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WELKOM BIJ HOUT & STEENHANDEL KORTENHOEF

Wie Hout- en Steenhandel Kortenhoef al eens bezocht heeft, kent onze gigantische tuinassortiment . Op overzichtelijke en sfeervolle wijze 
wordt het enorme aanbod getoond door middel van modeltuinen. Hout- en Steenhandel Kortenhoef is hèt adres om een geslaagde basis voor 
uw tuin te leggen. Met een uitgebreid assortiment, een goede prijsstelling en een prima service staan onze medewerkers klaar om u te helpen 
en te adviseren. In de showtuin kunt u creatieve ideeën opdoen hoe u aan de slag kunt met o.a. sierbestrating, natuursteen, gebakken klinkers, 
tuinhout, verlichting en uiteraard overkappingen.

De tuin is het visitekaartje van uw woning en maakt onderdeel uit van de identiteit van uw huis.

Wanneer u een tuin wilt aanleggen of een bestaande tuin wilt veranderen, komt er veel op u af.
- Hoe moet uw tuin eruit komen te zien?
- Welke materialen zijn er verkrijgbaar?
- Wat is er voor nodig?
- Wat zijn de kosten?

Kortom, veel keuzes die gemaakt moeten worden.
Laat u daarom goed informeren en adviseren door onze medewerkers.

Laat u de aanleg van uw tuin liever over aan een vakbekwaam hovenier/stratenmaker?
Dan kunt u daarvoor bij Hout- en Steenhandel Kortenhoef terecht.
Wij laten u graag kennismaken met onze hoveniers-/stratenmakersbedrijven die al uw wensen kunnen realiseren.

Lees voor aanschaf van de producten de gebruiksaanwijzing wat betreft de eigenschappen en de verwerkingsvoorschriften goed door! 

Wij zijn bereid voor u een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen. Echter, wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de bestelde 
hoeveelheden, omdat wij een offerte baseren op basis van de door u verstrekte gegevens.

Volg altijd de legvoorschriften op en/of de omschrijvingen. Wij adviseren u bij meerdere pakketten de inhoud hiervan zoveel mogelijk te 
mengen. Dit geldt vooral bij producten met kleurnuances.

Bij strakke sierbestrating zonder facet kunnen kleine blusjes voorkomen. Dit kan technisch niet voorkomen worden. Bestel daarom altijd ruim 
en gebruik de beschadigde tegels voor het zaagwerk. Speciaal bestelde artikelen worden niet retour genomen.

Een uiterlijke leverdatum kunnen wij zeker met u afspreken. Het is alleen onmogelijk een tijd of dagdeel te bepalen. 
Houd er rekening mee dat door logistieke redenen uw bestelling 1 à 2 dagen eerder geleverd kan worden. 
 
Alle materialen worden naast de auto gelost, op een voor de auto bereikbare plaats, uitsluitend via een verharde weg. 
De losplaats moet van tevoren worden aangegeven bij de bestelling van het materiaal.

Voor de laatste tuintrends komt u naar onze binnenshowroom!

Tuintips

Wij bezorgen het graag bij u thuis!

Deze catalogus is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle in deze catalogus vermelde artikelen zijn indicatief. De 
mogelijkheid bestaat dus dat de maten enigszins afwijken, eventuele klachten hierop worden niet geaccepteerd. Bent u strikt gebonden aan 
bepaalde afmetingen, meet dan voor aankoop het product. Aan eventuele onjuiste vermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Ondanks de grote zorg die besteedt is aan deze catalogus, kunnen de kleuren in deze catalogus enigszins afwijken van de werkelijkheid. Maak 
daarom altijd uw keuze aan de hand van artikelen die u fysiek heeft gezien. 
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Voor onze algemene voorwaarden zie: houtensteenhandelkortenhoef.nl. 
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Bestellen
Bij elke bestelling van uw bestratingsproducten dient u rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van bestratingsproducten bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te 
voorkomen dat u moet nabestellen/bijbestellen met alle extra kosten en met eventueel risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij minimaal 5 - 7% meer te bestellen. Bij onvolledige pakketten 
wordt er € 15,- toeslag berekend, tenzij anders aangegeven.

Maak uw definitieve keuze nooit op basis van een afbeelding, maar bekijk de materialen in één van onze showtuinen. De getoonde monstermaterialen zijn altijd indicatief!

Controle bij aflevering
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, productie en uitlevering dient u de materialen bij aflevering, en dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, 
kleurverschil, structuurverschil en corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van één en hetzelfde product. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine 
maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u binnen 72 uur 
na levering kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de materialen zonder enig voorbehoud.

Retour van materialen
U kunt producten, mits niet beschadigd en vooraf overeengekomen, binnen 14 dagen retourneren tegen een verwerkingstoeslag van 20%. Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen.
Let op: orders kunnen tot 72 uur voor levering niet meer worden gewijzigd.

Bezorging van de materialen
Heeft u gekozen voor een bezorging, dan kan uw bestelling om logistieke redenen 1 tot 2 dagen eerder bezorgd worden op het door u opgegeven afleveradres. 
Ook kunnen wij geen specifieke levertijd aangeven. Uw bestelling wordt gelost naast de auto op een verharde weg. Alvast bedankt voor uw begrip!
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Starter en Solido

SOLIDO

Flujo de Humo
60x60x4 cm    € 59,95 m2

80x80x4 cm    € 69,95 m2

Solido Flujo Andria
60x60x4 cm    € 59,95 m2

80x80x4 cm    € 69,95 m2

Flujo Gris Pardo
60x60x4 cm    € 59,95 m2

Solido Flujo Taceno
60x60x4 cm    € 59,95 m2

Flujo Negro
60x60x4 cm    € 59,95 m2

80x80x4 cm    € 69,95 m2

Solido Flujo Gratteri
60x60x4 cm    € 59,95 m2

80x80x4 cm    € 69,95 m2

STARTER

Patch Beige
60x60x4 cm    € 54,95 m2

Patch Black
60x60x4 cm    € 54,95 m2

Patch Grey
60x60x4 cm    € 54,95 m2
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CERATOPS

Fresno Mary

Indigo Grey

Indigo Black

PRIJZEN CERATOPS

Afmetingen  (prijs per m2) Indigo Black Indigo Grey Fresno Mary

60x60x4 cm € 64,95 € 64,95 € 64,95

60x30x4 cm € 71,95 € 71,95 -

80x40x4 cm € 79,95 € 79,95 -

80x80x4 cm € 79,95 € 79,95 € 79,95

100x100x4 cm - € 81,95 € 81,95

120x30x4 cm € 81,95 € 81,95 -

120x60x4 cm € 79,95 € 79,95 -

60x60x6 cm € 71,95 € 71,95 -

CeraTops   -   SIERBESTRATING EN TEGELS

EMERALD

Emerald Bastia
60x60x4 cm    € 64,95 m2

Emerald Gombe
60x60x4 cm     € 64,95 m2

Emerald Flores
60x60x4 cm     € 64,95 m2

Emerald Paros
60x60x4 cm     € 64,95 m2

FIGARI

Forte
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x40x4 cm    € 79,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2

Gaya
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x40x4 cm    € 79,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2

Saga
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x40x4 cm    € 79,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2

TIP
!

TIP!

Gebruik 
voor het 
voegen 
van de 
CeraTops 

de Varistone MST 
2-componenten 
duurzame  
drainerende 
voegmortel.
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   GeoCeramica®

Kenmerken GeoCeramica® 
• Uniek tweelaags-systeem
• Hoogwaardige keramische toplaag
• Krasbestendig
• Sterke onderlaag
• Goede drainerende eigenschappen
• Een perfecte voeg door unieke afstandhouders
• Hoge stroefheid (R10)
• Getest voor Noord Europees klimaat
• Te leggen op een normaal zandbed
• Lichter in gewicht en geschikt voor iedere bodemsoort 
 (zonder aanvullende maatregelen)

 Bij onvolledige pakketten wordt er € 32,50 toeslag berekend.

GeoCeramica®, het beste van twee werelden.

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

BETON ONTMOET KERAMIEK

Marmostone Grey
60x60x4 cm    € 64,95 m2

Marmostone Black
60x60x4 cm    € 64,95 m2

Antique Night
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2

Antique Clay
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2

Antique Cloud
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2

Ardes Antracite
60x60x4 cm     € 64,95 m2

120x60x4 cm   € 79,95 m2

GeoCeramica Slate
60x60x4 cm    € 64,95 m2

80x80x4 cm    € 79,95 m2
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GeoCeramica®   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Concreet Black
60x60x4 cm       € 64,95 m2

80x80x4 cm       € 79,95 m2

100x100x4 cm    € 81,95 m2

Re-Used Cotto
60x60x4 cm    € 64,95 m2

Concreet Silver
60x60x4 cm       € 64,95 m2

80x80x4 cm       € 79,95 m2

100x100x4 cm    € 81,95 m2

Re-Used Grigio
60x60x4 cm    € 64,95 m2

Re-Used Antra
60x60x4 cm    € 64,95 m2

Concreet Smoke
60x60x4 cm    € 64,95 m2

 Bij onvolledige pakketten wordt er € 32,50 toeslag berekend.

Brooklyn Antra
100x100x4 cm   € 81,95 m2

Brooklyn Beige
100x100x4 cm   € 81,95 m2

Brooklyn Gris
100x100x4 cm   € 81,95 m2

Stavelot Antra
100x100x4 cm   € 81,95 m2

Stavelot Grigio
100x100x4 cm   € 81,95 m2

Aspen Basalt
100x100x4 cm   € 81,95 m2

Aspen Oxide
100x100x4 cm   € 81,95 m2

NIEUW 100X100X4 CM

Elios Decoro Fiori
100x100x4 cm   € 81,95 m2

(4 tegels benodigd)

Stavelot Decoro
100x100x4 cm   € 81,95 m2
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   GeoCeramica Design

De serie 2Drive met een 6 cm dikke Stabikorn laag is 
ook geschikt voor zwaarder gebruik zoals op uw oprit. 
Uiteraard kunt u dit ook doortrekken op uw terras om 
er één strak geheel van te maken.

DESIGN

2DRIVE

Porto Mix
60x60x4 cm    € 66,95 m2

Gris Oscuro
60x60x6 cm   € 71,95 m2 

DueDecora Multicolor
60x60x4 cm    € 66,95 m2

Negro Puro
60x60x6 cm    € 71,95 m2

Fiordi Fumo
60x60x6 cm    € 71,95 m2

Symbol Block Smoke 
60x60x4 cm    € 66,95 m2

Impasto Negro
60x60x6 cm   € 71,95 m2

Symbol Circle Black
60x60x4 cm    € 66,95 m2

Impasto Grigio
60x60x6 cm    € 71,95 m2

Gris Claro
60x60x6 cm    € 71,95 m2

Concreet Flower
60x60x4 cm    € 66,95 m2

Lava Slate
60x60x6 cm    € 71,95 m2

TIP
!

TIP!

Gebruik voor het voegen van 
de 2Drive de Varistone MST 
2-componenten duurzame 
drainerende voegmortel.

TIP
!

TIP!

In-Lite Ready. Voeg geïntregeerde 
verlichting toe aan de tegel en u 
kunt dag en nacht van uw tuin en 
sierbestrating genieten.
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3 cm dikke keramische tegels zijn het meest recente 
voorbeeld in de keramische industrie. De meeste 
eigenschappen van 3 cm keramische tegels zijn 
gelijk aan die van de 2 cm dikke tegels. Daarbij 
moet u met name denken aan duurzaamheid en 
gebruiksgemak. Een extra voordeel van 3 cm dikke 
keramische tegels t.o.v. 2 cm dikke tegels is dat deze 
ook ‘los’ verwerkt kunnen worden. De drukbelasting 
van deze tegels is zo groot, dat ook bij een correcte 
verwerking in split of stabilisatie een langdurig 
resultaat gegarandeerd kan worden. Bij 2 cm dikke 
keramische tegels wordt er over het algemeen een 
‘vaste’ verwerking geadviseerd.

Keramiek 3 cm   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Metalica Carbon
60x60x3 cm    € 61,95 m2

Frescato Taupe
60x60x3 cm    € 61,95 m2

Oslo Antracite
60x60x3 cm    € 63,95 m2

Frescato Grigio
60x60x3 cm    € 61,95 m2

Oslo Grey
60x60x3 cm    € 63,95 m2

Cemento Smoke
60x60x3 cm    € 58,50 m2

Basaltina Olivian Black
60x60x3 cm    € 62,95 m2

Slate Black
60x60x3 cm    € 58,50 m2

Cittadella Grigio
60x60x3 cm    € 59,95 m2

Miniera Black
60x60x3 cm    € 58,50 m2

KERAMIEK 3 CM

Capitol Grey
60x60x3 cm    € 63,95 m2

Capitol Sand
60x60x3 cm    € 63,95 m2

Unic Carbon
60x60x3 cm    € 54,95 m2

Unic Smoke
60x60x3 cm    € 54,95 m2

Bluestone Grey
60x60x3 cm    € 64,95 m2

Bluestone Dark
60x60x3 cm    € 64,95 m2

TIP
!

TIP!

Gebruik 
voegkruisjes 

voor een strak 
resultaat.
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Solostone 3.2

Beton Taupe
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

SOLOSTONE 3.2

Belgian Stone Black
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Belgian Stone White Flower
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

Belgian Stone White Star
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

Beton Antracite
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Beton Olive
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Beton Grey
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Terra Cotta Red
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Earth Star Grey
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

Earth Grey
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Earth Antracite
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

LET OP
Haal de afstandhouders nooit weg 
tijdens het leggen, zo voorkomt u 
dat de tegels doorschuiven tijdens 
het leggen.

VTWONEN BUITENTEGELS ZIJN STOER, MOOI EN MAKKELIJK
Met de vtwonen buitentegels maak je jouw tuin een bijzondere plek om te ontspannen! Het thema van vtwonen is om met deze tuintegels 
je terras het verlengde van je huis te maken. Stijlvolle tegels, egaal van kleur en in grote XXL formaat terrastegels. Of juist de unieke dessins. 
De vtwonen buitentegels zijn geschikt om een fraai terras of dakterras te maken. Het wordt alleen al stoer om naar te kijken en is bestand 
tegen weer en wind. 
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VT Wonen  -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Hormigon Antracite Flower
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

Mold Basalt
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Mold Grit
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Mold Taupe
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Moon Antracite
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Travertine Greige
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Hormigon Antracite
70x70x3.2 cm    € 69,95 m2

Hormigon Antracite Butter
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

Hormigon Antracite Citrus
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

Hormigon Antracite Floret
70x70x3.2 cm    € 74,95 m2

LET OP
Haal de afstandhouders 
nooit weg tijdens het 
leggen, zo voorkomt u dat 
de tegels doorschuiven 
tijdens het leggen.

VARISTONE® VARI SPACER
AFSTANDHOUDER
Handig hulpmiddel om de hele bestrating op de gewenste 
voegbreedte te leggen. Je brengt deze afstandhouders eenvoudig aan 
en ze zijn ook weer makkelijk te verwijderen. 
 
Afmeting 3x19x55 mm
€ 19,10 p/st, zak à 100 stuks
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Actie Keramiek

Keramiek of natuursteen; wat is het verschil?

Keramiek tegels worden vervaardigd uit natuurlijke mineralen, te 
weten klei en kwarts. Dit materiaal wordt gevormd en gebakken 
bij hoge temperaturen en indien nodig geglazuurd. Natuursteen is 
daartegen een natuurproduct. Oneffenheden en kleurnuances komen 
vaak in grote maten voor. Het belangrijkste voordeel van keramiek 
ten opzichte van natuursteen is dat de kwaliteit van keramiek zeer 
constant is; het is een geproduceerd product.

ACTIE KERAMIEK

Baselga Pine € 34,95 m2

60x60x2 cm

Artimino Prato € 34,95 m2

60x60x2 cm

Premeno  € 34,95 m2

60x60x2 cm

TIP
!

TIP!

Gebruik voor het 
voegen van de 
keramiek tegels 
de Varistone MST 
2-componenten 

duurzame drainerende 
voegmortel.

Monte Brenta
60x60x2 cm    € 48,95 m2

90x90x1,7 cm    € 66,95 m2

Calestra Carbone
60x60x2 cm    € 51,95 m2

Cemento Basalto
60x60x2 cm    € 58,95 m2

90x90x2 cm    € 69,95 m2

Cemento Cemento
60x60x2 cm    € 58,95 m2

90x90x2 cm    € 69,95 m2

Monte Cortina
60x60x2 cm    €48,95 m2

90x90x1,7 cm    € 66,95 m2

Calestra Crema
60x60x2 cm    €51,95 m2

Monte Ferro
60x60x2 cm    € 48,95 m2

Calestra Nero
60x60x2 cm    € 51,95 m2
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Keramiek 90x90x3 cm

Een zeer gebruiksvriendelijke tegel doordat ze eenvoudig in een (gestabiliseerd) zandbed kunnen worden verwerkt. De hardgebakken 
3 cm dikke keramische tegels zullen vuil en vocht van zich afstoten waar het niet of nauwelijks hechten aan de toplaag. Dit maakt de serie 
onderhoudsvriendelijk en veilig in gebruik doordat het oppervlak stroef blijft. 

EXTERIEUR

Exterieur Roche en béton
90x90x3 cm        € 87,95 m2

Exterieur Moule Basalte
90x90x3 cm    € 79,95 m2

Exterieur Mineraux Noirs
90x90x3 cm           € 79,95 m2

Exterieur Grain de Moule
90x90x3 cm    € 79,95 m2

Exterieur Blagnac
90x90x3 cm    € 87,95 m2

Exterieur Cendre
90x90x3 cm    € 87,95 m2

Exterieur Mineraux Gris
90x90x3 cm    € 79,95 m2

Disegno Moca
90x90x3 cm    € 79,95 m2

Disegno Antracite
90x90x3 cm    € 79,95 m2

Cittadella Taupe
90x90x3 cm    € 79,95 m2

Bluestone Black
90x90x3 cm    € 79,95 m2
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Courtstones

RUSTIC

COURTSTONES

VULCAN

Courtstones combineren het natuurlijke uitzicht van authentieke kasseien met 
het legcomfort van een klassieke trommelsteen. Doordat elke steen dezelfde 
hoogte en breedte heeft, kan hij veel sneller worden geplaatst. De Courtstones 
passen zowel bij rustieke als bij meer hedendaagse architectuur, omdat u de 
keuze hebt uit een ruim aanbod aan kleuren. Elk type is voorzien van een zeer 
slijt- en kleurvaste toplaag: dankzij het perfect afgesloten oppervlak zijn de 
stenen bestand tegen alle weertypes, – ook tegen vorst - en kan vuil en stof zich 
niet vasthechten. Uw Courtstones zien er na jaren dus nog altijd als nieuw uit. 

