCT TYPE / PRODUCTTYPE / PRODUKTART:

Doorsnedes tuinhoutbrochure

EAN:

40266

DOORSNEDES - TOEGEVOEGD IN 2020

31353

05216

06512

18223 - BLOKHUTPROFIEL Hillhout

14973

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

88204

DOORSNEDES - AANGEPAST IN 2020 T.O.V. 2019

REVISION HISTORY
ZONE REV DESCRIPTION DATE APPROVED

 A Eerste versie 25-10-2019  

nog geen info
ontvangen

2,4 cm
13,8 cm

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.

Onbehandeld.
2,4x13,8x300 cm   W31355 
2,4x13,8x400 cm   1009208  
2,4x13,8x500 cm       W31358   

Groen geïmpregneerd.
2,4x13,8x300 cm   W44355 
2,4x13,8x400 cm   W44357  

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.
2,8x14,5x300 cm W31353
2,8x14,5x400 cm W31354

Groen geïmpregneerd.
2,8x14,5x300 cm W44353 
2,8x14,5x400 cm W44354

€ 18,15
€ 24,10

€ 20,80
€ 27,55

2,8 cm

14,5 cm
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05216

06512

18223 - BLOKHUTPROFIEL Hillhout

14973

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

nog niet
goedgekeurd

88204

DOORSNEDES - AANGEPAST IN 2020 T.O.V. 2019

REVISION HISTORY
ZONE REV DESCRIPTION DATE APPROVED

 A Eerste versie 25-10-2019  

nog geen info
ontvangen

€ 14,70
€ 19,80
€ 24,85

€ 16,80
€ 22,50
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Steel look deur enkel-01

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 830x2060mm + kozijn: 964x2136mm

54.0125  linksdraaiend zwart € 736,00 

54.0126  rechtsdraaiend zwart € 736,00

Steel look deur enkel-03

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 830x2060mm + kozijn: 964x2136mm

54.0325  linksdraaiend zwart € 773,00
54.0326  rechtsdraaiend zwart € 773,00

Steel look deur enkel-02

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 830x2060mm + kozijn: 964x2136mm

54.0225  linksdraaiend zwart € 773,00
54.0226  rechtsdraaiend zwart € 773,00

Steel look deur enkel-04

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 830x2060mm + kozijn: 964x2136mm

54.0425  linksdraaiend zwart € 773,00
54.0426  rechtsdraaiend zwart € 773,00

Steel look deur dubbel-01

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 750x2060mm + kozijn: 1636x2136mm

54.0124  zwart € 1.196,00

Steel look deur dubbel-02

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 750x2060mm + kozijn: 1636x2136mm

54.0224  zwart € 1.256,00

Steel look deur dubbel-03

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 750x2060mm + kozijn: 1636x2136mm

54.0324  zwart € 1.256,00

Steel look deur dubbel-04

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 750x2060mm + kozijn: 1636x2136mm

54.0424   zwart                            € 1.256,00

431

13
Hout  

Steel look 
deuren



432 terras & trends

Steel look schuifdeur enkel-01

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 890x2060mm 
54.0127 zwart € 550,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm
92.0070  € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm
92.0071 € 99,20

Steel look schuifdeur enkel-03

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk) 

Deur: 890x2060mm
54.0327 zwart € 578,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm
92.0070   € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm
92.0071  € 99,20

Steel look schuifdeur enkel-02

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 890x2060mm
54.0227 zwart € 578,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm 

92.0070  € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm
92.0071 € 99,20

Steel look schuifdeur dubbel-02

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1680x2060mm 
54.0228  zwart € 1.128,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm (2x)
92.0070 € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm (2x)
92.0071 € 99,20

13

Steel look schuifdeur dubbel-01

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1680x2060mm 
54.0128 zwart € 1.075,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm (2x)
92.0070  € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm (2x)
92.0071 € 99,20

Steel look schuifdeur dubbel-03

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1680x2060mm 
54.0328  zwart € 1.128,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm (2x)
92.0070 € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm (2x)
92.0071  € 99,20

Hout 
Steel look schuifdeuren



433

Steel look schuifdeur enkel-04

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk) 

Deur: 890x2060mm 
54.0427 zwart € 578,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm
92.0070  € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm
92.0071 € 99,20

13

Steel look schuifdeur dubbel-04

(incl. dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1680x2060mm 
54.0428 zwart € 1.128,00 