Leverbaar in diverse kleuren. Prijs p/m2 € 56,50

Ben je op zoek naar een product dat aan de nieuwste technische eisen voldoet, 
maar toch een klassiek uitzicht heeft? Kies dan voor Rustic. Je plaatst deze 
klinkers uit gietbeton tegen elkaar en je vormt een maatvaste voeg. De voegen 
zorgen ervoor dat de getrommelde kanten goed tot hun recht komen. Rustic 
combineert dus plaatsings- en onderhoudsgemak met een rustiek karakter.

Leverbaar in diverse kleuren. Prijs p/m2 € 56,50

De Vulcan replicastenen combineren het mooie, natuurgetrouwe uitzicht van 
Indische leisteen met het legcomfort van traditionele betonstenen. Deze unieke, 
gepatenteerde bestratingsstenen maken van uw oprit, terras en tuinpad echte 
pareltjes die perfect passen bij uw woning. Ook als u graag snel resultaat wil, is 
Vulcan dé oplossing: elke steen heeft namelijk dezelfde basisafmeting onderaan. 
Dit zorgt voor een eenvoudige en dus snelle plaatsing. Vulcan wordt extra 
bewerkt, waardoor hij zeer kleurvast, vuilafstotend en slijtvast is. Ideaal dus als u 
een bestrating zoekt voor intens gebruik.

Leverbaar in 14,7x14,7x5,3 cm of 40/30/20x20x6 cm in diverse kleuren.
Prijs p/m2  € 56,50

Belgian Blue

Belgian Blue

Belgian Blue

Basalt Iron Grey

Basalt Ash Iron Grey

Basalt Iron Grey
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Randbeschoeiingen   -   ALGEMEEN

Met de kantopsluitingen uit cortenstaal maakt u eenvoudig een strakke rechte 
lijn langs gazon, perk, vijver, verharding of terras. 

Cortenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling 
aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Cortenstaal is een 
onverwoestbaar materiaal  met een warme uitstraling. Deze natuurlijk vaste roestlaag vormt de 
bescherming tegen verdere corrosie. 

De kantopsluitingsprofielen zorgen voor een perfecte lijnvoering.

Kunststof randbegrenzingen zijn duurzaam, gemakkelijk 
te verwerken en vrij van scherpe randen. Deze rand 
begrenzingen kenmerken zich door hun flexibiliteit, 
waardoor speciale vormen en bochten uitermate eenvoudig 
aan te leggen zijn. Ideaal voor afwerking van bijvoorbeeld 
kunstgras, klinkers,  grind, etc.

Rol lengte 25 m1

Hoogte 14 cm en dikte 0,7 cm. 
€ 79,95 per rol
€ 3,95 p/m1

Bijpassende piket paaltjes
40x4x4 cm € 2,10 per stuk

Product 225x10,2 cm 225x15,2 cm Per stuk

Cortenstaal 3 mm dik € 29,25 € 44,25 -

Eindverbindingsclip Cortenstaal - - € 6,45

Hoekstuk 90° cortenstaal - - € 7,65

Verzinkt staal 3 mm dik € 32,95 € 53,50 -

Eindverbindingsclip verzinkt staal - - € 7,15

Hoekstuk 90° verzinkt staal - - € 8,95

Product Per stuk

Rubberen Tegeldrager 10x10x1 cm € 0,45

Verstelbare tegeldrager 30-50 mm* € 4,25

Verstelbare tegeldrager 50-90 mm € 4,25

Verstelbare tegeldrager 90-130 mm € 4,65

Verstelbare tegeldrager 110-150 mm € 5,05

Verstelbare tegeldrager 150-190 mm € 5,25

Bovenplaatje Type C3/4T Kruisstukken tbv tegelwerk € 1,05

Bovenplaatje Type CP + tbv plankenvloeren € 1,05

Passtukken voor tegeldragers 1 mm € 0,55

Passtukken voor tegeldragers 2 mm € 0,75

Passtukken voor tegeldragers 3 mm € 0,80

*Inclusief bovenplaatje Type C3/4T kruisstukken tbv tegelwerk.

ECOFLEX

TEGELDRAGERS
Bijna alle siertegels kunt u ook op balkons of dakterrassen verwerken. Het is dan wel heel 
belangrijk dat u ervoor zorgt dat het regenwater onder de tegels wordt afgevoerd. Speciaal  
hiervoor zijn er verschillende soorten tegeldragers in ons assortiment opgenomen.
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ALGEMEEN   -   Voegmortels

  VARISTONE® PZ EASY 25 KG
  Polymeer gebonden voegmortel

  Geschikt voor lichte belasting: terrassen, tuinpaden, etc. 

  Voegbreedte minimaal 1 mm, voegdiepte 30 mm

  Kant en klaar, door water uithardende voegmortel

  Drainerend

  Kleuren: naturel en steengrijs

  Milieuvriendelijk

    VARISTONE® VARIQUARTZ
   ONKRUIDREMMEND  VOEGZAND 20 KG

  Voor voegen van 1 tot 5 mm

  Niet uithardend

  Veroorzaakt geen vlekken mits droog verwerkt

  Voor allerlei soorten bestrating

  Bevat geen organische stoffen 

  Kleuren: naturel, steengrijs en basalt

  VARISTONE® MST 10 KG
  Twee componenten op basis van epoxy

  Uitsluitend geschikt voor (keramische) tegels met smalle voeg

  Voegbreedte minimaal 3 mm, voegdiepte 20 mm

  Speciaal geschikt voor groot formaat tegels

  Duurzaam drainerend

  Kleuren: naturel, steengrijs en basalt

  Ook bij lichte regen verwerkbaar

€ 67,80 p/st

  VARISTONE® LM AQUA 12,5 KG
  Vacuümverpakte, door lucht uithardende voegmortel

  Zelfverdichtend door verwerking met water

  Ook bij lichte regen verwerkbaar

  Laat geen bindmiddelfilm achter

  Drainerend

  Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating

  Geschikt voor lichte belasting: terrassen, tuinpaden, etc. 

  Minimale voegafmetingen: 3 mm breed en 30 mm diep

  Kleuren: naturel, zilvergrijs, steengrijs en basalt

€ 57,15 p/st
Kant en klaar,
eenvoudig te

verwerken.

€ 49,95 p/st

€ 18,05 p/st
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Voegmortel en Toebehoren   -   ALGEMEEN

   VARISTONE® Z
  Hoge drukvastheid, voor zwaardere belasting
  Verwerkbaar bij lage temperaturen en bij regen
  Voor opritten, openbare pleinen, terrassen of toegangswegen
  Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
  Zelfnivellerend en zelfverdichtend
  Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines
  Vorst- en zoutbestendig, drainerend
  Minimale voegafmetingen: 5 mm breed en 30 mm diep
  Kleuren: naturel, steengrijs en basalt

  VARISTONE® TH 20 KG
  Contacthechtmortel voor het plaatsen van tegels op een vers mortelbed

   Geeft een betere hechting bij onder andere zeer grote tegels met harde, 
  dichte rugzijde

   Geschikt voor de verlijming van alle mogelijke (keramische) tegels en stenen 

   Binnen toepasbaar, buiten uitsluitend op een cementdekvloer met 
  gescheiden opbouw of op een voldoende drainerende mortel

  VARISTONE® EASYMIX 25 KG
  Snelbetonmortel

  VARISTONE® Easymix is speciaal geschikt voor het vastzetten  
 van palen, piketten, tuinornamenten, speeltoestellen, droog-

  molens, pergola’s enz. in volle grond, zonder vooraf te mengen  
 met water voor verwerking

  VARISTONE® ZC
  Uitsluitend geschikt voor bestrating met vaste opbouw
  Zeer hoge drukvastheid, voor zware belasting

  Verwerkbaar bij lage temperaturen en bij regen
  Voor opritten, openbare pleinen, terrassen of toegangswegen
  Geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating
  Zelfnivellerend en zelfverdichtend
  Na uitharding bestand tegen veeg- en reinigingsmachines
  Vorst- en zoutbestendig, drainerend
  Minimale voegafmetingen: 5 mm breed en 30 mm diep
  Kleuren: zandkleur, grijs, donkergrijs en antraciet

€ 148,35 p/st

  VARISTONE® STABIMIX 25 KG
  Stabilisatiemortel en bindmiddel voor drainagemortel  

   Kant-en-klare droge mortel op basis van trascement CEM II/B-P32,5N

   Deze mortel is geschikt voor het stabiliseren van het zandbed onder 
  bestratingen en als bindmiddel voor het maken van drainagemortel 
  voor duurzaam waterdoorlatende bestratingsystemen

€ 14,20 p/st

€ 34,00 p/st

€ 58,45 p/st

€ 14,10 p/st

VOEGMORTELS

TOEBEHOREN
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Product Waalformaat ca. 20x5x6 cm Waalformaat ca. 20x5x6,5 cm Dikformaat ca. 20x6,5x6,5 cm Waalformaat ca. 20x5x8,5 cm Dikformaat ca. 20x6,4x8,5 cm

Aantal ca. per m2 98 stuks 98 stuks 73 stuks 98 stuks 73 stuks

Oud Harderwijk € 34,95 - € 34,95 - -

Oud Dordrecht - € 46,95 € 46,95 - -

Oud Huizen - € 44,95 € 44,95 € 49,95 € 49,95

Oud Naarden - € 44,95 € 44,95 € 49,95 € 49,95

Oud Vreeland - € 44,95 € 44,95 - -

Oud Leusden - € 51,95 € 51,95 - -

Oud Zennewijnen - € 48,95 € 48,95 - -

Oud Arnhem - € 46,95 € 46,95 - -

Oud Muiden € 34,95 - € 34,95 - -

Oud Maastricht - € 51,95 € 51,95 - -

Oud Zuilen - - - € 54,95 -

Oud Muiderberg - - - € 49,95 € 49,95

SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Gebakken Klinkers

De oud gebakken bestrating ademt nostalgie. De stenen vinden hun herkomst in oude (dorps)pleinen of historische stadsweggetjes. Vaak heeft 
de bestrating al een respectabele leeftijd van vijftig tot honderd jaar oud en is gevormd door het intensieve gebruik van bijvoorbeeld verkeer.

U heeft ze vast weleens gezien: nieuw gebakken klinkers. Deze straatstenen behoren al decennialang tot de meest populaire oplossing 
voor het stijlvol en duurzaam bestraten van opritten, terrassen en tuinen. Dankzij de variatie aan kleuren, uitvoeringen en formaten zijn 
ontwerpmogelijkheden met nieuw gebakken klinkers eindeloos. Vooral in combinatie met grote tegels kunt u bijzondere patronen creëren die 
passen in zowel een moderne als klassieke tuin.

Met een terras of tuinpad van nieuw gebakken klinkers bent u verzekerd van kwalitatief straatwerk. Deze gebakken natuursteen is duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk, zeer slijtvast, kleurecht en wordt in de loop der jaren alleen maar mooier. Kortom: een aanwinst voor uw tuin!

OUD GEBAKKEN KLINKERS

NIEUW GEBAKKEN WAALFORMAAT
Oud gebakken 10-duimers € 32,50 m2 Oud gebakken 7-duimers € 42,50 m2 Oud gebakken waalformaat € 62,50 m2 Scoria Bricks € 84,95 m2
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Gebakken Klinkers   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

NIEUW GEBAKKEN KLINKERS

Oud Harderwijk Oud Dordrecht Oud Huizen Oud Naarden

Oud Vreeland

Oud Muiden

Oud Leusden

Oud Maastricht

Oud Zennewijnen

Oud Zuilen

Oud Arnhem

Oud Muiderberg
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SENSATION 60X30X4 CM

Sensation Bergamo
60x30x4 cm   

Sensation Vulcano
60x30x4 cm

Sensation Dark Grey
60x30x4 cm   

Sensation Etna
60x30x4 cm     

Sensation is de sensatie in sierbestrating; tegels met gevoel. De basis van het 

idee is natuursteen, maar dan vele malen verbeterd en geschikt voor ons klimaat. 

Door de speciale borsteltechniek voelen de tegels zacht aan. Tevens zijn de 

tegels voorzien van protection plus, waardoor ze makkelijker te reinigen zijn en 

het vuilopname daardoor gereduceerd wordt.

Sensation 60x30x4 cm van  € 35,50 m2 nu voor  € 28,95 m2

ACTIE!

€ ACTIE!

Sensation Marento
60x30x4 cm   

SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Lavoro

De Lavoro betontegel is een tegel met een strak uiterlijk, die uitstekend past in een trendy tuin. De Lavoro betontegels zijn precies iets voor iemand die betaalbare 
kwaliteit zoekt. Verkrijgbaar in meerdere kleuren. Prijs € 24,95 m2

Berga 
60x60 cm

Baga 
60x60 cm

Bologna
60x60 cm

Milano
60x60 cm

Marron
60x60 cm

Vilada
60x60 cm
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 Slate 4 cm dik   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Slate Dark Grey

Slate Purpura

Soms zie je in de natuur een vorm die zo mooi is dat hij inspireert. Aan de basis 
van de Slate staat een prachtig leisteenmotief. Slate is kleurecht, maat- en slijtvast 
en onderhoudsvriendelijk. Slate is een kwalitatief zeer fraaie en betaalbare serie 
die alle voordelen van beton met het stijlvolle van natuursteen combineert. In 
meerdere maten leverbaar. Verkrijgbaar vanaf € 29,95 m2

Slate Chiaro

Slate Bergamo

Het ‘richtingloze ‘ verband van GeoArdesia Alivo geeft geen beperkingen op het ontwerp 
en dat terwijl de steen eenvoudig te leggen is. Voorzien van een protection plus factor, 
waardoor u verzekerd bent van een onderhoudsvriendelijke bestrating. 
Te bestellen per 4,14 m2. Prijs per m2 € 48,50

Slate Verde Slate Marento

Slate Pianosa Slate Vulcano

ARDESIA ALIVO

Slate Milano

Milano Riviera Cannobio

Lazise
Roma

Slate 4 cm dik

Elba
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Schellevis Oud Hollands

OUD HOLLANDSE TEGELS

TEGELS MET KARAKTER
Oud Hollandse tegels van Schellevis worden geproduceerd op basis van natuurlijke uitstraling. Kleur- en structuurverschillen, kleine 
maatafwijkingen en in lichte mate van kalkuitbloeiing horen bij het karakter van deze tegel. Het bijzondere karakter van de Oud Hollandse tegels 
geeft iedere tuin een sfeervolle omlijsting en creëert een stijlvol rustpunt dat past binnen de architectuur van de leef- en werkomgeving.

Zorg altijd voor een goede en stevige ondergrond en verleg de tegels met voegbreedte van minimaal 3 mm.

Traptreden prijzen per stuk Grijs Antraciet Carbon Taupe Roodbruin Creme

100x37x15 cm € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 - € 63,95

50x37x15 cm € 32,00 € 32,00 € 32,00 - - -

hoek 90° buiten € 57,60 € 57,60 € 57,60 - - -

hoek 90° binnen € 57,60 € 57,60 € 57,60 - - -

100x40x20 cm € 46,50 € 46,50 € 46,50 - € 46,50 -

50x40x20 cm € 35,20 € 35,20 € 35,20 - - -

hoek 90° buiten € 65,60 € 65,60 € 65,60 - - -

hoek 90° binnen € 65,60 € 65,60 € 65,60 - - -

L-model 100x40x15 cm € 32,00 € 32,00 € 32,00 - - -
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Schellevis Oud Hollands   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Prijzen per m2 Grijs Antraciet Carbon Taupe Roodbruin Creme

20x20x5 cm € 34,40 € 39,95 € 39,95 - € 43,20 € 49,60

40x40x5 cm € 34,40 € 39,95 € 39,95 - - -

50x50x5 cm € 34,40 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 43,20 € 49,60

60x60x5 cm € 34,40 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 43,20 € 49,60

40x60x5 cm € 34,40 € 39,95 € 39,95 - - -

21x7x8 cm € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 43,20 € 49,60

15x5x7 cm € 40,00 € 40,00 - - -

Prijzen per m2

20x20x7 cm € 39,20 € 46,40 € 46,40 - - -

40x40x7 cm € 39,20 € 46,40 € 46,40 - - -

50x50x7 cm € 39,20 € 46,40 € 46,40 € 46,40 - € 57,60

60x60x7 cm € 39,20 € 46,40 € 46,40 € 46,40 - € 57,60

40x60x7 cm € 39,20 € 46,40 € 46,40 - - -

Prijzen per stuk

80x40x5 cm € 15,20 € 15,20 € 15,20 - - -

80x80x5 cm € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 40,80

100x100x5 cm € 46,40 € 46,40 € 46,40 € 46,40 € 46,40 € 58,40

120x60x7 cm € 38,40 € 38,40 € 38,40 - - -

120x120x7 cm € 76,80 € 76,80 € 76,80 - - -

100x100x8 cm € 53,60 € 53,60 € 53,60 € 53,60 - -

80x80x10 cm € 41,60 € 41,60 € 41,60 - - -

100x100x10 cm € 59,20 € 59,20 € 59,20 - - -

200x100x10 cm € 118,40 € 118,40 € 118,40 € 118,40 - -

200x 50x10cm € 59,20 € 59,20 € 59,20 - - -

150x120x10 cm € 105,60 € 105,60 € 105,60 € 105,60 - -

100x100x12 cm € 64,80 € 64,80 € 64,80 - - -

120x120x12 cm € 92,80 € 92,80 € 92,80 - - -

240x120x12 cm € 185,60 € 185,60 € 185,60 - - -

5x20x100 cm € 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 € 11,20 € 11,20

7x20x100 cm € 10,70 € 10,70 € 10,70 - - -

5x30x100 cm € 13,95 € 13,95 € 13,95 - - -

7x30x100 cm € 16,00 € 16,00 € 16,00 - - -

5x40x100 cm € 18,60 € 18,60 € 18,60 - - -

7x40x100 cm € 21,45 € 21,45 € 21,45 - - -

5x50x100 cm € 23,20 € 23,20 € 23,20 - - -

7x50x100 cm € 26,70 € 26,70 € 26,70 - - -

75x15x15 cm € 9,60 € 9,60 € 9,60 € 9,60 - -

120x20x12 cm - € 12,65 - - - -

100x20x20 cm € 20,80 € 20,80 € 20,80 - - -

PRIJZEN OUD HOLLANDSE TEGELS
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Sensation

Een moderne tegel die tuinen doet groeien. Kleine tuinen worden groter en grote tuinen worden groots. Door het vlakke, moderne design van 
deze tegel oogt elk oppervlak groter dan ooit. Een klein, rafelig randje maakt het moderne uiterlijk compleet. Naast de mooie esthetiek van deze 
tegel is hij ook uiterst praktisch. Slechts 4 cm dik en dus ideaal voor terrassen en paden. Mooi in afwerking en licht in gewicht. Om deze tegels 
onderhoudsvriendelijk te maken zijn ze voorzien van een Protection Plus Factor, makkelijker te reinigen en gereduceerd vuilopname.

SENSATION

Sensation Dark Grey
60x60x4 cm    € 28,95 m2

Sensation Marento
60x60x4 cm     € 28,95 m2

Sensation Bergamo
60x60x4 cm     € 28,95 m2

Sensation Pianosa
60x60x4 cm     € 28,95 m2

Sensation Etna
60x60x4 cm     € 28,95 m2

ACTIE!

€ ACTIE!
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Rivale en Prato   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Deze budgetvriendelijke serie is speciaal ontwikkeld om tegen een vriendelijke prijs, een uniek en duurzaam terras aan 
te kunnen leggen, waar u op mooie zomeravonden kunt ontspannen na een drukke dag. 

Bent u op zoek naar terrastegels die u in de tuin en ook op de oprit kunt 
verwerken? De robuuste Prato terrastegels zijn echte alleskunners. De 6 cm 
dikte van de Prato tuintegels zorgt ervoor dat deze tuintegel elke toepassing 
aankan. Met de Prato tuintegels ontstaan er rechte lijnen. Het oneffen randje 
zorgt ervoor dat uw tuin er niet klinisch en overdreven strak uit zal zien. 

*Afmetingen wildverband 60x40-, 40x40-, 40x20- en 20x20x6 cm   

RIVALE TEGELS

PRATO

Toscaans

Antraciet

Kenzo

Grijs

BolognaMilano Mistica ToscaansMontana Plato

PRIJZEN RIVALE TEGELS (prijs per m2)

Product 60x60x5 cm Wildverband*

Antraciet € 18,95 € 19,95

Grijs-zwart gevlamd € 18,95 € 19,95

Toscaans € 18,95 € 19,95

Kenzo € 18,95 € 19,95

Grijs € 18,95 -

*Afmetingen wildverband: 40x20-, 40x40- en 60x40x5 cm.

Product 20x30x6 cm 30x60x6 cm 60x60x6 cm Wildverband*

Milano € 25,95 € 24,95 € 25,95 € 28,95

Bologna € 25,95 € 24,95 € 25,95 € 28,95

Mistica € 25,95 € 28,95 € 28,50 € 28,95

Montana € 25,95 € 24,95 € 25,95 € 28,95

Toscaans € 25,95 € 28,95 - € 28,95

Plato € 25,95 € 28,95 € 28,50 -

PRIJZEN PRATO (prijs per m2)
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   GeoStretto+

Product 20x30 cm 50x50 cm 60x30 cm 60x60 cm 80x40 cm 80x80 cm 100x100 cm 120x30 cm Wildverband 2* Wildverband 6**

Cannobio 4 cm -  € 37,95  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95 - -  € 34,95 -

6 cm  € 32,95  € 36,50  € 37,50  € 42,50  € 53,95  € 49,50  € 38,95  € 37,50  € 38,95 

Riviera 4 cm -  € 37,95  € 33,95  € 34,95  € 39,95 - - -  € 34,95 -

Roma 4 cm -  € 37,95  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95 - -  € 34,95 -

6 cm  € 32,95 -  € 36,50  € 37,50  € 42,50  € 53,95  € 49,50  € 38,95  € 37,50  € 38,95 

Milano 4 cm -  € 37,95  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95  € 34,95 -

6 cm  € 32,95 -  € 36,50  € 37,50  € 42,50  € 53,95  € 49,50  € 38,95  € 37,50  € 38,95 

Marilleva 4 cm - -  € 33,95  € 34,95 - - - - - -

6 cm  € 32,95 -  € 36,50  € 37,50 - - - - -  € 38,95 

Nardo 4 cm - -  € 33,95  € 34,95 - - - - - -

Lazise 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95 - - - - -

6 cm - -  € 36,50  € 37,50  € 42,50  € 53,95 -  € 38,95  € 37,50  € 38,95 

Pavullo 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95 - - - - -

6 cm  € 32,95 -  € 36,50  € 37,50 - - - - - -

Venice 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95 - - - - -

6 cm  € 32,95 -  € 36,50  € 37,50 - - - - - -

Piombino 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95 - -  € 34,95 -

6 cm - - - - - - - - - -

Capri 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95 - - - - -

Elba 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95 - -  € 34,95 -

6 cm - -  € 36,50  € 37,50  € 42,50  € 53,95 - -  € 37,50 -

Stromboli 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95 - - - -

Catania 4 cm - -  € 34,95  € 39,95 - - - - -

Trapani 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95  € 49,95 - - - -

Torino 4 cm - -  € 33,95  € 34,95  € 39,95 - - - - -

Lazise

GeoStretto+ zet de nieuwe norm voor strakke terrastegels. De iets wat rafelige, natuurlijke rand zorgt voor de moderne flair van deze strakke tegel. 
Uw terras lijkt niet alleen groter, maar ook moderner en strakker vormgegeven. Daarbij is dit de ideale vlakke tegel om te genieten van uw tuin. 
Dankzij de Protection Plus, met de hoogste factor 30, is uw terras super onderhoudsvriendelijk.

GEOSTRETTO+

PRIJZEN GEOSTRETTO+ (prijs per m2)

Riviera

Pavullo

Milano

Piombino

Marilleva

Elba Stromboli

Cannobio

Venice

Roma

Capri

Nardo

Voor een optimale kleurnuancering dienen de tegels uit meerdere pakken tegelijkertijd te worden verwerkt.
*Afmetingen wildverband 2 60x40-, 40x40- en 40x20x4-6 cm. **Afmetingen wildverband 6 90x60-, 60x60-, 60x30- en 30x30x6 cm.
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GeoColor en Venta   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Product 50x50x4 cm 60x30x4 cm 60x60x4 cm 80x40x4 cm 80x80x4 cm WVB2* 60x30x6 cm 60x60x6 cm 100x100x6 cm 120x30x6 cm 120x30x6 cm

Argenta Tabacco € 37,95 € 35,95 € 36,95 - - - - - - - -

Dusk Black € 37,95 € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 € 36,95 € 38,95 € 39,95 € 48,95 € 40,95 -

Graphite Roast € 37,95 € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 € 36,95 € 38,95 € 39,95 - € 40,95 € 39,95

Lakeland Grey € 37,95 € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 € 36,95 € 38,95 € 39,95 € 48,95 - € 39,95

Maple Brown - € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 - - € 39,95 - - € 39,95

Metal Blue - € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 - - € 39,95 - - -

Sepia Brown - € 35,95 € 36,95 - - - € 38,95 € 39,95 - € 40,95 -

Meteor white/grey € 37,95 € 35,95 € 36,95 - - € 36,95 - - - - -

Twilight Bronze € 37,95 € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 € 36,95 - - - - € 39,95

Denim Grey - € 35,95 € 36,95 € 41,95 € 52,50 - - € 39,95 - - -

Autumn Brown - € 35,95 € 36,95 € 41,95 - - - - - - -

Pearl Beige - € 35,95 € 36,95 € 41,95 - - - - - -

*Afmetingen wildverband 2 60x40-, 40x40- en 40x20x4 cm  

De toplaag van GeoColor 3.0 is gemaakt van miniscuul fijn gebroken natuursteensplit en houdt daarom tot in de lengte van de jaren een fraaie 
kleur! De tegels worden fijn gewassen, geborsteld en daarna nog eens voorzien van een factor 30 coating! Naast de zeer succesvolle 6 cm serie is 
er nu ook een serie in 4 cm dik, ideaal voor uw terras en een lichtgewicht voor uw vakman!

GEO(TOPS) COLOR 3.0

PRIJZEN GEO (TOPS) COLOR 3.0 (prijs per m2)

Maple 
Brown

Pearl 
Beige

Argenta 
Tabacco

Metal 
Blue

Autumn 
Brown

Graphite 
Roast

Dusk 
Black

Meteor 
White/Grey

Twilight 
Bronze

Lakeland 
Grey

Sepia 
Brown

GEOSTRETTO LINEAIR WILDVERBAND 7 CM 

De GeoStretto Lineair Wildverband 7 cm is voorzien van Protection Plus 
factor 25 en is zeer geschikt om met blote voeten op te lopen, dankzij 
Footcomfort. Verkrijgbaar in meerdere kleuren. Prijs € 43,95 m2

ElbaCannobio Milano
Maatvoering: 52x17, 68x17, 30x13, 38x13 en 52x13 cm.
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Spazio Serie

Product 20x30x6 cm 20x40x6 cm 50x50x6 cm 25x50x6 cm 60x60x5 cm 40x80x6 cm Wildverband*

Grigio € 22,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 31,95 € 31,95 -

Carbon € 22,95 - € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95 -

Madagascar € 23,95 - € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95

Silver Blue € 23,95 € 24,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95

Silver Grey € 23,95 - € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95 -

Silver Brown € 23,95 - € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95

Silver Black € 23,95 - € 24,95 € 24,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95

Silver Amaretto - - - € 31,95 € 31,95 € 31,95 -

Crystal Blue - - - € 43,95 € 39,95 € 44,95 -

Silver Griante € 23,95 - - € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95

Silver Auletta € 23,95 - - € 31,95 € 31,95 € 31,95 € 31,95

*Afmetingen wildverband 30x20-, 40x30-, 60x30- en 60x60x6 cm

Silver Amaretto

Madagascar

Grigio

Silver Blue

Crystal Blue

Silver Black

Carbon

Silver Grey

Naast dat de Spazio serie zeer fraai is om te zien, creëren de grotere afmetingen optisch meer  ruimte. De langgerekte formaten 50x25x6 cm, 
40x80x6 cm en het strokenverband laten een dominante  ‘lengtevoeg’ zien en geven daarmee ‘richting’ aan de tuin. Door de tegel in de breedte te 
verwerken wordt een smalle tuin optisch breder. Om het nog aantrekkelijker te maken zijn deze serie tegels voorzien van een hydrofobeermiddel 
waardoor deze tegels ook nog eens makkelijk in onderhoud zijn.

SPAZIO SERIE

PRIJZEN SPAZIO (prijs per m2)
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Facetta Wildverband   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Bij het leggen van wildverband wordt er vaak gewerkt met één steensoort in verschillende formaten die willekeurig worden gelegd. Een terras 
of oprit gelegd in wildverband vormt een afwisselend, speels en toch rustig en natuurlijk geheel. Houdt u van een sfeervolle, strakke uitstraling? 
Dan past deze nonchalante topper prachtig in uw tuin. Ook deze serie heeft weer een hydrofobeermiddel gekregen waardoor deze prettig in 
onderhoud is.

Maatvoering wildverband: 60x40-, 50x30-, 40x30-, 40x20- en 30x20x6 cm.

FACETTA WILDVERBAND

- Lage wateropname
- Minder kalkuitslag
- Minder snel vuil
- Minder snel groen aanslag

Silver Grey

Silver Blue Silver Brown Bergamo

Silver Black Madagascar€ 29,95 m2

€ 29,95 m2 € 29,95 m2 € 29,95 m2

€ 29,95 m2 € 29,95 m2
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Malaga

Elk met een geheel eigen uitstraling, maar alle toepasbaar in zeer uiteenlopende tuintypen. De betontegel Malaga 
heeft een luxe uitstraling voor elk terras of looppad. Met deze grote afmeting tuintegels kunt u een chique en unieke 
sfeer creëren in elke tuin.

Op zoek naar een tuintegel die net wat extra’s toevoegt aan je terras? 
Dan is deze serie absoluut het overwegen waard. De serie kenmerkt zich door 
de mooie bloem- en boogmotieven. De figuren zijn gestraald in de tegels, 
waardoor de tuintegels lang mooi blijven in iedere tuin. Duurzaam, uniek en 
sfeervol. Prijs € 36,95 p/m2

MALAGA

OVIEDO GRIS OSCURO EN GRIGIO ARGENTO

Dark Grey

Cloudy Brown

Silver Grey

Antraciet

PRIJZEN MALAGA  (prijs per m2)

Product 60x60x4 cm 

Dark Grey € 29,95

Cloudy Brown € 29,95

Silver Grey € 29,95

Antraciet € 29,95

Oviedo Gris Oscuro
60x60x4 cm   Arco

Grigio Argento
60x60x4 cm    Flor en Flor

Oviedo Gris Oscuro
60x60x4 cm   Rosa

Grigio Argento
60x60x4 cm   Arco

Grigio Argento
60x60x4 cm    Flor en Flor

Grigio Argento
60x60x4 cm   Rosa
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PAVIMENTO

Pavimento Milano

Pavimento Mistica

Pavimento Plata

Pavimento Marron

Pavimento Dark Grey

Pavimento Montana

Pavimento Arena

Pavimento Negro

Pavimento Bergamo

Pavimento Toscaans

Pavimento is een steen met een toplaag die deels bestaat uit kleurpigmenten en deels uit kleurechte materialen. Een moderne, strakke tegel in 
een uitgebreide kleurrange. Leverbaar in 10 kleuren en 2 maatvoeringen 60x30 cm en 60x60 cm. Prijs € 24,95 p/m2

Pavimento  -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

ACTIE!

€ ACTIE!
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MONDAINO

GreccioGiarreEtna Genua Granada

Mondaino terrastegels, beschikbaar in 5 kleuren en in de formaten 60x60 cm,  

60x30 cm en in wildverband. De oppervlakte van de Mondaino terrastegel voelt 

opvallend zacht aan. Dit komt door de extra lang geborstelde afwerking. De 

hele Mondaino serie is 6 cm dik en daardoor zijn deze terrastegels ook geschikt 

als opritbestrating. Prijs vanaf € 28,95 per m2

SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Costila en Mondaino

COSTILA

Costila Milano
60x30x6 cm    € 27,50 m2

Costila Marron
60x30x6 cm    € 27,50 m2

Costila Bologna
60x30x6 cm    € 27,50 m2

Costila Grigio
60x30x6 cm    € 27,50 m2
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Lavello Tegels   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

GenuaGreccioGiarre Granada EtnaMoretta Volvera

PRIJZEN LAVELLO TEGELS  (prijs per m2)

Product 20x30x6 cm 30x40x6 cm 50x50x4 cm 30x60x4 cm 60x60x4 cm 40x80x4 cm 80x80x6 cm 50x100x4 cm Banenverband 8 cm

Giarre € 21,95 € 23,95 € 26,95 € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 € 29,95 € 31,95

Greccio € 21,95 € 23,95 € 26,95 € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 € 29,95 € 31,95

Genua € 21,95 € 23,95 € 26,95 € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 € 29,95 € 31,95

Granada € 21,95 € 23,95 € 26,95 € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 € 29,95 € 31,95

Moretta € 21,95 € 23,95 € 26,95 € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 - € 31,95

Etna € 21,95 € 23,95 € 23,95 € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 € 29,95 € 31,95

Volvera € 21,95 € 23,95 - € 24,95 € 24,95 € 26,95 € 34,95 € 29,95 € 31,95

Tussen de verschillende maten kunnen de kleurnuances variëren. Voor een optimale kleurnuancering dienen de tegels uit meerdere pakken tegelijkertijd te worden verwerkt.

De Lavello Serie is een op het eerste oog eenvoudige tegel, maar niets blijkt minder waar! Een tegel met een natuurlijke look, die dankzij 
een speciaal productieproces prachtige kleurnuances krijgt. Hierdoor is geen één tegel hetzelfde. Een speciale nabewerking zorgt voor een 
nonchalant en ook stoer uiterlijk, ook heeft de Lavello Serie een dichte structuur waardoor deze prettig in onderhoud is. 

LAVELLO TEGELS
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Marlux

TAHITI NATURAL

STONEHEDGE

Met zijn aangenaam aanvoelende textuur 
heeft de Tahiti serie een gezellig karakter en 
dankzij de coating wordt de tegel een stuk 
onderhoudsvriendelijker.

PRIJZEN TAHITI NATURAL (prijs per m2)

Product 60x60x3 cm

Dark Grey € 42,95

Light Grey € 42,95

Crème Slate € 42,95

Dark Grey Slate € 42,95

Tahiti Dark Grey
60x60x3 cm

Tahiti Light Grey
60x60x3 cm

Tahiti Crème Slate
60x60x3 cm

Tahiti Dark Grey Slate
60x60x3 cm

*Afmetingen Cahors 28x21-, 21x14- en 14x14x6 cm.

 
Product 10x10x6 cm 20x5x6 cm 22,5x15x6 cm 15x15x6 cm 20x20x6 cm 30x20x6 cm Cahors*

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

Titaangrijs - - - € 25,95 €27,95 € 27,95 -

Oceanis - - - € 41,95 - - -

Bruin-zwart - € 27,95 € 25,95 € 25,95 € 27,95 € 27,95 -

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

Harlekijn - - - € 25,95 - - -

Tavo - € 29,95 - € 27,95 € 29,95 € 29,95 -

Bont - € 27,95 € 25,95 € 25,95 € 27,95 € 27,95 € 33,95

Camargue - € 29,95 € 27,95 € 27,95 € 29,95 € 29,95 € 37,95

Sunset rood - - - € 33,95 € 35,95 € 35,95 € 40 ,95

Champagne - - - € 27,95 € 29,95 € 29,95 -

Oud wit € 28,95 - - € 28,95 € 30,95 € 30,95 € 37,95

PRIJZEN STONEHEDGE (prijs per m2)

Camargue

Bont

Antraciet

Stonehedge stenen zijn vlak geproduceerde stenen die vervaardigd worden onder het 

BENOR-keurmerk. Dit betekent dat deze stenen dagelijks worden gekeurd op betonsterkte, 

vochtopname e.d. De vele verschillende kleuren en formaten zorgen voor onbegrensde 

mogelijkheden. Stonehedge stenen zijn vorstbestendig, maatvast, hebben een antisliplaag 

en zijn geschikt voor een terras en/of oprit. 
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 Pavingstones   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

PAVINGSTONES MET EEN EIGENZINNIGE UITSTRALING!
Al jarenlang zijn de Pavingstones een vaste waarde in onze tuinen. Pavingstones kunnen gebruikt worden voor het maken van een looppad 
door uw tuin of voor het aanleggen van een volledig terras of oprit. 