Schuifdeur systeem recht 2000mm (2x)
92.0070   € 99,20

Schuifdeur systeem pijl 2000mm(2x)
92.0071 € 99,20

Hout 
Steel look schuifdeuren

Schuifdeur systeem recht 2000mm

(Excl. slot- en sluitplaat)

92.0070 € 99,20 

Schuifdeur systeem pijl 2000mm

(Excl. slot- en sluitplaat)i

92.0071 € 99,20 

Beslagset schuifdeur systeem recht

92.0072 enkel € 150,40

92.0073 dubbel € 249,60

Beslagset schuifdeur systeem pijl
92.0074 enkel € 150,40

92.0075 dubbel € 249,60

Beslagsets schuifdeuren



Steel look enkel vleugelraam-01

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 754x905mm + kozijn: 888x1039mm
54.0122  linksdraaiend zwart € 542,00

54.0123  rechtsdraaiend zwart € 542,00

Steel look enkel vleugelraam-03

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 754x905mm + kozijn: 888x1039mm
54.0322  linksdraaiend zwart € 569,00

54.0323  rechtsdraaiend zwart € 569,00

Steel look enkel vleugelraam-02

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 754x905mm + kozijn: 888x1039mm
54.0222  linksdraaiend zwart € 569,00

54.0223  rechtsdraaiend zwart € 569,00

Steel look enkel vleugelraam-01

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0120  linksdraaiend zwart € 589,00

54.0121  rechtsdraaiend zwart € 589,00

Steel look enkel vleugelraam-03

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0320  linksdraaiend zwart € 618,00

54.0321  rechtsdraaiend zwart € 618,00

Steel look enkel vleugelraam-02

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0220  linksdraaiend zwart € 618,00

54.0221  rechtsdraaiend zwart € 618,00

Steel look enkel vleugelraam-04

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0420  linksdraaiend zwart € 618,00

54.0421  rechtsdraaiend zwart € 618,00
434 terras & trends
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Steel look dubbel vleugelraam-01

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 1515x1430mm
54.0119  zwart € 936,00

Steel look dubbel vleugelraam-03

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 1515x1430mm
54.0319  zwart € 983,00

Steel look dubbel vleugelraam-02

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 1515x1430mm
54.0219  zwart € 983,00

Steel look dubbel vleugelraam-04

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 1515x1430mm
54.0419  zwart € 983,00

Steel look uitzetraam-01

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0118  zwart € 586,00

Steel look uitzetraam-03

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0318  zwart € 615,00

Steel look uitzetraam-02

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0218  zwart € 586,00

Steel look uitzetraam-04

(Incl. dubbel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0418  zwart € 615,00 435
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Stapeldorpeldeur enkel  
met kozijn, borstwering 812mm 

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 830x2060mm + kozijn: 964x2136mm
54.0063 linksdraaiend onbehandeld  € 494,00
54.0064  rechtsdraaiend onbehandeld  € 494,00
54.0091  linksdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 610,00
54.0092  rechtsdraaiend wit gegrond 2x rondom € 610,00

Paneeldeur enkel  
met kozijn, borstwering 687mm

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 780x1930mm + kozijn: 910x2006mm
54.0066 linksdraaiend onbehandeld  € 411,00
54.0067  rechtsdraaiend onbehandeld  € 411,00
54.0093 linksdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 527,00
54.0094  rechtsdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 527,00

Vleugelraam dubbel met kozijn met middenstijl 

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 1515x1430mm
54.0078 onbehandeld  € 619,00 

54.0100 wit gegrond 2x rondom  € 779,00

Vleugelraam enkel met kozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0073 linksdraaiend onbehandeld  € 380,00
54.0074 rechtsdraaiend onbehandeld  € 380,00
54.0097  linksdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 496,00
54.0098  rechtsdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 496,00

Uitzetraam met kozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 674x1296mm + kozijn: 808x1430mm
54.0076 onbehandeld  € 366,00 

54.0099 wit gegrond 2x rondom  € 482,00

Stapeldorpeldeur dubbel  
met kozijn, borstwering 422mm 

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 750x2060mm + kozijn: 1636x2136mm
54.0069 onbehandeld  € 787,00 

54.0095  wit gegrond 2x rondom  € 962,00

436 terras & trends

Vast raamkozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Kozijn: 726x1268mm
54.0087 onbehandeld  € 217,00 
54.0105 wit gegrond 2x rondom € 290,00