Pavingstones zijn in talloze maten en kleuren leverbaar; zo is er altijd een type en kleur die aan uw wensen voldoet.

Taffela Bologna Granada Waalformaat Bruin getr. 

Brissago Giarre Genua Etna

*Afmetingen wildverband: 20x20-, 20x30- en 30x40x6 cm.

TIP
!

TIP!

Reinigen van de stenen met een
hogedrukreiniger wordt afgeraden. 
U beschadigt hiermee de toplaag 
en vocht en vuil zullen zich sneller 

en langer hechten. U kunt beter de Green 
Clean algenreiniger gebruiken. Hiermee 
verdwijnt de groene aanslag in een mum 
van tijd, zonder veel arbeidsintensiviteit.

Product 20x30x6 cm 30x40x6 cm Wildverband* Waalf. 20x5x7 cm

Giarre € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

Bologna € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

Genua € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

Granada € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

Brissago € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

Etna € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

Taffela € 19,95 € 21,95 € 24,95 € 23,95

PRIJZEN PAVINGSTONES (prijs per m2)

AC
TIE

!

€ 23,95

p/m2 
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Betontegels en Klinkers

Kleur 15x30 cm 30x30 cm 40x60 cm 50x50 cm

Grijs € 0,80 € 1,00 € 3,50 € 3,75

Zwart/antraciet ZF - € 1,60 € 4,55 € 5,75

Rood € 0,80 € 1,60 € 4,55 € 3,95

Rubbertegels afmeting Rood Zwart Groen

100x100x4 cm € 54,00 € 54,00 € 54,00

50x50x2,5 cm € 9,95 € 9,95 € 9,95

BETONTEGELS TOT 5 CM (prijs per stuk*)

RUBBERTEGELS (prijs per stuk)

€ 16,95 m2
BKK Zwart

Rubbertegel rood Rubbertegel zwart Rubbertegel groen

Betontegel grijsBetontegel zwartBetontegel rood

Grindtegel
40x60x4,7 cm € 4,95 per stuk
50x50x4,7 cm € 4,95 per stuk

*Betontegels kunnen gevoelig zijn voor kalkuitbloei.

Grasbetontegel
40x60x9 cm

€ 15,95 m2

BETONTEGELS, RUBBERTEGELS EN GRINDTEGELS

BKK Grijs € 14,95 m2 € 15,95 m2BKK Rood BKK Heidepaars € 15,95 m2
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Opritstenen   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Dark Grey*

Purpura

Genova

Bergamo*

Etna*

Rojo

Imperial Black Icey Blue

Perfect voor een stijlvolle, moderne oprit. Een handzame klinker in een brede range 
aan populaire kleurstellingen. Hiermee kunt u een mooie overgang tussen uw 
sierbestrating creëren. 

Uitgevoerd met beschermingsfactor, dus ook nog eens onderhoudsvriendelijker 
dan standaard klinkers. Prijs vanaf € 24,95 p/m2

*Ook leverbaar in 21x7x8 cm; 30x20x8 cm en 31,5x10.5x8 cm

U kent ze wel: saaie, grijze opritten met de wel bekende betonsteen? Dat kan anders! 
Met dit banenverband, speciaal voor uw oprit. 

Vier formaten stenen in een 8 cm dik banenverband: 
50x16x8, 37x16-, 50x11,5- en 37x11,5x8 cm. 
Verkrijgbaar in vier schitterende kleuren.  Prijs € 31,95 p/m2

OPRITSTENEN EXCELLENT

OPRITSTEEN BANENVERBAND
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Afwatering

Product Afmeting Prijs per stuk

01 Slim Line gootelement inclusief alu rooster 6,1x10,3x100 cm € 29,95

02 Slim line gootelement inclusief zwart rooster 6,1x10,3x100 cm € 37,95

03 Slim line eindplaat € 7,25

04 Slim line zijuitloop (50mm) € 8,25

05 Slim line koppelstuk met onderuitloop € 11,95

06 Slim line koppelstuk € 4,85

07 Slim line onderuitloop excentrisch (80 mm) € 11,95

08 Slim line hoekelement incl. alu rooster L15,9xH10 cm € 44,95

09 Slim line hoekelement incl. zwart rooster L15,9xH10 cm € 49,95

Product Afmeting Prijs per stuk

Lijngoot kunststof zwart 8,2x12,9x100 cm € 19,95

Hoekelement lijngoot 12,6x12,6x8,2 cm € 21,00

Sleufgoot kunststof zwart 10x14,6x100 cm € 39,50

Hoekelement sleufgoot 12,6x12,6x14,6 cm € 23,95

Toebehoren voor de kunststof goot € 12,50

Product Afmeting Prijs per stuk

Infiltratieput met gietijzeren deksel 25,7x25,7x64 cm € 79,95

Vloerputje met gietijzeren deksel 20x20x24 cm € 44,95

Infiltratieput Putje

Lijngoot kunststof zwart

Sleufgoot kunststof zwart

AFWATERING
Iedereen wil water in de tuin: in de vijver, op bloemen, planten en het gazon. Maar wateroverlast? Daar is 
niemand blij mee! Steeds meer tuinen hebben een ruim terras om heerlijk van te genieten. Intensieve of 
langdurige regenbuien kunnen in uw tuin wateroverlast veroorzaken. Vandaar deze mooie oplossingen.
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Gardenlux 
Hydroblob® D112 en BD112

Met afvoerpijp aansluiting
(Niet afgebeeld)

Hydroblob   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

 

  

 

Gardenlux
Hydroblob® D34

Gegalvaniseerd
Rooster voor D34

Grafiet Rooster
Voor D34

Gardenlux
Hydroblob® D45

Slimline € 99,00 
Design Rooster 

Verzinkt voor D45

Slimline € 119,00 
Design Rooster 

Grafiet Zwart D45

Gardenlux 
Hydroblob® D170 (niet afgebeeld) 

en BD170 - met afvoerpijp aansluiting

Zandvangput
ZVP-PD

Zandvangput
ZVP-MR

De oplossing voor ecologisch watermanagement
Wateroverlast door hevige regenval komt steeds vaker voor. Ergert u zich ook zo aan die
plassen in de tuin, op het terras of op uw op- en afrit? Probeer dan Gardenlux Hydroblob®. 
Deze eenvoudige doe-het–zelf oplossing zorgt dat regenwater over de volledige lengte van 
uw terras en op- en afritten snel wordt opgenomen. Dankzij de infiltratieblokken wordt het 
overtollige water gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem. 

Waterplassen verleden tijd 
Met Hydroblob® infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd en schoon regenwater blijft 
beschikbaar voor uw bomen en planten. Eén enkel blok kan maar liefst tot 170 liter absorberen. 
U bepaalt eenvoudig hoeveel blokken u nodig heeft. De blokken zijn geschikt voor drainage 
in tuinen, lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind)paden en bij op- en afritten. 
Hydroblob® lijnafwatering is dé ecologisch verantwoorde oplossing. De plaatsing is zeer 
eenvoudig en leidingwerk is overbodig. 

100% Natuurlijk 
Gardenlux Hydroblob® drainageblokken zijn gemaakt van steenwol, een 100% natuurlijk 
materiaal op basis van basalt. Het is bijzonder sterk en bestand tegen erosie door plant- en 
boomwortels. De blokken zijn omwikkeld met een filterdoek dat instroming van zand en grond 
voorkomt. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert regenwater bijzonder snel en zorgt voor 
een geleidelijke infiltratie van het water in de bodem rond het blok. Zo wordt het grondwater op 
natuurlijke wijze aangevuld. Verdroging wordt voorkomen.

Gemakkelijk aan te leggen
Dit soort blokken legt u tegen elkaar. Lijm of leidingwerk is niet nodig. 
De Gardenlux Hydroblob® infiltratieblokken zijn er in drie afmetingen. 
Type D34 : inhoud 34 liter, 120x15x20 cm.
Type D112 : inhoud 112 liter, 120x30x33 cm. 
Type D170: inhoud 170 liter, 120x30x50 cm. 
Bij het infiltratieblok D34 is een fraai metalen rooster verkrijgbaar, dat zorgt voor een sierlijke 
afwerking langs het terras. Wilt u uw regenpijp of lijnafwateringsgoot op de infiltratieblokken 
aansluiten? Dat kan. Lees dan zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking. 
De speciale BD-blokken zijn verkrijgbaar in 112 en 170 liter.

Voorbeeld afkoppelen dak van huis
In de bovenstaande impressie ziet u hoe een dak van 60 m2 afgekoppeld wordt met behulp van 
Hydroblobs die onder de bestrating zijn aangebracht. Via de zandvangput bereikt de regen de 
Hydroblob buffer die ruim 1000 liter water kan bufferen- en infiltreren.

€ 159,00 € 209,00

Product Omschrijving Afmeting Prijs

Hydroblob Infiltratieput verzinkt rooster 25x25x35 cm € 79,95

Hydroblob Capaciteit 34 liter 120x15x20 cm € 35,75

Hydroblob Rooster verzinkt voor Type D34 120x15x2,5 cm € 32,50

Hydroblob Beugel verzinkt voor rooster  € 4,95

Hydroblob Capaciteit 112 liter 120x30x33 cm € 76,50

Hydroblob Met buis capaciteit 112 liter 120x33x30 cm € 103,50

Hydroblob Capaciteit 170 liter 120x30x50 cm € 105,00

Hydroblob Met buis capaciteit 170 liter 120x33x50 cm € 129,95

Zandvanger Dicht rond 20 cm type ZVP-PD  € 159,00

Zandvanger Met verzinkt stalen rooster type ZVP-MR  € 209,00

Koppelstuk Hydroblob/zandvanger  € 2,95

PRIJZEN HYDROBLOB (per stuk)
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Kunstgras 

KUNSTGRAS
Ons kunstgras voor uw tuin heeft een levensechte uitstraling en ziet er áltijd goed uit. Geen dode plekken, geen onkruid, gewoon een
schitterend groen grastapijt waar iedere voorbijganger jaloers op wordt. Doordat kunstgras tegenwoordig is voorzien van een zogenoemd 
mosdraadje, heeft het kunstgras een echte natuurlijke uitstraling. Het kunstgras is niet meer te onderscheiden van natuurlijke grasmatten. 
Dat maakt het kunstgras de perfecte keuze voor hardwerkende tuinliefhebbers die weinig tijd hebben, maar wél streven naar een stukje 
perfectie in de tuin!

TIP
!

TIP!

Bij zeer intensief gebruik van kunstgras 
kan de vezel plat gaan liggen. Advies 
is inzanden. Raadzaam is gemiddeld 
7 kg kwartszand per m2. Onder het 

kunstgras kan gebruik gemaakt worden van  
valdempingsplaten of drukverdelend onderdoek. 
Gras niet vouwen/dubbelslaan, maar oprollen.

Product Afmeting Prijs p/stuk

Valmdemping 90x225x1,8 cm € 18,95 per m2

Drukverdelend onderdoek De breedte van de rol 
= 2m1 € 2,50 per m2

Plaktape Per 10m1 € 59,50

Gronddoekpennen Per stuk € 0,40

Lasband Per m1  € 1,95

Kwartszand gebrand 25 kg  € 8,95

Erba Finta € 23,95 m2 Montone € 34,95 m2Maximus € 29,95 m2 Medidor € 32,95 m2

Esmeralda € 24,95 m2
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MAAK BUITEN BIJZONDER

Buiten is bij uitstek de plek om energie op te doen en te genieten van het leven.
Met buitenverlichting kun je 24/7 en in ieder seizoen genieten van je tuin of terras.
De verlichting van in-lite is ingedeeld in zes productgroepen waarmee een complete
tuin is te verlichten. Laat je inspireren en maak jouw buitenruimte bijzonder!
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Nieuw 2020 Nieuw 2020 
Hub50, Hub100 & Smart Hub150 (voor IOS en Android). Met de 
Smart Hub150 heeft u als klant volledige controle over uw In-Lite 
buitenverlichting middels een speciaal ontwikkelde app.
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EVO HYDE 550 DARK

MINI SCOPE

BIG SCOPE

HYVE

HYVE 22

EVO HYDE 550 DARK

ACE DARK

EVO DARK

€ 99,00 

€ 159,00 

€ 99,00 

€ 44,00 

€ 249,00 

€ 77,00 

€ 124,00 

€ 83,00 
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 in-lite buitenverlichting is gebaseerd op laagspanning (12 volt). De verlichting is daarmee veilig 
en gemakkelijk te installeren. Onderstaand vindt u een impressie van de in-lite producten. 
Ga voor het complete assortiment in-lite buitenverlichting naar www.in-lite.nl

IN-LITE BUITENVERLICHTING

FUSION 22 € 44,00
12V/0,20W/0,20VA
Ø 22 mm

A

FUSION € 83,00
12V/0,90W/1,00VA

Ø  60 mm, ring Ø 68 mm 

A

€ 51,00
12V/0,20W/0,20VA
Ø 22 mm, ring Ø 28 mm

A+

HYVE HYVE 22 RVS € 83,00
12V/0,80W/0,80VA

Ø 60 mm, ring Ø 68 mm 

A

EVO DARK € 249,00
12V/2,00W/2,10VA
120x50x606 mm (lxbxh)

A

MINI SCOPE DUO € 179,00
12V/2,00W/4,00VA
Ø 47 mm

A++

ACE CORTEN € 199,00
12V/3,00W/5,30VA
86x78x205 mm (lxbxh)

A+

LIV LOW DARK € 107,00
12V/1,50W/2,50VA
Ø 67 mm, hoogte 372 mm

A+

WEDGE DARK € 76,00
12V/1,00W/1,60VA
100x63x100 mm (lxbxh)

A+

ACE UP-DOWN 
CORTEN 100-230V € 209,00

100-230V/8,50W/20,00VA
103x100x100 mm (lxbxh)

A

ACE DOWN WHITE € 124,00
12V/3,00W/5,30VA
95x64x100 mm (lxbxh)

A+

BIG CUBID DARK € 89,00
12V/1,00W,2,00VA
73x70x72 mm (lxbxh)

A++

MINI SCOPE € 77,00
12V/1,00W/2,00VA
Ø 47 mm

A++

A++ A++

SCOPE € 97,00
12V/3,00W/3,70VA
Ø 62 mm

A+

A+

A+

BIG SCOPE 
(NARROW) 

TRAFO & KABELS

GRONDSPOTS

STAANDE LAMPEN

WANDLAMPEN

BUITENSPOTS

OPBOUWLAMPEN

€ 136,00
12V/5,00W/8,30VA
Ø 65 mm

EVO HYDE 180 DARK € 69,00
12V/0,50W/0,60VA
180x16x22 mm (lxbxh)

€ 99,00
12V/2,00W/2,10VA
556x16x22 mm (lxbxh)

MINI SCOPE CEILING € 79,00
12V/1,00W/2,00VA
Ø 47 mm, hoogte 67 mm

CBL-25 14/2 € 82,00
CBL-40 14/2 € 115,00
CBL-200 14/2 € 525,00
CBL-40 10/2 € 189,00
CBL-120 10/2 € 525,00

CB-056/M € 81,00
CB-081/M € 95,00

CBL-EXT CORD 1MTR € 5,75
CBL-EXT CORD 2MTR € 8,00
CBL-EXT CORD 3MTR € 11,50

NERO
12V/3.50W/4.70VA
Ø 100 mm, ring Ø 128 mm

A+

€ 117,00 EVO GROUND 300 DARK
12V/1.00W/1.00VA
300x30x43 mm (lxbxh)

EVO GROUND 300 DARK
12V/1 00W/1 00VAVAV

A+

€ 159,00

BLINK
12V/1.00W/1.70VA
Ø 100 mm, diepte 48 mm

A++

€ 69,00 WEDGE SLIM DARK
12V/1.00W/1.00VA
35x200x50 mm (lxbxh)

A+

€ 79,00

één van onze showrooms.

Hub 50 € 106,00
Hub 100  € 127,00
Smart Hub 150  € 299,00

CBL -25  14/2 € 82,00
CBL -40  14/2  € 115,00 
CBL-200 14/2  € 525,00
CBL-40 10/2  € 189,00
CBL-120 10/2  € 525,00

CBL-EXT CORD 1MTR  € 6,00
CBL-EXT CORD 2MTR  € 8,00
CBL-EXT CORD 3MTR  € 12,00

€ 124,00

€ 124,00€ 99,00
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Opsluitbanden

Met de Rondo en Quadrobanden vangt u moeiteloos hoogteverschillen op. De combinatie van rechte stukken en ronde borders geeft een verfrissend decoratief 
effect. De verschillende hoogtes zorgen dat ook uw idee zonder problemen uitgevoerd kan worden. Om ze goed op hun plaats te houden is het raadzaam om 
minimaal 50% van de hoogte in te graven.

Opsluitbanden vervullen in eerste instantie een praktische functie: ze werken uw tuinpad of terras stevig af en zorgen dat klinkers/tegels aan de rand niet kunnen 
wegzakken.

RONDO- EN QUADROBANDEN

OPSLUITBANDEN

Ca. afmeting Grijs Zwart Hoek grijs Hoek zwart

40x40x40 cm € 18,95 € 23,95 € 77,50 € 82,95

50x40x40 cm € 20,95 € 27,95 € 82,95 € 89,95

60x40x40 cm € 24,95 € 32,95 € 89,95 € 96,50

80x40x40 cm € 38,95 € 46,95 € 114,95 € 119,95

100x50x40 cm € 44,95 € 53,95 € 134,95 € 139,95

Ca. afmeting Grijs Zwart

40x40x50 cm € 19,95 € 21,95

L- EN U-ELEMENTEN

PRIJZEN L-ELEMENTEN

PRIJZEN U-ELEMENTEN

Duo Mini Rondo Duo Mini Rondo Mini Rondo

6x25 cm 6x25x50 cm 6x40 cm 6x40x50 cm 6x60x50 cm

Zwart € 1,75 € 3,75 € 1,95 € 4,95 € 9,95

Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro

6x20x50 cm 6x35x50 cm 6x60x50 cm 8x25x50 cm 8x35x50 cm 8x50x50 cm

€ 3,75 € 4,95 € 9,95 € 4,95 € 5,95 € 9,95

PRIJZEN RONDO- EN QUADROBANDEN

Kleur 12x20x60 cm 12x20x75 cm 12x20x100 cm 12x20x120 cm

Zwart € 8,95 € 9,95 € 12,95 € 13,95

Bruin - € 9,95 - € 13,95

PRIJZEN OPSLUITBANDEN PRIJZEN BETONBIELZEN
Kleur 5x15x100 cm 6x20x100 cm 6x30x100 cm 8x20x100 cm 10x20x100 cm 10x35x100 cm

Grijs € 2,25 € 3,25 € 4,75 € 4,95 € 5,95 € 9,95

Zwart € 2,95 € 3,50 € 4,95 € 5,75 € 6,50 € 12,50
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Vijverafdekranden   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Spotted Blue Basaltino

Product Afmeting Prijs p/stuk

Basaltino recht 100x20x3 cm € 34,95

Basaltino binnenhoek 50/20x50/20x3 cm € 34,95

Spotted Blue Stone recht 100x15x3 cm € 14,95

100x20x3 cm € 17,95

100x30x3 cm € 19,95

Spotted Blue Stone binnenhoek 50/15x50/15x3 cm € 17,95

40/20x40/20x3 cm € 18,95

50/30x50/30x3 cm € 19,95

Natuursteen vijverranden van Hardsteen en Basalt. Ideaal voor afdekking van 
bloembakken en vijvers!