Vast raamkozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Kozijn: 726x877mm
54.0085 onbehandeld  € 201,00 
54.0104 wit gegrond 2x rondom  € 274,00

Vleugelraam enkel met kozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 754x905mm + kozijn: 888x1039mm
54.0082 linksdraaiend onbehandeld  € 352,00
54.0083 rechtsdraaiend onbehandeld  € 352,00
54.0102 linksdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 469,00
54.0103 rechtsdraaiend wit gegrond 2x rondom  € 469,00



Uitzetraam met kozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 951x1296mm + kozijn: 1085x1430mm
54.0080 onbehandeld  € 380,00 

54.0101 wit gegrond 2x rondom  € 511,00

Paneeldeur dubbel  
met kozijn, borstwering 687mm

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Deur: 780x1930mm + kozijn: 1696x2006mm
54.0071 onbehandeld  € 681,00

54.0096 wit gegrond 2x rondom  € 856,00

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 437
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Douglas deuren & ramen

Vast panoramaraam met kozijn 

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Kozijn: 1072x342mm
54.0089 onbehandeld  € 187,00 
54.0106 wit gegrond 2x rondom  € 259,00

Uitzetraam met kozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 905x754mm + kozijn: 1039x888mm
54.0110 onbehandeld  € 344,00 
54.0111 wit gegrond 2x rondom  € 460,00

Uitzetraam met kozijn

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas en hang- en sluitwerk)

Raam: 1296x674mm + kozijn: 1430x808mm
54.0112 onbehandeld  € 371,00 
54.0113 wit gegrond 2x rondom  € 487,00



Opgeklampte deur dubbel met bovenraam

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1760x1950mm + kozijn: 1900x2020mm

54.0058 onbehandeld € 777,00

Opgeklampte deur dubbel

(Excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1760x1950mm + kozijn: 1900x2020mm

54.0016 onbehandeld € 652,00

Opgeklampte deur enkel met bovenraam

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 880x1950mm + kozijn: 1015x2020mm
54.0057 linksdraaiend onbehandeld  € 483,00 

54.0061 rechtsdraaiend onbehandeld € 483,00

Opgeklampte deur XL enkel met bovenraam

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 1200x2100mm + kozijn: 1335x2170mm
54.0059 linksdraaiend onbehandeld  € 652,00 

54.0062 rechtsdraaiend onbehandeld € 652,00

Opgeklampte deur enkel

(Excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 880x1950mm + kozijn: 1015x2020mm
54.0015 onbehandeld € 414,00
 links- en rechtsdraaiend toepasbaar

Opgeklampte deur XL enkel

(Excl. hang- en sluitwerk)
 

Deur: 1200x2100mm + kozijn: 1335x2170mm
54.0029 onbehandeld € 544,00
  links- en rechtsdraaiend toepasbaar
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Hout 
Douglas deuren & schuifdeuren 

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs.438 terras & trends



Opgeklampte deur XL dubbel met bovenraam

(Incl. losse voorzetroede, enkel glas, excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 2400x2100mm + kozijn: 2540x2170mm

54.0060 onbehandeld € 1.039,00

Opgeklampte deur XL dubbel

(Excl. hang- en sluitwerk)

Deur: 2400x2100mm + kozijn: 2540x2170mm

54.0030 onbehandeld € 926,00

13
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Douglas deuren & schuifdeuren 

Schuifdeur enkel

(Excl. hang- en sluitwerk)

deur: 980x1950mm (bxh)
54.0114 links onbehandeld € 320,00 

54.0115 rechts onbehandeld € 320,00

Schuifdeur dubbel

(Excl. hang- en sluitwerk)

deur: 1960x1950mm (bxh)
54.0116 onbehandeld € 640,00

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 439



Staartgrendel verzinkt 500x65mm 

92.0004 € 10,65

RVS dag- en nachtslot compleet 

92.0002 rvs  € 35,85 

92.0009 zwart € 40,65

Beslagset zwart gecoat t.b.v. opgeklampte deuren

92.0050 zwart gecoat t.b.v. opgeklampte deur enkel  € 89,40

92.0051 zwart gecoat t.b.v. opgeklampte deur dubbel € 162,60

92.0052 zwart gecoat t.b.v. opgeklampte deur enkel XL € 120,35

92.0053 zwart gecoat t.b.v. opgeklampte deur dubbel XL € 210,80

 

Rolschuif met bocht 120x55x2mm, verzinkt 

92.0005 € 4,10 

Verstelbare duimheng 

92.0003 670x40x5mm geel verzinkt € 17,60 

92.0007 670x40x5mm    zwart gepoedercoat € 17,60 

     

Beslagset geel verzinkt t.b.v. opgeklampte deuren

92.0054  geel verzinkt t.b.v. opgeklampte deur enkel € 90,85

92.0055  geel verzinkt t.b.v. opgeklampte deur dubbel € 152,20

92.0056  geel verzinkt t.b.v. opgeklampte deur enkel XL € 114,15

92.0057  geel verzinkt t.b.v. opgeklampte deur dubbel XL € 198,85
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Trendhout heeft een stelkozijn ontwikkeld voor haar wandmodules en adviseert deze bij al haar ramen en deuren.

Dankzij deze stelkozijnen wordt het doordringen van de slagregen en lichtinval tussen het kozijn en de wand tot een minimum beperkt. 

De stelkozijnen zorgen dan ook voor een strakke aansluiting tussen het kozijn en de wand.  

De onderdorpel bij het stelkozijn voor de ramen is afgeschuind, zodat het water afgevoerd wordt.

Stelkozijnset ramen

54.0107 Stelkozijnset ramen onbehandeld € 87,00

54.0024 Stelkozijnset ramen wit gegrond € 106,00

54.0131 Stelkozijnset ramen zwart gespoten € 106,00

Stelkozijnset deuren  

54.0108 Stelkozijnset deuren onbehandeld € 93,00

54.0109 Stelkozijnset deuren wit gegrond € 122,00

54.0130 Stelkozijnset deuren zwart gespoten € 122,00
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Stelkozijnsets

De prijzen van onze houtproducten kunnen fluctueren. 
Hierdoor kunnen de getoonde prijzen niet overeenkomen met de actuele verkoopprijs. 441



Klinkstel

Boeren klinkstel met kelderband-
slot t.b.v. poort op stalen frame
  W19006  € 29,10

Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinder-  
slot t.b.v. poort op stalen frame.  
Incl. duimen W19005 € 54,75

Duim
 
Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks.   
  1015342  € 4,75 

Verstelbare heng

Verzinkt. Lengte heng 70 cm. 
T.b.v. deuren en poorten.
Per stuk 1021815 € 18,00

Verstelbare heng

Zwart gecoat. Lengte heng 70 cm. 
T.b.v. deuren en poorten.
Per stuk 1021816 € 29,90

Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en 
poorten. Rond 16,
per 2 stuks W19076 € 6,60

Poortbeslag

T.b.v. hardhouten plankendeur. Incl. 
duimen. 
  W19013 € 49,10

Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten 
frame. Incl. duimen.
  W19002 € 48,00

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief 
slotkast, cilinder en slot. 
Excl. duimen.   
  W25850 € 79,00

RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS 
beslag. Met SKG keurmerk. 
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen.  
  W25855  € 84,65

13
Hout 
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L-beslag 

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt  W19007  € 1,65
RVS W19019  € 4,45
Zwart gepoedercoat W19036 € 5,10

Palensteunen verzinkt

7x7x75 cm W19011 € 7,60
9x9x75 cm 1001209 € 10,10
12x12x90 cm 1001210 € 14,10

Vloerpaalhouder 
 
Verzinkt
7x7 cm W19026  € 4,70
9x9 cm W19027 € 5,60
12x12 cm W19028  € 9,60

Regenwaterafvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm W19018  € 3,15

Montagebeslag

Set à 4 stuks voor betonijzermatten en 
wilgentenenmatten W19010  € 1,40

U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een 
muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk W19025 € 6,70

Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd. 
Hoogte 38 cm. W19074 € 65,44

Stalen poortframe

Vuurverzinkt verstelbaar 
90x155 cm W07630 € 55,05
100x155 cm 926731  € 59,55
120x155 cm 926782  € 69,80
150x155 cm W07640  € 85,10

Stalen poortframe

Met uitsparing voor slotkast. Ideaal voor poort met 
horizontale planken.
Vuurverzinkt. Verstelbaar.
100x180 cm. A232459 € 70,90

Stalen poortframe zwart

Zwart gecoat.
100x155 cm. W07655 € 60,70

DHZ shutter framewerk

Shutter framewerk met draaibare lamellen. 
 (excl. planken en schroeven). 2 stuks rvs rails van 
165 cm lang, t.b.v. 14 planken.
  W56000  € 145,65

Hout 
Accessoires
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Dakpan profielplaten-set (per m2)

De dakpanplaten worden geleverd als complete sets:  

Dakpanprofiel plaat genoeg voor 1m2 dakoppervlak, dampdoorlatende 

folie, tengel, panlat, platte nok en bevestigingsmaterialen.