VIJVER AFDEKRANDEN

TRAPTREDEN

PRIJZEN VIJVER AFDEKRANDEN

TIP
!

TIP!

Creëer onder het vijverelement een eenvoudig lichteffect met de 
Evo Hyde 180 Dark of de Evo Hyde 550 Dark.

Traptrede 
Donkergrijs
100x35x15 cm 
€ 39,95 m2

Traptrede 
Antraciet
100x35x15 cm 
€ 39,95 m2

GEOCERAMICA SPECIALS
Wij kunnen voor u uit GeoCeramica tegels speciale elementen produceren 
t.b.v. trappen, vijvers en zwembaden.
Door te spelen met hoogtes creeërt 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 mogelijk die trap in dezelfde afwerking te 
realiseren.

Informeer bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.
L-Model (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.

Prijs 1 Prijs 2

60x30x4 cm € 102,95 € 109,95

60x60x4 cm € 111,95 € 121,95

80x40x4 cm € 118,95 € 128,95

80x80x4 cm € 146,95 € 168,95

120x60x4 cm € 204,95 € 231,95

100x100x4 cm € 235,95 € 273,95
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WallBlock stenen zijn gekliefde stapelblokken, gekliefd wil zeggen 
dat deze WallBlock stapelblokken worden gebroken over de lengte 
richting. Door deze bewerking komen de natuurlijke granulaten 
(edelsplitten) die WallBlock bevatten aan het oppervlak zichtbaar. 
De natuurlijke uitstraling van WallBlock stapelblokken doet erg 
denken aan granieten blokken, alleen heeft de WallBlock veel meer 
voordelen, zo zijn ze bijzonder maatvast en relatief goedkoop ten 
opzichte van natuursteen. Bovendien is de WallBlock voorzien van 
zwarte glanskiezel, door deze kiezel krijgt dit stapelement een 
natuurlijke schittering net als bij een granieten blok te zien is. 

Prijs per stuk € 3,25 

Noors Antraciet

Noors Grijs

Antraciet

SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Muurelementen

Product Afmeting Prijs

GeoMattone Milano 60x15x15 cm € 7,50

GeoMattone Cannobio 60x15x15 cm € 7,50

Product 29x9x9 cm 38x9x9 cm

Noors wit € 2,75 € 3,50

Noors grijs € 2,75 € 3,50

Antraciet € 2,75 € 3,50

Noors antraciet € 2,75 € 3,50Noors-wit

De Serie GeoMattone heeft een natuurlijke, gevarieerde 
textuur. Door een unieke procede zijn er meer dan 
16 texturen aangebracht zodat u nooit een saai, 
repeterend patroon zult zien. Modern, zeer natuurlijk 
en onderdeel van de GeoSteen concept dus met een 
hoogwaardige natuurlijke toplaag. 

Deze exclusieve 
splitblokken met een 
gebroken zichtvlak 
vertonen kleurige luxe 
Noorse marmers. Ze 
brengen door hun 
natuurlijke kleurtinten 
een stukje exclusiviteit 
in uw tuin.

GEOMATTONE

SPLITBLOK

PRIJZEN GEOMATTONE, PER STUK

PRIJZEN SPLITBLOK

WALLBLOCK 32,5X12X10 CM

ZwartBruin-ZwartGrijs-Zwart
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Muurelementen   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Product Afmeting Prijs

Muurblok strak antraciet 15x15x30 cm € 3,25

Muurblok strak antraciet 15x15x60 cm € 3,50

Muurblok strak antraciet 60x12x10 cm € 2,75

Muurblok strak wit 15x15x60 cm € 7,50

Afdekplaat Milano 100x25x5 cm € 16,95

Afdekplaat Cannabio 100x25x5 cm € 16,95

Lazise Roma

Hoogwaardige muurblokken 
beschermd met Protection 

plus factor.
Volterra

Product Afmeting Prijs

Milano 60x15x15 cm € 5,95

Lazise 60x15x15 cm € 5,95

Roma 60x15x15 cm € 5,95

Volterra 60x15x15 cm € 5,95 Milano

Destra Nero

GEOPLANO

MUURBLOK STRAK

PRIJZEN GEOPLANO

PRIJZEN MUURBLOK STRAK

Destra Nero
60x15x10 cm

Classico Nero 
60x15x10 cm

€ 3,95 p/st. € 5,50 p/st.

PATIOBLOK MODULAR
Deze trendy blokken ogen heel strak en stijlvol. Dat is niet alleen te danken aan 
de beschikbare kleuren maar vooral ook aan het terugliggende randje. Dit maakt 
het heel eenvoudig de blokken te verwerken waarna het geheel er ook nog eens 
extra verzorgd en fraai uitziet.

Verkrijgbaar in de kleuren Milano, Cannobio en Roma. Afmeting 60x15x15 cm. 

Prijs per stuk € 6,50
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Muurelementen

€ 5,50 m1 € 5,50 m1 € 5,50 m1 Etna Marrone Greccio

Charcoal

Naturo Bologna

Shaded Grey

Met Naturo walling kunt u tuinafscheidingen, muurtjes en 
hoogteverschillen in uw tuin aanbrengen met behoud van het 
natuurlijke karakter van uw tuin. 

Geïnspireerd op natuursteen, maar veel makkelijker te verwerken. 
Door de maatvastheid, kunt u eenvoudig een maximaal ruimtelijk 
effect realiseren.

Balaton walling, een mooie serie muurelementen bestaande uit 
een modern banenverband met drie verschillende lengtes 
31,5/41,5/51,5 cm, een hoogtemaat van 13 cm en een dieptemaat 
van 12 cm. De voorzijde van muurblok is afgewerkt met een 
prachtig leisteen structuur. Om nog meer accent te 
leggen op het lijnenspel is de zichtzijde voorzien van een 
kleine voeg van 5 mm. De verkoop van muurblokken gaat per 
strekkende meter, waarbij alle drie formaten in banenverband 
worden geleverd!

GeoStylistix biedt u de kans om iets unieks te ontwerpen. Een 
extra lange, slanke en uiterst stijlvolle steen. Door de typische 
afmeting is het mogelijk om een bijzonder horizontaal 
lijnenspel voor de borderbak te creëren. Verkrijgbaar in de 
afmeting 59,5x9,5x4 cm in de kleuren Charcoal en Shaded Grey. 

Prijs per stuk € 2,25

NATURO

BALATON

GEOSTYLISTIX

Product Afmeting Prijs

Naturo Bologna 42x18x8 cm € 2,95

Naturo Verona 42x18x8 cm € 2,95

Naturo Etna 42x18x8 cm € 2,95

PRIJZEN NATURO, PER STUK

Naturo Bologna Naturo Verona Naturo Etna
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Lijm  -   ALGEMEEN

   VARISTONE® VARIFIX 15 KG
   Voor het verlijmen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen en betonsteen ten behoeve 

van tuinmuren e.d. 

   Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis

  Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen

  Voor laagdikten van minimaal 2 mm tot maximaal 6 mm 

  Zeer makkelijk te verwerken

  Soepele, goed verwerkbare specie met hoge kleefkracht

  Hoge standvastheid

  Weerbestendig

€ 25,70 p/st

  VARISTONE® MULTITACK 300 ML
   Universele lijm en constructievoegkit voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM,  lood, zink, koper, 

spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten, behalve PE en PP
  Duurzaam elastisch blijvend
  Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
  Krimpvrij
  Schimmel- en bacteriebestendig
  Geen randloze vervuiling bij marmer en natuursteen

€ 9,95 p/st

  VARISTONE® PU FIX ECO 500 ML
   Langdurig bestand tegen water, zeewater, kalkwater, verdunde zuren en bijtende oplossingen

  Snel en makkelijk verlijmen van stapelmuren

  VARISTONE® FT PLUS 25 KG
  Hoogwaardige, met polymeer verrijkte tegellijm voor toepassing als dun- en middelbedmortel

   Geschikt voor keramische tegels en stenen, grootformaat tegels, mozaïeken,  splijttegels en klisklezoren, 
betonsteensoorten, isolatie- en afbouwplaten, binnen en buiten, wanden en vloeren, vloerverwarming

  Hoogwaardige kwaliteit en lang open tijd
  Soepel en gemakkelijk te verwerken, zeer geschikt voor keramiek op beton te lijmen
  Watervast en vorstbestendig
  Bijzonder stabiel, drijft niet

 € 44,90 p/st

 € 16,15 p/st 
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SIERBESTRATING EN TEGELS   -   Grind en Split

Product Maat in 
mm

Prijs
20 kg

Prijs 
25 kg

Maat in mm
in Mini Big Bag

Prijs 
Mini Big Bag ca. 500 kg

Prijs Big Bag 
ca. 1.300 - 1.500 kg

Ardenner geel 8 - 16 - € 5,25 8 - 16 € 79,95 -

Ardenner grijs 8 - 16 - € 4,80 8 - 16 € 64,95 € 129,95

Basalt split zwart 8 - 11 - € 6,00 8 - 16 € 67,50 € 139,95

Carrara grind 7 - 15 € 9,95 - 7 - 15 € 196,00 -

Carrara grind 15 - 25 € 9,95 - 15 - 25 € 196,00 -

Carrara grind 25 - 40 € 9,95 - 25 - 40 € 196,00 -

Carrara grind 40 - 60 € 10,95 - - - -

Carrara split 8 - 12 € 8,95 - 8 - 12 € 139,95 -

Castle grind 4 - 10 € 7,50 - 4 - 10 € 122,95 € 210,00

Glitterstone black 10 - 30 € 26,95 - 10 - 30 € 445,00 -

Glitterstone black 50 - 80 € 26,95 - 50 - 80 € 445,00 -

Granietsplit rose 8 - 16 - € 4,95 8 - 16 € 79,95 -

Gravidor 0 - 5 € 5,85 - 0 - 5 € 87,95 € 165,00

Grauwacke split 16 - 32 € 5,25 - 16 - 32 € 79,95 € 219,95

Grauwacke split 8 - 16 - € 5,25 6 - 16 € 79,95 € 219,95

Icy Blue split 8 - 16 € 7,50 - 8 - 16 € 114,95 € 199,00

Japans split 2 - 6 € 5,25 - 2 - 6 € 86,95 € 232,95

Japans split 11 - 16 € 5,25 - 11 - 16 € 87,50 € 249,95

Lava split 8 - 16 € 6,95 - 8 - 16 € 79,95 -

Limburgs wit grind 4 - 8 - € 4,50 - - € 110,00

Limburgs wit grind 8 - 16 - € 4,50 8 - 16 € 49,00 € 95,00

Limburgs wit grind 16 - 32 - € 4,50 16 - 32 € 49,00 € 95,00

Limburgs wit grind 30 - 60 - € 5,25 - - -

Mediterranea split 8 - 12 € 9,95 - 8 - 12 € 169,95 -

Mijnsplit rood 16 - 22 - - 16 - 22 € 69,95 € 124,95

Nero Ebano 12 - 16 € 12,50 - - € 237,95 -

Nero Ebano 16 - 25 € 12,50 - 16 - 25 € 237,95 -

Porfier split groen 7 - 14 - € 4,95 7 - 14 € 87,95 -

Rosso Verona split 8 - 12 € 12,50 - 8 - 12 € 172,50 -

Rouge Belge split 8 - 16 € 7,25 - 8 - 16 € 103,95 -

Safari split 8 - 16 € 6,95 - 8 - 16 € 103,95 € 299,95

Schelpen gewassen ca. 17 L - € 6,25 3 - 20 € 99,00 € 150,00

Taunus Kwarts geel 7 - 12 € 6,95 - 7 - 12 € 105,95 -

Taunus Kwarts geel 16 - 32 € 6,95 - 16 - 32 € 105,95 -

Yellow Sun extra 8 - 11 € 5,85 - 8 - 11 € 99,95 € 297,95

Verdi Alpi Black 8 - 16 - - 8 - 16 € 110,00 € 249,00

Ardenner split grijs Verdi Alpi Black Grauwacke split Rosso Verona

Basalt split zwart Safari split Icy Blue Japans split

Carrara grind

Limburgs wit grind

Schelpen 
Schoongewassen

Castle grind

GRIND EN SPLIT

ZAKGOED 20 KG/25 KG (MINI) BIG BAGS
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Zand en Grond   -   SIERBESTRATING EN TEGELS 

Product Maat + inhoud 25 kg Mini Big Bag ca. 750 kg Big Bag ca. 1.500 kg

Metselzand 25 kg € 2,95 - -

Speelzand 25 kg € 2,20 - -

Zilverzand 25 kg € 3,95 - -

Ophoogzand 25 kg € 2,20 € 28,50 € 39,95

Brekerzand 0 - 3 mm € 3,50 - € 89,95

Franse Boomschors 40 liter/425 liter € 7,95 - €129,00

Potgrond ca. 40 liter € 3,95 - -

Bemeste tuinaarde ca. 40 liter € 2,00 - € 49,95

Limburgs grind 4 - 8 mm € 4,50 - € 110,00

Stabimix 25 kg € 14,20 - -

Grindplaat met onderdoek

Gronddoek/drukverdelend
onderdoek

Grindplaat€ 13,95 m2

€ 1,75 m2

€ 13,95 m2

Limburgs wit grind

De ondergrond voor natuursteen, beton en keramiek tegels dient altijd goed waterdoorlatend te zijn. 
Wij raden brekerzand en/of drainagemortel aan in plaats van ophoogzand.

120x80x3 cm, leverbaar in wit en zwart 59,2x79x3 cm

Verkrijgbaar in 1 meter  
en 2 meter breed.

King gravel met haar perfecte Polypropyleen honingraat structuur is 
een uniek ontwerp volledig gericht op het verkrijgen van een stabiele 
en sterke basis voor o.a. grind- en gravelpaden, parkeerplaatsen, 
opritten en tuinen. Druksterkte gevuld 300 t/m2.

Ideaal voor o.a. paden, parkeerplaatsen, boomspiegelafdekking en 
opritten. Eenvoudig te leggen d.m.v. doordacht koppelsysteem. 
Belastbaar tot >600 t/m2.

ZAND EN GROND

EEN SPOORVRIJE EN STABIELE VERHARDING MET GRINDPLATEN.
TIP

!

TIP!

Gebruik grindplaten om 
spoorvorming tegen te gaan en 
het grind op zijn plek te houden.
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TUINHOUT   -   Douglas Overkapping

DOUGLAS BUITENVERBLIJF ONBEHANDELD 
400X270 CM
Funderingsmaat (bxd) 394x270 cm. Buitenmaat dak (bxd) 400x306 cm. 
Hoogte 260 cm. Het Douglas Buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar 
bouwpakket geleverd. 

Het basispakket bestaat uit: 
• Staanders geschaafd 12x12 cm.
• Ringbalk 4,5x16 cm
• Gordingen en schoren 4,5x12 cm. 
• Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant 
• Boeidelen 2,8x19,5 cm. 
• Windveren 1,8x7 cm. 
• Bevestingsmateriaal en opbouwhandleiding. 
• Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met zijwaterafvoer. 
Prijs € 1.399,00.

DOUGLAS KAPSCHUUR ONBEHANDELD 
400X250 CM
Funderingsmaat (bxd) 394x250 cm. Buitenmaat (bxd) 405x322 cm. Nokhoogte 
282 cm. De Douglas kapschuur wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd. 

Het basispakket bestaat uit: 
• Staanders geschaafd 12x12 cm. 
• Voorgemonteerde spanten 4,5x9,5 cm. 
• Zweeds rabat planken voor de kopse spanten. 
• Ringbalken 4,5x16 cm. 
• Schoren 4,5x9,5 cm. 
• Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant. 
• Boeidelen 1,8x16 cm. 
• Windveren 1,8x8 cm. 
• Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding. 
Prijs € 1.399,00.

Bij de kapschuur wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien 
van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles (6 pakken benodigd).

Wanden Onbehandeld Groen geïmpregneerd Zwart geïmpregneerd

Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat € 279,00 € 319,00 € 335,00

Achterwand van dubbelzijdig Zweeds rabat € 445,00 € 509,00 € 535,00

Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat € 199,00 € 229,00 € 239,00

Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat € 299,00 € 339,00 € 359,00

Betonpoer antraciet 15x15x60 cm incl bout en plaat (per stuk) € 39,95 - -

Wanden Onbehandeld Groen geïmpregneerd Zwart geïmpregneerd

Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat € 299,00 € 265,00 € 275,00

Achterwand van dubbelzijdig Zweeds rabat € 349,00 € 399,00 € 419,00

Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat € 179,00 € 205,00 € 215,00

Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat € 265,00 € 305,00 € 319,00

Zijwand (1m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander) € 125,00 € 145,00 € 155,00

Zijwand (1m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander) € 165,00 € 189,00 € 199,00

Betonpoer antraciet 15x15x60 cm incl bout en plaat (per stuk) € 39,95 - -

Dakpanplatenset (16m2) zwart, antraciet, terracotta of donkerrood € 619,00 - -

Basispakket panlatten, tengels, folie en schroeven (prijs per m2) € 10,50 - -

Wanden bestaan uit: frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm, wandplanken: Zweeds Rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm 

en bevestigingsmaterialen + handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen.  