52.0252 Zwart € 40,00
52.0254 Antraciet € 40,00
52.0253 Terracotta € 40,00

Dakpannenset keramisch (per m2)

De dakpannensets worden geleverd als complete sets:  

Keramische dakpannen met nokvorsten genoeg voor 1m2 dakoppervlak, 

dampdoorlatende folie, tengel, panlat, ruiter- 

steunen, hoekkeperband en lood voor over de nok. 
52.1903 Mat zwart verglaasd € 87,00
52.1904 Blauw gesmoord € 76,00
52.1905 Natuurrood € 72,00

EPDM dakbedekking

Kant-en-klaar EPDM pakket compleet:

1 koker kit voor uitloop, lijm en een vachtrolletje 100mm.

Dakpannenset betonpan (per m2)

De dakpannensets worden geleverd als complete sets:  

Betonpannen met nokvorsten genoeg voor 1m2 dakoppervlak, 

dampdoorlatende folie, tengel, panlat, ruitersteun, hoekkeperband  

en lood voor over de nok. 
52.1915 Zwart € 52,00
52.1916 Antraciet € 52,00
52.1917 Hollands rood € 52,00

52.0708 4,00x3,50m1 € 241,00
52.0264 5,30x4,30m1 € 338,00
52.0875 9,50x4,40m1 € 615,00
52.0877 11,50x4,40m1 € 733,00 

52.0879 9,60x5,70m1 € 757,00

52.0778 6,30x3,50m1 € 330,00
52.0874 6,60x4,40m1 € 474,00
52.0876 7,90x4,40m1 € 538,00 

52.0878 6,70x5,70m1 € 575,00

52.0260 PVC uitloop t.b.v. stadsuitloop 60x80mm € 14,80
52.0261 EPDM kit zwart € 7,50
52.0263 EPDM lijm enkelzijdig à 5 liter € 66,80 52.0258 Stadsuitloop 60x80mm met EPDM flap € 43,65

52.0259 Onderuitloop rond 75mm met EPDM flap € 23,30

Aluminium daktrim recht (incl. koppelstukken)

52.0604 Aluminium daktrim recht 35x35x2500mm € 8,95 

52.0605 Aluminium daktrim recht binnenhoek 35x35mm/500x500mm € 10,15
52.0606 Aluminium daktrim recht buitenhoek 35x35mm/500x500mm € 10,15
93.0085 RVS daktrimschroef á 25 stuks € 5,00

Aluminium daktrim met kraal (incl. koppelstukken)

52.0607 Aluminium daktrim met kraal 26mm 2500mm € 33,10
52.0608 Aluminium daktrim met kraal 26mm binnenhoek 500x500mm € 26,65
52.0609 Aluminium daktrim met kraal 26mm buitenhoek 500x500mm € 26,65
93.0085 RVS daktrimschroef á 25 stuks € 5,00

13
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Dakbedekking
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Betonpoer glad

52.0087 TH-01 120x120x580mm incl. RVS stelanker  € 27,95
52.0088 TH-10 70x150x580mm € 24,60

Betonpoer glad/ruw

52.0033 Glad TH-02 150x150x580mm incl. RVS stelanker  € 28,70
52.0890 Ruw TH-08 150x150x580mm incl. RVS stelanker € 21,80
52.0885 TH-03 150x150/220x220x580mm incl. RVS stelanker   € 45,90

Glad                         Ruw

Betonpoer glad 

52.0886 TH-04 170x170x500mm incl. RVS stelanker   € 30,70
52.0887 TH-05 170x170x200mm met doorlopend gat 40mm  € 23,65
52.0888 TH-06 220x220x500mm incl. RVS stelanker  € 39,20
52.0889 TH-07 220x220x200mm met doorlopend gat 40mm  € 24,85

Paalhouder verstelbaar

93.0005 Paalhouder M20 verstelbaar 100x100/80x80mm € 51,85
93.0006 Paalhouder M30 verstelbaar 100x160/100x100mm € 89,15

Stelanker

93.0088 RVS stelanker m16  € 5,20
93.0089 RVS stelanker m20 € 9,85
93.0097 Stelanker verzinkt M16 met draaibare moer  € 4,10 

13
Hout 
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Hout 
Glazen schuifwanden

Glazen schuifwanden  
U kunt ervoor kiezen uw Aluxe veranda uit te breiden met glazen schuifwanden. Hiermee wordt u de 
mogelijkheid geboden om uw veranda winddicht af te sluiten. De glazen schuifwanden van Aluxe bieden  
u het comfort van een prachtig verlengstuk van uw terras en een extra kamer aan huis.

Er zijn 3 verschillende systemen
AL22: Onderrail van maar liefst 8 mm hoog! De wieltjes vallen in de sporen.

AL23: Onderrail van 26 mm hoog. De sporen worden separaat bevestigd in  
de onderrail, ieder paneel gaat niet verder open dan gewenst.

AL24: Onderrail van 15 mm hoog. Aluminium rail uit een stuk, waardoor deze  
extreem sterk is. De wieltjes staan op de sporen. Uiteraard zijn er vele opties om  
het geheel te verfraaien. Afsluitbaar met een RVS slot Extra winddicht met  
de borstelprofielen

*Glazen schuifwand, prijs per paneel 600-1100mm  € 446,00
  Incl. rails, ronde handgreep, en 1-sporig aansluitprofiel.
*Tochtstrip in kleur  € 30,00
*RVS cilinderslot t.b.v. glazen schuifwanden links/rechts  € 142,00

RAL 7016 Antraciet grijs  
RAL 9007 Zilverbrons 
RAL 9010 Gebroken wit 
RAL 9016 Glad wit
RAL 9005 Gitzwart 
DB 703 Antraciet-ijzerglans

Ralkleuren in standaard uitvoering.
Maatwerk en kleuren mogelijk.
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Buitenverblijven

Aluxe aluminium veranda's 450-451 

Trendhout buitenverblijven 452-455  

Lugarde tuinhuizen  456-457

Woodpro blokhutten  458-459

Voor meer inspiratie en een veelzijdig  
assortiment, vraag naar de terras & trends  
buitenverblijven & overkappingen catalogus.
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Voor meer inspiratie en een veelzijdig  
assortiment, vraag naar de terras & trends  
buitenverblijven & overkappingen catalogus.
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Eindeloze mogelijkheden
Aluxe biedt een uitgebreid aanbod aan aluminium toepassingen: van een overkapping met  
glazen schuifdak, tot aan een overkapping met lamellen. Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden  
en kunnen uw wens realiseren!

Vraag om onze uitgebreide catalogus of een offerte op maat.

10 redenen waarom u kiest voor Aluxe
1.  Aluxe veranda’s bestelt u geheel op maat en zijn aan te passen aan de stijl van uw woning.

2.  Grote verscheidenheid aan verschillende typen horizontale en schuine daken.

3.  Hoogwaardige montage materialen en kleurvaste coating.

4.  Grote keuze in dakbeplating zoals onder meer gelaagd glas of polycarbonaat.

5.  Ledverlichting in de liggers is mogelijk.

6.  Eigen lijn van aluminium kozijnen in dezelfde kleur als uw veranda.

7.  Duidelijke handleiding voor zelfmontage of montage door de vakman.

8.  Duurzaam, prijsgunstig en milieuvriendelijk.

9.  Zeer onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te reinigen.

10.  10 jaar garantie

Stap 1: 
Allereerst kiest u een veranda die bij u past. Dit kan een over-
kapping met helling zijn, maar ook een kubistische, horizon-
tale overkapping zoals onze Ultraline.

Stap 2: 
Afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie, kunt u ervoor 
kiezen de zijkanten met een vaste wand, een glasschuifwand 
of een schuifpui samen te stellen.

Stap 3: 
De voorkant van uw veranda kunt u voorzien van een glass-
chuifwand, een vaste wand met openslaande deuren of een 
schuifpui.

Stap 4: 
Dit is het leukste gedeelte van het samenstellen van uw 
tuinkamer. Leef u uit door het aanbrengen van verlichting, 
een heater of een van de andere talrijke opties die Aluxe u 
biedt.