Wanden bestaan uit: frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm, wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm

en bevestigingsmaterialen + handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen. 
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Douglas Tuinhout   -   TUINHOUT

Douglas Shutterelement 
100x224 cm
Lamellen: 1,8x9,5 cm    € 189,00

Douglas enkele deur
1 ruits met zwart beslag
Buitenmaat: 91x201,5 cm
Inbouwmaat: 85x197 cm
Links of rechtsdraaiend    € 375,00

Douglas dubbele deur
1 ruits met zwart beslag
Buitenmaat: 169x201,5 cm
Inbouwmaat: 164x197 cm    € 639,00

Douglas enkele deur 8 ruits
Buitenmaat: 91x201,5 cm
Inbouwmaat: 85x197 cm
Links of rechtsdraaiend    € 395,00

Douglas dubbele deur 8 ruits
Buitenmaat: 169x201,5 cm
Inbouwmaat: 164x197 cm € 619,00

Douglas vast raam
Met dubbelglas 
Buitenmaat: 66,4x66,4 cm 
Binnenmaat: 61,4x61,4 cm    € 162,50

Douglas draai/kiepraam
Met dubbelglas 
Buitenmaat: 84,4x120,4 cm 
Binnenmaat: 79,4x113,4 cm    € 399,00

Douglas stelkozijn universeel
t.b.v. enkele/dubbele deur
Zorgt voor een mooie 
aansluiting van een 
deur op een wand
met Zweeds rabat. € 69,00

Douglas enkele deur
Buitenmaat 90x201 cm
Inbouwmaat 85x197 cm
Links- of rechtsdraaiend    € 379,50

Douglas 4-ruits met melkglas
Buitenmaat 90x201 cm
Inbouwmaat 85x197 cm
Links- of rechtsdraaiend    € 385,00
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TUINHOUT   -   Douglas Tuinhout

Afmeting Prijs

10x10x300 cm € 16,95

10x10x400 cm € 22,50

12x12x300 cm € 23,95

12x12x400 cm € 31,95

15x15x300 cm € 39,50

15x15x400 cm € 52,50

15x15x500 cm € 63,95

15x15x600 cm € 83,95

20x20x300 cm € 65,95

20x20x400 cm € 87,95

20x20x600 cm € 131,95

Afmeting Prijs

Geschaafd 1,8x11,5x400 cm € 7,95

Geschaafd/fijn bezaagd 
1,8x20x400 cm breed € 13,95

Douglas dakbeschot/
vloerdelen

Douglas plank geschaafd

Douglas paal fijn bezaagd

Douglas plank fijn bezaagd Douglas rabat overhangend

Afmeting Prijs

1,6x14,5x400 cm € 8,00

2,2x20x400 cm € 11,50

3,2x20x400 cm € 13,95

2,5x25x500 cm € 19,95

Afmeting Prijs

Overhangend 1,8x18x300 cm € 10,95

Overhangend 1,8x18x500 cm € 17,50

Afmeting Prijs

Dubbel Lips 1,8x19,5x400 cm € 13,95

Afmeting Prijs

4,5x7x400 cm € 7,95  

4,5x7x500 cm € 9,95  

4,5x9x400 cm € 9,50

4,5x14,5x400 cm € 13,95

4,5x14,5x500 cm € 17,95

6x16x400 cm € 22,95

6x16x500 cm € 27,95

Afmeting Prijs

2,8x14,5x400 cm € 14,50

2,8x14,5x500 cm € 17,95

Douglas vlonderplank/ 
onderkant glad

Douglas regel fijn bezaagd

Douglas dubbel lips

Afmeting Prijs

2,8x19,5x400 cm € 15,95

Betonpoer, incl. bout en plaat

Product Prijs

15x15x60 cm € 39,95

20x20x60 cm € 44,95
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Douglas Tuinhout   -   TUINHOUT

Afmeting Prijs

1,5/3x20x300 cm    LET OP! Zware kwaliteit € 10,80

1,5/3x20x400 cm    LET OP! Zware kwaliteit € 14,50

1,5/3x20x500 cm    LET OP! Zware kwaliteit € 17,95

Aluminium daktrim Prijs

4,5x4,5x250 cm € 19,95

Hoek: 50x50 cm € 19,95

Dakfolie epdm folie 1 mm Prijs p/m2

420 cm breed € 13,25

560 cm breed € 13,25

Zweeds Rabat IJssel Rabat 
Noord Europees Prijs

2,5x20x300 cm € 12,50

2,5x20x360 € 14,95

2,5x20x420 cm € 17,50

2,5x20x480 cm € 19,95

Zweeds Rabat IJssel Rabat 
Noord Europees Grey Wasch Prijs

2,5x20x480 cm € 18,95

Steigerplanken Vintage Grey Wasch Prijs

3,2x20x500 cm € 20,95

Schaaldeel Larix Prijs

25 mm dik x 400 cm lang € 10,95

Zweeds Rabat Geïmpregneerd 
IJssel Rabat Noord Europees Prijs

2,5x20x480 cm € 15,95

Afmeting Prijs

2,8x19,5x400 cm € 19,95

Afmeting Prijs

2,8x14x400 cm € 14,95

Douglas Zweeds Rabat Douglas blokhutprofiel Douglas dubbel rhombus profiel
werkend 12,5 cm

Product Prijs

Spuitlijm 750 ml (3 m2) € 28,75

Lijm in Blik 5 liter (20 m2) € 89,95

2x zwart gespoten

Douglas tuinplank fijn bezaagd Zwart Prijs

2,2x20x400 cm € 14,95

2,2x20x500 cm € 18.95
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TUINHOUT   -   Douglas Geschaafd

Afmeting Prijs

Douglas rechte schoor 
4,5x14x5x70 cm € 12,95

Douglas gebogen schoor 
6x14x77 cm € 22,50

Douglas
geschaafde gordingen

Afmeting Prijs

6,5x6,5x300 cm € 13,50

6,5x6,5x400 cm € 17,95

8,5x8,5x300 cm € 21,95

8,5x8,5x400 cm € 29,50

12x12x300 cm € 38,95

12x12x400 cm € 51,95

12x12x500 cm € 64,50

14x14x300 cm € 54,95

14x14x400 cm € 74,95

14x14x500 cm € 92,50

Douglas palen geschaafd

Afmeting Prijs

4,5x12x400 cm € 18,95

4,5x14,5x600 cm € 36,95

4,5x16x400 cm € 26,95

4,5x16x500 cm € 33,95

4,5x16x600 cm € 42,75

5,8x19x500 cm € 52,95

5,8x19x600 cm € 62,50

7x22x500 cm € 69,95

7x22x600 cm € 84,95

Douglas geschaafde gordingen

Afmeting Prijs

2,2x4,5x300 cm € 3,09

4,5x4,5x300 cm € 6,75

4,5x7x250 cm € 7,50

4,5x7x400 cm € 12,00

4,5x9,5x400 cm €15,50

Douglas geschaafde regels

Afmeting Prijs

1,6x14x180 cm € 4,65

1,6x14x400 cm € 10,25

Douglas
geschaafde schuttingplank

Afmeting Prijs

2,8x19,5x400 cm € 15,95

Douglas geschaafde planken

  TIP
!

TIP!

 Douglas hout mooi zwart houden? Gebruik dan  
 Remmers GW310 watergedragen 
 zwarte beits/lazuur voor oppervlaktebescherming.

 Eigenschappen: 
 - Jaren diepzwart na 2 maal behandeling
 - Een dunne laagopbouw
 - Beschermt het hout tegen UV-licht 
 - Bladdert, scheurt en barst niet
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Design Rabat Vuren Thermo EssenDesign Rabat Douglas

Wand- en Gevelbekleding   -   TUINHOUT

Afmeting Prijs

2,2x13,3x300 cm € 9,25

2,2x13,3x360 cm € 11,10

2,2x13,3x420 cm € 12,95

2,2x13,3x480 cm € 14,80

Afmeting Prijs

Rhombus-profiel 2,1x6,5 cm € 6,85 m1

Afmeting Prijs

2,2x13,3x300 cm € 9,95

2,2x13,3x400 cm € 13,25

2,2x13,3x500 cm € 16,60

Afmeting Prijs

Messing en Groef 2,7x9 cm € 3,95 m1

Afmeting Prijs

Rhombus-profiel 2,7x14 cm € 5,95 m1 

Thermo GrenenThermo Grenen

Afmeting Prijs

2,8x14x300 cm € 11,25

2,8x14x400 cm € 14,95

Douglas dubbel rhombus profiel
werkend 12,5 cm

GEVELRABAT
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TUINHOUT   -   Geïmpregneerd Hout

Palen geschaafd Blokhutprofiel geïmpregneerd

Boompalen/weidepalen gepunt en gekruind

Rondhout geschild Kastanje palen*

Regels/liggers 
Noord Europees Vuren geschaafd hout

Ons geïmpregneerd tuinhout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, 
waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot.

Te gebruiken voor o.a. pergola, vlonder en carport.

Afmeting Prijs (per stuk)

4,5x4,5x240 cm geïmpregneerd € 4,95

7x7x180 cm geïmpregneerd € 5,25

7x7x270 cm geïmpregneerd € 7,95

7x7x300 cm geïmpregneerd € 8,95

7x7x360 cm geïmpregneerd € 11,95

9x9x300 cm geïmpregneerd € 14,95

9x9x360 cm geïmpregneerd € 17,95

12x12x300 cm geïmpregneerd € 32,95

12x12x500 cm geïmpregneerd € 54,95

14x14x300 cm geïmpregneerd € 45,95

14x14x500 cm geïmpregneerd € 75,95

Afmeting Prijs (per stuk)

120x7 cm dungepunt geïmpregneerd € 2,95

140x8 cm dungepunt geïmpregneerd € 3,95

180x8 cm dungepunt geïmpregneerd € 4,95

200x8 cm dungepunt geïmpregneerd € 5,50

200x10 cm dungepunt geïmpregneerd € 7,50

250x10 cm dungepunt geïmpregneerd € 8,95

300x10 cm dungepunt geïmpregneerd € 10,50

400x12 cm gefreesd geïmpregneerd € 31,95

500x12 cm gefreesd geïmpregneerd € 36,95

Afmeting Prijs (per stuk)

4,5x7,0x360 cm geïmpregneerd € 7,95

4,5x7,0x420 cm geïmpregneerd € 9,95

4,5x9,5x450 cm geïmpregneerd € 13,95

4,5x14,5x360 cm geïmpregneerd € 18,95

4,5x14,5x420 cm geïmpregneerd € 21,95

Afmeting Prijs (per stuk)

2,8x13,5x450 cm geïmpregneerd € 16,95

Afmeting Prijs (per stuk)

160x8/10 cm onbehandeld € 6,95

180x8/10 cm onbehandeld € 7,95

250x8/10 cm onbehandeld € 10,95

*Beperkt leverbaar
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Geïmpregneerd Hout   -   TUINHOUT

Tuinplank Vuren
Noord Europees vuren geschaafd hout

Tuinplank fijn bezaagd
Noord Europees vuren

Antislipplank/loopdekdeel

Rabat enkel
Noord Europees vuren geschaafd hout

Zweeds/IJssel Rabat
Noord Europees vuren

Tuinplank grenen

Afmeting Prijs (per stuk)

1,8x14x300 cm geïmpregneerd € 6,90

1,8x14x360 cm geïmpregneerd € 8,30

1,8x14x420 cm geïmpregneerd € 9,65

1,8x14x480 cm geïmpregneerd € 11,05

Afmeting Prijs (per stuk)

2,2x10x420 cm geïmpregneerd € 6,50

2,2x15x450 cm geïmpregneerd € 9,95

2,5x20x400 cm geïmpregneerd € 12,95

Afmeting Prijs (per stuk)

1,8x13,5x300 cm geïmpregneerd € 6,90

1,8x13,5x330 cm geïmpregneerd € 7,60

1,8x13,5x360 cm geïmpregneerd € 8,30

1,8x13,5x420 cm geïmpregneerd € 9,65

1,8x13,5x480 cm geïmpregneerd € 11,05

Afmeting Prijs (per stuk)

2,6x14x400 cm vlonderplank antislip ACTIE € 10,95

2,8x14,5x510 cm vlonderplank antislip € 19,95

Afmeting Prijs (per stuk)

1,6x14x360 cm geïmpregneerd € 5,50

1,6x14x400 cm geïmpregneerd € 5,95

Afmeting Prijs (per stuk)

2,5x20x480 cm geïmpregneerd € 15,95

2,5x20x480 cm, grey wash € 18,95

2,5x20x480 cm, 2x zwart gespoten € 19,95

MOOIE KWALITATIEVE GESCHAAFDE TUINPLANKEN 
VAN MAAR LIEFST 18 MM DIK!

ACTIE!

€ ACTIE!
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TUINHOUT   -   Hardhout

HH Plank extra breed Bangkirai vlonderplank HH Beschoeiingsplank en buigstrips

HH Tuinplanken
Geschaafd, 4 afgeronde hoeken o.a. voor schutting

HH Damwand afdeklat

HH Rabat deel
voor o.a. bloembakken en/of dichte schuttingen

HH Regels geschaafd/Angelim Vermelho

HH Damwand Angelim Vermelho
Voor het maken van beschoeiing, bloembak, zitkuil en niveauverschillen

Omdat hardhout een natuurproduct is, dient u altijd rekening te houden 
met evt. maat-, kleur- en/of constructieverschillen.

Let op! Voor actuele prijzen & lengtes raadpleeg onze website.

Afmeting Prijs (per stuk)

HH Plank extra breed 2,8x19x245 cm geschaafd € 36,65

HH Plank extra breed 2,8x19x300 cm geschaafd € 44,85

HH Plank extra breed 2,8x19x365 cm geschaafd € 54,55

HH Plank extra breed 2,8x19x400 cm geschaafd € 59,80

HH Plank extra breed 2,8x19x460 cm geschaafd € 68,80

HH Plank extra breed 2,8x19x490 cm geschaafd € 73,25

Afmeting Prijs (per stuk)

1,6x14,5x275 cm € 17,20

1,6x14,5x335 cm € 20,95

1,6x14,5x365 cm € 22,85

1,6x14,5x400 cm € 25,00

Afmeting Prijs (per stuk)

4,5x7x200 cm € 12,50

4,5x7x250 cm € 15,65

4,5x7x350 cm € 21,90

4,5x7x450 cm € 28,15

Afmeting Prijs (per stuk)

3x18,5x150 cm € 17,25

3x18,5x200 cm € 23,00

3x18,5x250 cm € 28,75

3x18,5x300 cm € 34,50

3x18,5x400 cm € 46,00

3x18,5x500 cm € 57,50

Afmeting Prijs (per stuk)

0,6x10x350 cm Angelim Vermelho € 4,95

1x10x350 cm Angelim Vermelho € 7,95

2x20x250 cm Angelim Vermelho € 16,95

2x20x350 cm Angelim Vermelho € 23,95

2x20x400 cm Angelim Vermelho € 26,95

Afmeting Prijs (per stuk)

Met sponning 4 cm 4,5x9x300 cm geschaafd € 34,95

Afmeting Prijs (per stuk)

1,9x14,5x395 cm € 29,95

Let op! Voor actuele prijzen & lengtes raadpleeg onze website.
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Afmeting Prijs (per stuk)

4x4x75 cm fijnbezaagd € 1,75

4x4x150 cm fijnbezaagd € 2,50

6x6x100 cm fijnbezaagd € 4,95

6x6x150 cm fijnbezaagd € 6,95

6x6x200 cm fijnbezaagd € 10,95

6x6x275 cm fijnbezaagd € 13,95

6x6x305 cm fijnbezaagd € 14,95

7x7x275 cm fijnbezaagd € 19,50

7x7x300 cm fijnbezaagd € 21,95

7x7x400 cm fijnbezaagd € 29,95

8x8x300 cm fijnbezaagd € 28,95

8x8x400 cm fijnbezaagd € 36,95

10x10x300 cm fijnbezaagd € 43,95

10x10x600 cm fijnbezaagd € 89,95

15x15x500 cm fijnbezaagd € 189,95

15x15x600 cm fijnbezaagd € 219,95

Hardhout   -   TUINHOUT

Let op! Voor actuele prijzen & lengtes raadpleeg onze website.

HH Palen fijn bezaagd Azobe

HH palen geschaafd Angelim

Het echte originele Bankirai

HH Regels Azobe
Voor o.a. vlonderwerk

Het kan soms voorkomen dat niet al onze hardhouten artikelen direct leverbaar zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
Hardhouten palen kunnen om productietechnische redenen afwijken van de afgebeelde foto’s.

25 mm ca. € 10,50 m1

28 mm op aanvraag

Afmeting Prijs (per stuk)

2,5x14,5x245 cm € 25,75

2,5x14,5x305 cm € 32,05

2,5x14,5x335 cm € 35,20

2,5x14,5x365 cm € 38,35

2,5x14,5x395 cm € 41,50

2,5x14,5x430 cm € 45,15

2,5x14,5x460 cm € 48,30

2,5x14,5x490 cm € 51,50

Afmeting Prijs (per stuk)

6,8x6,8x100 cm € 6.50

6,8x6,8x150 cm € 9,50

6,8x6,8x200 cm € 17,50

6,8x6,8x250 cm € 22,95

6,8x6,8x275 cm € 27,95

6,8x6,8x300 cm € 29,95

6,8x6,8x400 cm € 39,95

8,5x8,5x200 cm € 28.95

8,5x8,5x245 cm € 35,95

8,5x8,5x275 cm € 39.95

8,5x8,5x300 cm € 42,95

8,5x8,5x400 cm € 56,95

Afmeting Prijs (per stuk)

HH Regel 5x10x300 cm fijnbezaagd € 22,95

HH Regel 5x10x350 cm fijnbezaagd € 26,95

HH Regel 5x10x500 cm fijnbezaagd € 38,95

HH Regel 5x15x350 cm fijnbezaagd € 39,95

HH Regel 5x15x500 cm fijnbezaagd € 58,95

Dit is een uniek zeer hoge kwaliteit Bankirai hardhouten vlonderplank van 
2,5 cm dikte. Deze A-kwaliteit Bankirai plank is nagenoeg noestvrij, zeer recht 
en de planken hebben onderling minimaal kleurverschil. De kopse kanten zijn 
bovendien gewaxt tegen inscheuren, kortom topkwaliteit. Deze terrasdekdelen 
zijn van A-kwaliteit Bankirai tropisch hardhout en hebben een levensduur van 
circa 25 jaar. Zorg wel voor een juiste montage met de juiste onderbalken om 
de 40 cm om doorvering te voorkomen. Denk verder aan de tussenruimte van 
minimaal 7 mm tussen de planken.

AANRADER!

TIP
!

TIP!

Om het verkleuren tegen te gaan kunt u hardhouten 
schermen of planken behandelen met Bankirai olie.

Angelim Vermelho is vergelijkbaar met Azobe hardhout qua duurzaamheid. 
Het hout heeft een fijne gelijkmatige structuur met een sterke kruisdraad, 
weinig draadverloop en onvolkomenheden zoals noesten en kwasten. 
Daarnaast hoeft men niet bang te zijn voor vervorming.
*Duurzaamheidsklasse 1
*Zeer goed bestand tegen vocht
*Veel gebruikt als beschoeiingshout, damwandprofiel of schuttingpaal.