Maatwerk
Maatwerk is onze standaard. Alle veranda’s kunnen op maat 
gemaakt worden. De bijpassende systemen zoals een vaste 
wand, schuifpui en/of glazenschuifwand worden ook op maat

In een paar eenvoudige stappen
heeft u uw eigen tuinkamer geconfigureerd.

14
Buitenverblijven

Aluxe aluminium veranda's
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Voor meer inspiratie en een veelzijdig  
assortiment, vraag naar de terras & trends  
buitenverblijven & overkappingen catalogus.
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Nieuwe trends onderzoeken en 
vertalen naar eigen assortiment.

Buitenverblijven

14
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Trendhout levert uw buitenverblijf, kapschuur of 
overkapping ook gespoten in een door u gewenste kleur.  
Het op kleur leveren van producten is alleen mogelijk bij  
gedroogd hout. In de moderne spuiterij wordt het door u 
aangeschafte product vooraf in een door u gekozen kleur  
2x rondom gespoten. Voor een afgewerkt eindresultaat dient  
u het product na het spuiten nog eenmaal na te behandelen.  
Een product zoals een buitenverblijf is als bouwpakket 

samengesteld. Dit betekent dat alle losse onderdelen van  
dit bouwpakket 2x rondom gespoten worden.
Uw product is op deze manier dan ook volledig behandeld.  
Mocht het hout eventueel nog lichtelijk gaan krimpen dan  
is dit niet zichtbaar door deze behandeling.
Bij het kiezen van een kleur kunt u bijvoorbeeld denken om  
uw verblijf in dezelfde kleur(en) als uw woning te laten  
spuiten of kiezen voor trendy kleuren die momenteel ‘in’ zijn. 

IN KLEUR
GESPOTEN

Buitenverblijven

14
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Buitenverblijven

Lugarde tuinhuizen

Lugarde hout is sterk en van hoge kwaliteit. Juist de kwaliteit van het hout is een van de 
redenen waarom de producten van Lugarde zo’n lange levensduur hebben. 

Wij gebruiken slechts de goede delen van de stam voor de verwerking tot planken. Elk van onze 
planken en elke balk is kernvrij. 

Tevens wordt het hout speciaal teruggedroogd in droogkamers. Hierdoor wordt de werking 
(krimpen en uitzetten) van het hout gereduceerd. 

Alle voordelen op een rijtje: 
- Zeer goede kwaliteit hout uit de koudste gebieden,  
 waardoor het hout stabiel, sterk en duurzaam is;

- Planken met grote en/of uitvallende noesten worden  
 uit het proces verwijderd;

-  Alle planken zijn kernvrij;

-  Al het hout wordt in speciale droogkamers teruggedroogd  
 om werking van het hout te reduceren;

- Raam-/deurhout en palen worden gelamineerd en gevingerlast  
 om kromtrekken te voorkomen;

- Tevens is het raam- en deurhout noestvrij. 

Hoe meer jaarringen, des te beter de kwaliteit van het hout
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Buitenverblijven

Woodpro Blokhutten

Tevens komt u bij ons niet voor onaangename verrassingen te staan. Waar u vaak 
nog bijkomende kosten voor de kiezen krijgt zoals spijkersets, funderingsbalken, 
dakbedekking, dubbel glas, etc., is dit bij Woodpro allemaal al inbegrepen. 

Onze productiefaciliteit heeft een oppervlakte van meer dan 70.000 m2 en wij 
produceren vele duizenden blokhutten per jaar. We hebben de hele productie in 
eigen hand, waardoor we de beste kwaliteit en service kunnen bieden. 

We gebruiken uitsluitend een hoge kwaliteit vurenhout, welke uit de koudste 
gebieden gehaald wordt. Hierdoor groeien bomen langzaam en zitten de 
jaarringen korter op elkaar. Dit maakt het hout stabieler en duurzamer. 

Tevens wordt het hout door ons teruggedroogd waardoor de werking van het hout 
beperkt wordt. Ramen, deuren en palen worden gelamineerd, zodat kromtrekken 
voorkomen wordt. 

WOODPRO biedt blokhutten, garages en veranda’s  
tegen betaalbare kwaliteit. 
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Leveringen

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

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

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

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

mogelijk is, anders wordt de dichtstbijzijnde mogelijkheid genomen.

Materialen

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

gebakken als natuurstenen bestrating kunnen in onderling geleverde partijen 

verschillen in kleur en structuur voorkomen. Producten kunnen afwijken van 

eventueel eerder geleverde monsters. Men wordt geacht materialen vóór 

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

materialen worden dan ook als goedgekeurd beschouwd.

Verwerking

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verwerkingsvoorschriften. Meerdere pakken moet men bij verwerking onderling 

mengen. 

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

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

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

worden. Eventueel de bestrating naderhand afsproeien. 

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

Wanneer men een onderhoudsarme bestrating wil, wordt er meestal een 

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

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

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

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

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

zodoende een goede verbinding te krijgen met de onderbaan.

Maattolerantie

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

Witte uitslag

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

Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide oftewel 

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

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

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

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

sluiten, worden de productieprocessen binnen Terras & Tends vanzelfsprekend 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ontstane aantastingen van het oppervlak als gevolg van mechanische reiniging 

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

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

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

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

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

van gebruiksintensiteit  en weersomstandigheden. Witte uitslag is geen reden tot 

afkeur van een door de Terras & Tends geleverd product.

Onderhoud

Alle aangelegde verhardingen dienen geregeld onderhouden c.q. schoongemaakt 

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

gelieve  geen dooizouten en bijtende zuurhoudende middelen te gebruiken, daar 

dit het materiaal kan beschadigen.

Statiegeldpallets

Om schadevrij te kunnen leveren worden materialen vaak op statiegeldpallets 

geleverd; deze worden vooraf en achteraf gecontroleerd op gebreken.

Algemene informatie
Algemene informatie terras & trends
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Met het verschijnen van de catalogus en prijslijst komen alle voorgaande 

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

geldig tot en met 28 februari 2022, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk 

voorbehouden. 

Particuliere bestellingen dienen altijd vóór levering betaald te worden. Voor onze 

zakelijke klanten geldt een betaaltermijn van 21 dagen na facturatie.

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

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

mindering worden gebracht indien binnen 21 dagen na factuurdatum aan de 

betalingsverplichting wordt voldaan.

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

wel overmacht kan aanleiding zijn tot noodzakelijke prijsverhogingen.

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

beperken genieten bestellingen per email de voorkeur. Wij kunnen géén aan-

sprakelijkheid aanvaarden voor fouten door telefonische opgave.

 

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

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

bestratingproducten geldt dat deze veelal per laag worden afgerond.

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

bestellen. Hiervoor geldt dat afname uitsluitend per volle verpakking mogelijk  

is en dat retournering niet mogelijk is!

Materialen die wij speciaal voor u bestellen kunnen wij niet altijd binnen 3-4 

werkdagen leveren. Hier voor kunnen er extra vrachtkosten in rekening gebracht 

worden vanwege een aparte aflevering. In veel gevallen kunnen deze artikelen 

niet retour genomen worden!

 

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

bij natuursteen en gebakken materialen zijn kleine afwijkingen mogelijk.

 

Wijzigingen in geplaatste bestellingen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor levering 

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

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

te berekenen.

 

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

statiegeldpallets leveren. Ook materiaal dat normaliter niet op statiegeldpallets 

staat kan om deze reden op statiegeldpallets geleverd worden! Statiegeldpallets 

worden berekend à € 13,92 per stuk. Deze pallets kunnen, mits onbeschadigd, 

binnen 3 maanden na leverdatum retour gebracht worden. Desgewenst kunnen 

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

een voor de vrachtwagen bereikbare plaats recht opgestapeld staan. Hiervoor 

brengen wij € 85,- in rekening. Wij voeren een aparte palletadministratie. 

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

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

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

De bezorgkosten bedragen € 85,-. Bij aflevering op de Waddeneilanden worden 

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

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

exacte bezorgtijd af te spreken.

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

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

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

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

schadevergoeding.

 

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

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

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

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

Eenmaal verwerkte materialen worden als geaccepteerd beschouwd en kunnen 

géén reden meer zijn tot reclamatie.

 

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

productiedata en garantie. Op alle producten wordt garantie verstrekt ingaande 

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

verwerkt. 

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

derhalve nooit tot reclamatie leiden.

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

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

herstratingskosten wordt dan ook géén vergoeding gegeven!

 

Teveel bestelde materialen kunnen in overleg retour gebracht  

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

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

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

vrachtkosten in rekening, met een minimum van € 170,-

 

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

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden 

zijn gedeponeerd bij de KvK en kosteloos op te vragen.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden
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