Let op! Voor actuele prijzen & lengtes raadpleeg onze website.
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TUINHOUT   -   Bamboo &  Prestigedeck

BAMBOO

PRESTIGEDECK

Dankzij de sterke natuurlijke eigenschappen van bamboe in combinatie 
met een gepatenteerd proces kan dit bamboeproduct zich uitstekend 
meten met de beste tropische hardhoutsoorten. Bamboo is geschikt voor 
verschillende toepassingen, maar met name voor gebruik als terrasplank. 
De terrasplanken zijn massief en dankzij de symmetrische vorm van het 
zijprofiel tweezijdig te gebruiken, met de gladde of geribbelde zijde naar 
boven. Met de bijpassende clips kan het product snel en gemakkelijk 
geplaatst worden. Voor een nog mooier, regelmatig en strak effect, is de 
Bamboo terrasplank bovendien voorzien van een kopse messing en groef. 
Door het minimale aan materiaalverlies maakt u met Bamboo dus ook nog 
eens een economische keuze.

Product Prijs

Vlonderplank 2x13,7x185 cm € 21,24

Vlonderplank 2x15,5x185 cm € 24,50

Vlonderplank 2x17,8x185 cm € 29.95

Cobra20 clips 90 stuks € 51,35

Cobra 20 begin-/eind clips 30 stuks € 28,75

PRIJZEN BAMBOO

PRIJZEN PRESTIGEDECK PER STUK

Dit terras systeem vergroot in korte tijd de uitstraling en het wooncomfort van uw tuin. Om praktische redenen of om een gezellige tuin te creëren. 
Prestigedeck staat voor minimaal onderhoud en maximale levensduur. De voordelen op een rijtje: Stabiel en robuust terrassysteem, zeer kleurvast!
Vuil en vet zijn eenvoudig te verwijderen. Materiaal 100% composiet, maar wel een natuurlijke en warme hout-uitstraling. 
Dubbelzijdig te gebruiken; keuze uit een glad of oppervlak met houtstructuur.

Bevestigingsclips: € 37,50. 1 doos (75 tussen- + 15 begin- en eindclips).

Vintage Brown Vintage Grey

MultiBrown Wild MultiGrey Dark MultiGrey Light

Product 300x13,8x2,3 cm 400x13,8x2,3 cm 500x13,8x2,3 cm 300x21x2,3 cm 400x21x2,3 cm 500x21x2,3 cm 300x13,8x2,3 cm kantplank

Multibrown Wild - - - € 53,85 € 71,80 € 89,75 € 38,25

MultiGrey Dark - - - € 53,85 € 71,80 € 89,75 € 38,25

MultiGrey Light - - - € 53,85 € 71,80 € 89,75 € 38,25

Vintage Brown € 32,25 € 47,00 € 58,75 - - - € 38,25

Vintage Grey € 32,25 € 47,00 € 58,75 - - - € 38,25
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Fiberon   -   TUINHOUT

Product Kleur Afmeting Lengte Prijs per meter

Symmetry Warm Sienna Geel-bruin 2,4x13,6 cm 305, 366, 427, 488 cm € 16,50

Symmetry Graphite Grijs 2,4x13,6 cm 305, 366, 427, 488 cm € 16,50

Symmetry Cinnabar Rood 2,4x13,6 cm 366, 488 cm € 16,50

Symmetry Burnt Umber Bruin 2,4x13,6 cm 366, 488 cm € 16,50

Pro-Tect Plus Earl Grey Grijs 2.4x13.6 cm 366, 488 cm € 14,75

Pro-Tect Plus Latte Beige-bruin 2,4x13,6 cm 366, 488 cm € 14,75

Fiberon Plint, leverbaar in diverse kleuren - 2,4x6,6 cm 244 cm v.a. € 15,75

Cobra 24-Clip per 90 stuks - - - € 50,95

Cobra24 Beginclip per 30 stuks - - - € 28,75

Simpelweg leven en genieten. Blijft mooi! Zoals de eerste dag na montage.
Is UV- en vlekbestendig, eenvoudige montage met clipsysteem, onderhoudsarm, zeer stabiel, hard en duurzaam met garantie, 
heeft een natuurlijke uitstraling, milieuvriendelijk en is weersbestendig.

Fiberon® wordt met een overlengte geleverd. Ter plaatse kunt u de planken op de juiste lengte zagen. Deze overlengte ontstaat door het 
ingewikkelde koelproces. Kinderlijk eenvoudige montage; als gereedschap heeft u slechts een accuschroevendraaier en een zaag nodig.

UV-
bestendig

Verkleurt
niet

25 jaar
garantie

Eenvoudige
montage

FIBERON

TECHNISCH PERFECT, LOOK-AND-FEEL VAN HOUT

WPC TERRASSEN

SYMMETRY EN PROTECT PLUS

Burnt Umber Warm Sienna Graphite Cinnabar Earl Grey Latte

Kom voor het volledige assortiment langs.
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TUINHOUT   -   Douglas Tuinschermen

Douglas scherm
Fijn bezaagd, 180x180 cm € 62,95

Fijn bezaagd, 180x130 cm    € 59,95

Douglas Rabat dicht scherm
180x180 cm, universeel € 147,50

90x180 cm, verticaal    € 112,50 

180x90 cm, verticaal    € 112,50

Douglasscherm met XL planken
Fijn bezaagd
1,9x19,5x180 cm
180x180 cm    € 95,00

Douglas draadscherm 
In kader, maas 10x10 cm 
180x180 cm € 75,00

180x90 cm    € 59,00

Douglas tuindeurkozijn 
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale 
regel met aanslaglat is uitgevoerd € 39,95

Douglas Rabat dicht deur
Hhorizontaal
180x99 cm    € 147,50

Douglas Rabat dicht deur
Verticaal
180x99 cm    € 147,50

RVS slot    € 49,95 RVS slot    € 49,95

Douglas scherm
Geschaafd, 180x180 cm                    € 95,00

Bijpassende deur op salen frame, 180x100 cm € 149,95

Douglas deur
Uuniverseel
Fijn bezaagd, 180x100 cm € 139,95

                           190x100 cm € 144,95

Wordt geleverd met tussenlat
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Hardhouten Schermen en Hekjes   -   TUINHOUT

516 Hardhouten scherm recht
Zware kwaliteitscherm van maar liefst 15 mm dik. 
Gemaakt van 15 geschaafde planken verticaal van 
1,5x14,5x180 cm en 3 tussenlatten.
180x180 cm € 139,00

Bankirai massief poort
180x100 cm € 286,95

514 HH Tuindeur met stalen frame
15 mm, 180x100 cm € 249,95

HH Bankirai hek reliëf afgerond
520  60x180 cm € 79,00

HH Bankirai luxe hek recht
518  180x90 cm € 119,95

519  180x70 cm € 97,50

HH Spijlen hek recht in kader Bankirai
180x100 cm € 119,00

180x80 cm € 105,00

180x60 cm € 95,00

HH Bankirai luxe poort
Luxe poort beslag € 48,80

3,6x98x70 cm € 66,50

3,6x98x90 cm € 85,50

Spijlen hek deur recht in kader Bankirai
100x100 cm € 95,00

100x80 cm € 85,00

100x60 cm € 75,00

HH Country hek Bankirai
80x180 cm € 105,00

512 HH Tuindeur recht
15 mm, 180x100 cm € 199,00

HH Enkel klimrek recht
180x180 cm € 79,50

HH Draadscherm Maas 7,5x7,5 cm
180x180 cm € 129,00

180x90 cm € 99,00
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TUINHOUT   -   Tuinschermen

Product Afmeting Prijs 

701 Tuinscherm recht 15 planks 180x180 cm € 44,95

702 Tuinscherm toog 15 planks 180x180 cm € 44,95

703 Tuinscherm recht 19 planks 180x180 cm € 54,95

748 Tuinscherm recht 21 planks (privacy) 180x180 cm € 59,95

749 Premium Extra Privacy 24-planks 180x180 cm € 64,95

Product Afmeting Prijs 

705 Tuindeur recht 180x100 cm € 54,95

Elan deur met stalen frame linksdraaiend 180x100 cm € 199,00

1702U Tuindeur recht met stalen frame 180x100 cm € 129,00

Tuindeurkozijn geschaafd met aanslaglat - € 29,95

Product Afmeting Prijs 

Tuindeur Deluxe met stalen frame 195x100 cm € 139,00

Tuindeur Deluxe met stalen frame 195x110 cm € 145,00

Tuindeur Deluxe met stalen frame 195x120 cm € 155,00

Tuindeur Deluxe met stalen frame 195x130 cm € 160,00

Tuindeur Deluxe met stalen frame 195x140 cm € 169,00

Tuindeur Deluxe met stalen frame 195x150 cm € 175,00

Product Afmeting Prijs 

Flux scherm 180x180 cm € 175,00

Elan scherm 180x180 cm € 165,00

Basicscherm Excellent 180x180 cm €  149,00

Dicht scherm in kader verticaal 180x180 cm € 119,00

Zware kwaliteit schermen. Robuuste schermen voor een scherpe prijs!

Premium Extra Privacy
24 planks 21+3

Basisscherm ExcellentTuinscherm recht (privacy) 
21 planks

Dicht scherm in kader verticaal

Elan schermTuinscherm recht 
15 planks

Flux schermTuinscherm recht 
19 planks 17+2

Tuindeur recht 
met stalen frame

Tuindeur 
Deluxe

PRIJZEN TUINSCHERMEN

PRIJZEN TUINDEUREN

PRIJZEN TUINDEUR DELUXE MET STALEN FRAME

TIP
!

TIP!

Voor bevestigings- 
materiaal zie blz. 72 & 73.

Tuindeur recht Elan deur
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Tuinschermen   -   TUINHOUT

Product Afmeting Overig Prijs 

Recht dubbel klimrek 180x180 cm - € 75,00

Recht dubbel klimrek 90x180 cm - € 49,00

Recht dubbel klimrek 60x180 cm - € 35,00

Recht dubbel klimrek 30x180 cm - € 30,00

Draadscherm in kader 180x180 cm maas 10x10 cm € 67,50

Draadscherm in kader 90x180 cm maas 10x10 cm € 47,50

Draadscherm in kader 60x180 cm maas 10x10 cm € 42,50

Draadscherm zonder kader 180x180 cm maas 10x10 cm € 19,95

Draadscherm zonder kader 180x180 cm maas 5x5 cm € 29,95

17691 Louvre scherm 180x180 cm - € 149,00

Kom voor meerdere tuinschermen naar onze showroom. 
Wij hebben een ruime collectie met eindeloze mogelijkheden.

Louvre scherm

Draadscherm in kader

Vuren hek in kader Reliëf rond

Vuren spijlen hek, 80x180 cm

Draadscherm zonder kader

Recht dubbel klimrek

PRIJZEN TRELLIS/GAASPANELEN, PER STUK

Product Afmeting Prijs 

Vuren hek in kader 80x180 cm € 59,50

Vuren hek in kader 80x100 cm € 43,50

Vuren hek in kader 60x180 cm € 47,50

Vuren hek in kader 60x100 cm € 37,50

Vuren hek reliëf rond 100x180 cm € 47,50

Vuren deur reliëf rond 100x100 cm € 35,50

Vuren hek reliëf rond 80x180 cm € 42,50

Vuren deur reliëf rond 80x100 cm € 32,50

Vuren spijlen hek 80x180 cm € 49,50

PRIJZEN TUINHEKJES, PER STUK

Shutterscherm
90x180cm € 185,00

90x240cm € 215,00

Linia scherm
180x80cm € 97,50
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TUINHOUT   -   Betonschuttingen

Hout- beton schuttingen zijn zeer geschikt voor tuinafscheidingen met een prachtige robuuste uitstraling. Dit systeem is het meest gekozen 
betonsysteem. Dit komt ander andere omdat de palen voor dit beton systeem in diverse lengtes verkrijgbaar zijn om zo hoogteverschillen op 
te vangen. De palen zijn glad aan alle 4 zijden. De betonpalen hebben een vaste sponningmaat die geschikt is voor zowel 1 gladde als 1 smalle 
motief onderplaat.

Lengte paal t.b.v. scherm Wit/grijs Antraciet Antraciet gecoat

Tussenpaal 10x10x190 cm 90x180 cm 1.52180 € 24,95 1.53180 € 33,95 1.53180C € 46,95

Hoekpaal 10x10x190 cm 90x180 cm 1.52180H € 30,95 1.53180H € 39,95 1.53180HC € 49,95

Driesprong paal 10x10x190 cm 90x180 cm 1.52180T € 30,95 1.53180T € 39,95 1.53180TC € 49,95

Eindpaal 10x10x190 cm 90x180 cm 1.52180E € 30,95 1.53180E € 39,95 1.53180EC € 49,95

Tussenpaal 10x10x220 cm 130x180 cm 1.52220 € 24,95 1.53220 € 33,95 1.53220C € 46,95

Tussenpaal 10x10x250 cm 150x180 cm 1.52250 € 24,95 1.53250 € 33,95 1.53250C € 46,95

Tussenpaal 10x10x280 cm 180x180 cm 1.52280 € 24,95 1.53280 € 33,95 1.53280C € 46,95

Hoekpaal 10x10x280 cm 180x180 cm 1.52280H € 30,95 1.53280H € 39,95 1.53280HC € 47,95

Driesprong paal 10x10x280 cm 180x180 cm 1.52280T € 30,95 1.53280T € 39,95 1.53280TC € 49,95

Eindpaal 10x10x280 cm 180x180 cm 1.52280E € 29,95 1.53280E € 38,95 1.53280EC € 49,95

Gladde onderplaten 24x3,5x184 cm 1.55184 € 17,95 1.56184 € 19,95 1.56184C € 26,95

De gladde onderplaten zijn voorzien van 2 gladde zichtkanten en een afwateringsprofiel.

Rotsmotiefplaten 26x4,8x184 cm 1.55526 € 22,95 1.56526 € 24,95 1.56526C € 31,95

Rotsmotiefplaten zijn voorzien van veer en groef en 2 zichtkanten.

Nieuw 8,5x8,5 cm

Lengte paal t.b.v. scherm Wit/grijs Antraciet Antraciet gecoat

Tussenpaal 8,5x8,5x190 cm 90x180 cm 1.58400 € 29,95 1.58500 € 34,95 1.58500C € 41,95

Hoekpaal 8,5x8,5x190 cm 90x180 cm 1.58400H € 34,95 1.58500H € 39,95 1.58500HC € 45,95

Eindpaal 8,5x8,5x190 cm 90x180 cm 1.58400E € 34,95 1.58500E € 39,95 1.58500EC € 45,95

Tussenpaal 8,5x8,5x277 cm 180x180 cm 1.58800 € 29,95 1.58900 € 34,95 1.58900C € 41,95

Hoekpaal 8,5x8,5x277 cm 180x180 cm 1.58800H € 34,95 1.58900H € 39,95 1.58900HC € 45,95

Eindpaal 8,5x8,5x277 cm 180x180 cm 1.58800E € 34,95 1.58900E € 39,95 1.58900EC € 45,95

Gladde onderplaten 24x3,5x184 cm 1.55184 € 17,95 1.56184 € 19,95 1.56184C € 26,95

De gladde onderplaten zijn voorzien van 2 gladde zichtkanten en een afwateringsprofiel.

Rotsmotiefplaten 26x4,8x184 cm 1.55526 € 22,95 1.56526 € 24,95 1.56526C € 31,95

Rotsmotiefplaten zijn voorzien van veer en groef en 2 zichtkanten.

Betonpaal met diamantkop en vellingkant

De betonpalen van dit systeem hebben een dikte van 8,5x8,5 cm en hebben een vaste sponningmaat die geschikt is voor zowel 1 gladde als 
1 smalle motief onderplaat. Er zitten extra voorgeboorde gaten in, zodat dit systeem geschikt is voor zowel schermen met 2 als met 3 tussenregels.
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Betonschuttingen   -   TUINHOUT

ROTSMOTIEF MET 130 CM SCHERM 
De betonpalen hebben een vaste sponning waarin 2 brede 
motiefplaten verwerkt kunnen worden. Ook is het mogelijk om 2 smalle 
rotsmotiefplaten te gebruiken met daar bovenop een rotsmotief 
opvulplaat. Het voordeel van de laatste optie is dat de platen door 
het lagere gewicht makkelijker hanteerbaar zijn. Deze motiefplaten 
vallen middels veer en groef in elkaar waardoor het resultaat een 
visueel geheel is. Als afwerking van deze platen plaatst u een betonnen 
afdekkap. Boven de motief platen plaatst u een scherm van 130 cm hoog. 

ROTSMOTIEF MET 150 CM SCHERM
Deze betonpalen hebben een vaste sponningmaat waar 2 gladde of 
2 smalle motiefplaten in verwerkt kunnen worden. Bovenop de platen 
kunt u een afdekkap plaatsen. Hierboven komt een scherm van 150 cm 
hoog met een afdekkap.

Lengte paal t.b.v. scherm Wit/grijs Antraciet Antraciet gecoat

Tussenpaal 10x10x280 cm 130x180 cm 1.58030 € 29,95 1.58001 € 36,95 1.58001C € 44,95

Hoekpaal 10x10x280 cm 130x180 cm 1.58030H € 36,95 1.58001H € 40,95 1.58001HC € 51,95

Driesprong paal 10x10x280 cm 130x180 cm 1.58030T € 36,95 1.58001T € 40,95 1.58001TC € 51,95

Eindpaal 10x10x280 cm 130x180 cm 1.58030E € 36,95 1.58001E € 40,95 1.58001EC € 51,95

Rotsmotiefplaten 36x4,8x184 cm 1.55536 € 31,95 1.56536 € 34,95 1.56536C € 40,95

26x4,8x184 cm 1.55526 € 22,95 1.56526 € 24,95 1.56526C € 31,95

Opvulplaat 20x4,8x184 cm 1.55520 € 20,95 1.56520 € 22,95 1.56520C € 29,95

Afdekkap 180 cm 1.59510 € 25,95 1.59515 € 27,95 1.59515C € 29,95

Rotsmotiefplaten zijn voorzien van veer en groef en 2 zichtkanten.

Lengte paal t.b.v. scherm Wit/grijs Antraciet Antraciet gecoat

Tussenpaal 10x10x280 cm 150x180 cm 1.58285 € 26,95 1.58385 € 35,95 1.58385C € 47,95

Hoekpaal 10x10x280 cm 150x180 cm 1.58285H € 31,95 1,58385H € 39,95 1.58385HC € 51,95

Driesprong paal 10x10x280 cm 150x180 cm 1.58285T € 31,95 1.58385T € 39,95 1.58385TC € 52,95

Eindpaal 10x10x280 cm 150x180 cm 1.58285E € 31,95 1.58385E € 39,95 1.58385EC € 52,95

Let op: wanneer de keuze valt op smalle motiefplaten moet er rekening mee gehouden worden dat er maar 1 afdekkap
gebruikt kan worden. (combinatie van betonnen afdekkap en houten afdekkap kan wel, maar dan moet het scherm ingekort worden).

Gladde onderplaten 24x3,5x184 cm 1.55184 € 17,95 1.56184 € 19,95 1.56184C € 26,95

Onderplaten zijn voorzien van 2 gladde zichtkanten en een afwerkingsprofiel.

Rotsmotief platen 26x4,8x184 cm 1.55526 € 22,95 1.56526 € 24,95 1.56526C € 31,95

Rotsmotiefplaten zijn voorzien van veer en groef en 2 zichtkanten.

Afdekkap 180 cm 1.59510 € 25,95 1.59515 € 27,95 1.59515C € 29,95

Onderplaat rotsmotief
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TUINHOUT   -   Betonschuttingen

€ 2,95 per stuk 
Uni beslag verzinkt
Set 4 stuks inclusief 
boutjes.

€ 5,95 per stuk  
Uni beslag RVS 
Inclusief boutjes.

€ 9,95 per stuk 
U-Profiel
T.b.v. hoek en muur 
26x4,6x2,6 cm, verzinkt.

€ 24,95 
WS Imperial Black
1 liter.

€ 0,50

Opvulblokje Antraciet 
of Grijs voor opvulling 
sponning bij betonpalen.

ACCESSOIRES

BETON SLEUFPAAL MET VELLINGKANT T.B.V. TUINSCHERMEN
Betonnen sleufpalen van 270 cm hebben een sleuf van 3,8 cm breed en 204 cm lang. Hierin kan een combinatie van 1 gladde onderplaat 
van 180 cm met daarboven een tuinscherm van 180 cm geplaatst worden.

Lengte paal t.b.v. scherm Wit/grijs Antraciet Antraciet gecoat

Tussenpaal 10x10x270 cm 180x180 cm 1.50270 € 29,95 1.51270 € 31,95 1.51270C € 42,95

Eindpaal 10x10x270 cm 180x180 cm 1.50270E € 35,95 1.51270E € 37,95 1.51270C € 49,95

Gladde onderplaten 24x3,5x180 cm 1.55180 € 17,95 1.56180 € 19,95 1.56180C € 26,95

Onderplaten zijn voorzien van 2 gladde zichtkanten en een afwerkingsprofiel.

Afdekpet Tussenmodel 1.59550 € 15,95 1.59555 € 15,95 1.59555C € 17,95

Hoekmodel 1.59550H € 15,95 1.59555H € 15,95 1.59555HC € 17,95

Eindmodel 1.59550E € 15,95 1.59555E € 15,95 1.59555EC € 17,95

T-Model 1.59550T € 15,95 1.59555T € 15,95 1.59555TC € 17,95

De afdekpet wordt als afwerking op een sleufpaal gemonteerd.

Voordelen van coaten
Door weersinvloeden en een sterke waterabsorptie van de betonpalen en -platen zullen deze na verloop van tijd gaan verkleuren. Daarnaast heeft 
beton de eigenschap te gaan "bloeden". We noemen dit kalkuitbloei. U kunt beide problemen voorkomen door uw betonpalen en -platen te laten 
coaten af fabriek. De coating is tevens los verkrijgbaar, zodat u zelf uw betonpalen en -platen kunt behandelen.

*mooie strakke afwerking
*beschermt en verlengt de leversduur, langer kleurbehoud en vermindert de waterabsorptie
*effectief tegen mossen, algen en schimmelgroei
*vermindert kalkuitbloei
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Natuurlijke Afscheidingen   -   TUINHOUT

Heidemat Classic

Wilgenmat Concour 

Bamboe

Rietplaat 2x2    € 32,50

Boomschorsmat 

Betonijzer

Product Afmeting Prijseenheid Prijs 

Heidemat Classic, dikte 1 cm 100x500 cm stuks € 22,95

Heidemat Classic, dikte 1 cm 150x500 cm stuks € 34,95

Heidemat Classic, dikte 1 cm 175x500 cm stuks € 39,95

Heidemat Classic, dikte 1 cm 200x500 cm stuks € 44,95

PRIJZEN HEIDEMATTEN

Product Afmeting Prijseenheid Prijs 

Wilgenmat concour, dikte 1 cm 175x300 cm stuks € 44,95

Wilgenmat concour, dikte 1 cm 200x300 cm stuks € 52,95

PRIJZEN WILGENMATTEN CONCOUR

Product Afmeting Prijseenheid Prijs 

Boomschorsmat 175x300 cm stuks € 52,95

Boomschorsmat 200x300 cm stuks € 59,95

PRIJZEN BOOMSCHORSMAT

Product Afmeting Maaswijdte Prijs 

Betonijzer gegalvaniseerd 200x300 cm 10x10 cm € 55,00

Betonijzer roest 200x300 cm 10x10 cm € 39,50

Betonijzer roest 200x300 cm 5x5 cm € 59,50

Betonijzer roest 200x300 cm 15x15 cm € 29,95

Draadscherm 180x180 cm 10x10 cm € 19,95

Draadscherm 180x180 cm 5x5 cm € 29,95

PRIJZEN GEGALVANISEERD/ROEST



Informatie over verwerking en onderhoudsadviezen bekijk onze website.72

ALGEMEEN   -   IJzerwaren

A:  Met plaat/voetsteunplaat
71x71 mm, thermisch verzinkt   €  6,95

91x91 mm, thermisch verzinkt  €  7,95

120x120 mm, thermisch verzinkt   €  9,95

M: Hengen/duimen
600 mm ø 16 mm verzinkt  €  8,75

700 mm ø 16 mm verzinkt   €  9,75

800 mm ø 16 mm verzinkt   € 11,75

900 mm ø 16 mm verzinkt  € 12,75

Kruisheng verzinkt zwaar 600 mm €   7,95

N: Duimen
Plaatduim vast €   2,25

Plaatduim verstelbaar €   2,25

Oogschroef €   2,50

T: Dakshingels IKO superglass
Zwart per pak 3 m2 € 29,50

Groen per pak 3 m2  € 29,50

Rood per pak 3 m2  € 29,50

Asfaltnagels verzinkt, 30x15, 350 gram p/kuip €   4,50

J+K: Schroeven RVS en verzinkt
Spaanplaatschroef RVS
TX 4,0x30 (200st) PK RVS kuip eurofix €    9,95

TX 4,0x35 (200st) PK RVS kuip eurofix € 14,95

TX 4,0x40 (200st) PK RVS kuip eurofix € 15,95

TX 5,0x50 (200st) PK RVS kuip eurofix € 29,95

TX 5,0x60 (200st) PK RVS kuip eurofix € 34,95

TX 6,0x60 (100st) PK RVS kuip eurofix € 26,95

Spaanplaatschroef verzinkt
TX 4,0x30 (200st) PK verzinkt kuip eurofix €  4,50

TX 4,0x35 (200st) PK verzinkt kuip eurofix €  4,75

TX 4,0x40 (200st) PK verzinkt kuip eurofix €  4,95

TX 5,0x50 (200st) PK verzinkt kuip eurofix €  9,95

TX 5,0x60 (200st) PK verzinkt kuip eurofix € 11,95

TX 5,0x80 (100st) PK verzinkt kuip eurofix € 10,95

TX 6,0x100 (100st) PK verzinkt kuip eurofix € 14,95

TX 6,0x120 (100st) PK verzinkt kuip eurofix € 18,95

R:  Poortframe standaard verzinkt
Poortframe standaard 90 cm, verzinkt € 49,95

Poortframe standaard 100 cm, verzinkt € 51,95

Poortframe standaard 110 cm, verzinkt € 54,95

Poortframe standaard 120 cm,  verzinkt € 55,95

Poortframe standaard 130 cm, verzinkt € 56,95

Poortframe standaard 140 cm, verzinkt € 57,95

Poortframe standaard 150 cm, verzinkt € 72,50

Poortframe standaard 200 cm, verzinkt € 75,50

Aqua-pan Rood of Antraciet
Nokafsluiter, 2 stuks nodig per dak €  6,95

Schroeven 40 stuks, 6 stuks per plaat €  6,95

Nokvorst 91 cm, werkend 81 cm €  8,95

Windveer 91 cm, werkend 81 cm €  9,95

Plaat 89x118 cm, werkend 0,86 m2 € 19,95

H: Heksluiting met sluitpen  € 3,50

B:  Met paal/puntpaalhouder
71x71x75 mm, thermisch verzinkt   €  6,95

91x91x750 mm, thermisch verzinkt €  9,95

120x120 mm, thermisch verzinkt   € 16,95

F:  Paalornament
Ter bescherming en verfraaiing van tuinpalen
Paalornament piramide 71x71 mm, verzinkt €  2,95

Paalornament piramide 71x71 mm, metaal 
zwart gecoat  €  3,95

Paalornament  piramide 71x71 mm, RVS €  4,95

Paalornament Bol+ plaat 71x71 mm, verzinkt € 4,95

Paalornament Bol+ plaat 71x71 mm, 
metaal zwart gecoat  €  5,95

Paalornament Bol+ plaat 71x71 mm, RVS €  9,95

G: Boerenklinkstel verzinkt €  5,95

Boerenklinkstel zwart €  9,95

O:  Hangslotgrendel verzinkt 100 mm € 4,50

C:  Regenpijpbeugel met lip
120x120 mm, met lip verzinkt  €  5,95

D: L-Beslag los
Verzinkt    €  0,45

RVS    €  0,95

E:  Versterkingshoek
65x65x400 mm, verzinkt   €  0,99

I:   Vlonderschroef
 Dynaplus tx pk t20 ar brons 50x40/30 200 st.     €  27,95 
Dynaplus tx pk t20 ar brons 50x50/30 200 st. € 31,95 

Dynaplus tx pk t20 ar brons 50x60/30 200 st. € 34,95

S: RVS Slot  € 49,95

past bij deur op ijzeren frame

P:  Draadpaneelklem
20x36,7 mm verzinkt per stuk  € 0,45

L :  Tuinheksluitingset RVS € 49,95

Tuindeursluitingset verzinkt, met slot € 42,50

Tuinbeslag zwart compleet € 34,95

Q: Oplegslot voor poortdeur met kruk € 19,95

IJZERWAREN
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IJzerwaren   -   ALGEMEEN
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ALGEMEEN   -   Grindkorven en Grindschuttingen

De grindkorven en grindschuttingen zijn kant & klaar, hebben een draaddikte van 4 mm en zijn voorzien van een zink/aluminium coating 
van 350 gr/m2 en een extra fijnmazig binnengaas. Door dit gepatenteerd systeem kunt u kiezen voor een zeer smalle oplossing die ruimte- 
en kostenbesparend is. De grindkorven en grindschuttingen worden altijd voorzien van tussenschotten wat een stabieler en strakker 
eindresultaat oplevert.

Grindschuttingen zijn verkrijgbaar in een dikte van 4 en 7 cm in diverse uitvoeringen. De schutting kan eenvoudig geplaatst worden d.m.v. 
snel montage beugels aan de palen. De vrije overspanning bedraagt maximaal 120 cm. Naast de standaard afmetingen is het mogelijk 
grindschuttingen op maat te bestellen tot een maximale hoogte van 250 cm. De benodigde vulling bij een schutting van 4 cm breed heeft een 
afmeting van 8 - 16 mm, schuttingen van 7 cm breed kunnen met 8 - 16 of 16 - 32 mm strooiend gevuld worden. Grindschuttingen worden 
geleverd exclusief palen t.b.v. bevestiging.

Door een dikte van 10 of 20 cm zijn de palen in de grindkorven niet zichtbaar. De benodigde vulling heeft een afmeting van 8 - 16 mm 
of 16 - 32 mm en wordt in de korven of schuttingen gestrooid.

Type Lengte (cm) Hoogte (cm) Breedte (cm) Vulgewicht (ca. kg) Prijs incl. btw

Grindschutting 30 180 4 35 kg € 81,00

Grindschutting 60 180 4 70 kg € 120 ,00

Grindschutting 90 180 4 105 kg € 147,00

Grindschutting 120 180 4 140 kg € 190,00

Grindschutting 30 180 7 63 kg € 81,00

Grindschutting 60 180 7 123 kg € 122,00

Grindschutting 90 180 7 184 kg € 156,00

Grindschutting 120 180 7 245 kg € 197,00

Type Lengte (cm) Hoogte (cm) Breedte (cm) Vulgewicht (ca. kg) Prijs incl. btw

Grindkorf 90 180 10 290 kg € 214,00

Grindkorf 180 180 10 580 kg € 339,00

Grindkorf 200 120 10 430 kg € 312,00

Grindkorf 120 200 10 430 kg € 282,00

Grindkorf 200 200 10 720 kg € 405,00

Grindkorf 90 180 20 580 kg € 247,00

Grindkorf 180 180 20 1.160 kg € 396,00

Grindkorf 200 120 20 860 kg € 364,00

Grindkorf 120 200 20 860 kg € 324,00

Grindkorf 200 200 20 1.430 kg € 483,00

Naast de standaardafmetingen is het mogelijk schuttingen op maat te bestellen.
Bij het plaatsen en vullen van de grindschuttingen, zullen deze ca. 10 - 20 mm langer, hoger en dikker uitvallen t.o.v. de in de tabel aangegeven maten. Benodigde palen zijn niet inbegrepen.

Naast de standaardafmetingen is het mogelijk schuttingen op maat te bestellen.
Bij het plaatsen en vullen van de grindkorven, zullen deze ca. 10 - 20 mm langer, hoger en dikker uitvallen t.o.v. de in de tabel aangegeven maten.

Grindschuttingen

Grindkorven

GRINDKORVEN EN GRINDSCHUTTINGEN
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Grindkorven en Grindschuttingen   -   ALGEMEEN

Steenschutting: maas 5x5 cm

De steenkorven en schuttingen zijn kant & klaar, hebben een draaddikte 
van 4 mm en zijn voorzien van een zink/aluminium coating van 350 gr/m2. 
Door deze coating gaan de korven 3 tot 5 keer langer mee ten opzichte van 
een gegalvaniseerde draad. De steenkorven en steenschuttingen worden 
altijd voorzien van tussenschotten i.p.v. haken, wat een stabieler en strakker 
eindresultaat oplevert. De benodigde vulling met een afmeting vanaf 40 - 80 mm, 
wordt in de korven of schuttingen gestrooid.

Steenschuttingen met mazen van 5x5 cm zijn eenvoudig tussen palen van 9x9 of 10x10 cm 
te bevestigen. Een steenschutting kenmerkt zich door de afwezigheid van een bodem en 
een deksel. De benodigde vulling heeft een afmeting van 40 - 80 mm. Schuttingen worden 
geleverd exclusief palen. De steenschutting heeft een maximale overspanning van 120 cm, 
boven een lengte van 120 cm dient er een paal in het midden geplaatst te worden. 
Bij schuttingen zijn geen palen inbegrepen.

Type Lengte (cm) Hoogte (cm) Breedte (cm) Vulgewicht (ca. kg) Prijs incl. btw

Steenschutting m5 120 200 9 350 kg € 187,00

Steenschutting m5 100 200 9 295 kg € 158,00

Steenschutting m5 120 180 9 320 kg € 154,00

Steenschutting m5 90 180 9 240 kg € 123,00

Steenschutting m5 60 180 9 160 kg € 98,00

Product Prijs

01. Twist-kram à 30 stuks. € 4,95

02.  Aluminium U-profiel 200 cm lang (5 cm). 
Accessoire voor de grindschutting van 4 cm dik t.b.v. de stabiliteit of verfraaiing. € 27,50

03.  Aluminium paal, 270 cm lang, 9x9 cm. 
Wordt geleverd inclusief 2 afdekdoppen. € 79,00

04. Steigerbuis ø 50 mm, 100 cm lang, gebruikte steigerbuizen. € 11,00

04. Steigerbuis ø 50 mm, 200 cm lang, gebruikte steigerbuizen. € 17,00

Type Lengte (cm) Hoogte (cm) Breedte (cm) Vulgewicht (ca. kg) Prijs incl. btw

Steenschutting m5 120 200 10 385 kg € 187,00

Steenschutting m5 100 200 10 325 kg € 158,00

Steenschutting m5 120 180 10 355 kg € 154,00

Steenschutting m5 90 180 10 265 kg € 123,00

Steenschutting m5 60 180 10 175 kg € 98,00

Type Lengte (cm) Hoogte (cm) Breedte (cm) Vulgewicht (ca. kg) Prijs incl. btw

Steenkorf 200 200 20 1.295 kg € 368,00

Steenkorf 200 100 20 650 kg € 229,00

Steenkorf 180 180 20 1.050 kg € 332,00

Steenkorf 180 90 20 525 kg € 200,00

Steenkorf 200 200 30 1.940 kg € 401,00

Steenkorf 200 100 30 970 kg € 246,00

Steenkorf 180 180 30 1.575 kg € 367,00

Steenkorf 180 90 30 790 kg € 222,00

Naast de standaardafmetingen is het mogelijk schuttingen op maat te bestellen.
Bij het plaatsen en vullen van de steenkorven, zullen deze ca. 20 - 30 mm langer, hoger en dikker uitvallen t.o.v. de in de tabel aangegeven maten. Benodigde palen zijn niet inbegrepen.

Naast de standaardafmetingen is het mogelijk schuttingen op maat te bestellen.
Bij het plaatsen en vullen van de grindkorven, zullen deze ca. 10 mm langer, hoger en dikker uitvallen t.o.v. de in de tabel aangegeven maten.

STEENSCHUTTING T.B.V. BETONPALEN 10X10 CM:

PALEN, STABILISATIE EN MONTAGE BEELDEN

STEENKORVEN EN STEENSCHUTTINGEN

STEENKORVEN: MAAS 5X5CM



Voor meer inspiratie, productinformatie bezoek 
onze webshop of kom naar onze overdekte showtuin.

houtensteenhandelkortenhoef.nl

De Kwakel 56, 1241 LD  Kortenhoef. 
Tel. 035 - 656 01 52

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur
zaterdag 07.30 - 16.00 uur

Bron; Eigen Huis & Tuin en MBI Steenmeesters


