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STONE BASE SINDS 1996
GEDREVEN DOOR PASSIE

Graag stellen we ons aan u voor: 

Stone base is in 1996 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevende 
leverancier in sierbestrating, natuursteenproducten en decoratieve elementen 
voor uw tuin en terras. Dit krachtige familiebedrijf is gedreven door passie, kwaliteit 
en de best mogelijke service.

Vanuit het centraal gelegen ’s-Hertogenbosch worden jaarlijks vele tienduizenden 
vierkante meters geleverd aan particulieren, bedrijven en overheid. 
Stone base is de basis voor uw project.

Voor u ligt het nieuwste magazine van Stone base met ons volledige en uitgebreide 
assortiment, handige tips en inspirerende ideeën om uw tuin of terras om te 
toveren naar uw favoriete plek. 

Voorkeur voor een klassieke, landelijke, moderne of levendige sfeer in uw tuin? Het 
assortiment van Stone base is breed inzetbaar. Ook dit jaar zetten we in op kwaliteit 
en meer duurzaamheid.

                    TEAM STONE BASE
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KERAMIEK
De belangrijkste eigenschappen 

van keramiek.

HOOGWAARDIGE KWALITEIT
Keramiek wordt vervaardigd uit 
zuivere natuurlijke materialen 
zoals klei en kwarts. Het wordt 
gevormd en op hoge temperaturen 
gebakken, waardoor een door-
en-door gekleurd, constant en 
kwalitatief hoogwaardig product 
ontstaat. De keramische tegels van 
Stone base voldoen aan strenge 
normen en toleranties, zijn sterk en 
vorstbestendig.

STIJLVOL AFGEWERKT
Keramiek is kleurvast en voegt stijl 
en elegantie toe aan ieder ontwerp. 
Geïnspireerd door natuursteen en 
zijn natuurlijke elementen worden 
structuur- en kleurschakeringen door 
middel van verschillende patronen 
perfect nagebootst. Uiteraard zonder 
onregelmatigheden zoals die bij 
natuurlijke materialen wel kunnen 
voorkomen.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Keramiek heeft een zeer lage 
porositeit (minder dan 0,05%). 
Hierdoor maken vuil en vlekken 
weinig kans om in te trekken en is 
keramiek makkelijk te reinigen. Ook 
algen, mossen en schimmels krijgen 
moeilijk de kans om te hechten. 
Combineer dit met een voegmortel 
en u hoeft (bijna) niet meer om te 
kijken naar uw terras.

KRAS- EN SLIJTBESTENDIG
Keramiek is een zeer hard product 
en daardoor kras- en slijtbestendig. 
Het belopen van  keramische tegels, 
of bijvoorbeeld het schuiven van 
meubilair en stoelen, heeft geen 
nadelige invloed op het uiterlijk van 
keramiek.

MAKKELIJK TE VERWERKEN
Keramiek is zeer maatvast. 
Het productieproces en de 
kwaliteitscontroles leveren een 
gekalibreerd product op, zodat de 
tegels eenvoudig te verwerken zijn.   

BINNEN & BUITEN
Keramiek wordt traditioneel 
uitgevoerd in een dikte van 9 tot 12 
mm. In dit magazine zijn de series 
die leverbaar zijn in 10 mm dikte 
speciaal vermeld*. Door nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
worden veel tegels nu ook in 20 
en 30 mm dikte geproduceerd. 
Toepassing van keramische tegels 
in buitenruimtes is sinds enkele 
jaren een sterk groeiende trend. 
Niet verwonderlijk gezien de vele 
voordelen die het biedt ten opzichte 
van bijvoorbeeld natuursteen of 
betonproducten.
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Tegel  90x90 Disegno Ombra / Spl it  Balt ic  Grey 8-16 mm
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SOLIDO CERAMICA
De ‘SOLIDO CERAMICA’ serie, een prachtige ‘solide’ serie keramische terrastegels van 3 
centimeter massieve, hoogwaardige kwaliteit, gecombineerd met subliem Italiaans design.

Optimaal verwerkingsgemak voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Geschikt voor 
een normaal zandbed met degelijke ondergrond. Cement-stabilisatie is niet noodzakelijk, 
echter adviseren wij dit wel.

Te verwerken met minimaal 3-5 mm voeg. Soort voegmateriaal is vrij te bepalen door de 
erkende vakman en afhankelijk van de ondergrond. Doorgaans hebben wij uitstekende 
ervaringen met waterdoorlatende voegmortels als VDW 840 plus of Bostik flex. 

Zeer hoge drukbestendigheid waardoor de tegels geschikt zijn voor extreme belasting, 
bijvoorbeeld opritten (stabiele ondergrond vereist).

Slijtvastheid/stroefheid conform R11.

De massieve 1-component constructie sluit eventuele risico’s van lijmverbindingen volledig 
uit. Daarnaast biedt de ‘SOLIDO CERAMICA’ tegel extra voordelen: lichter in gewicht conform 
Arbo norm, afgewerkte zijkanten en nog hogere drukbestendigheid. Het alsmaar stijgende 
succes sinds de introductie van 2 niet gerectificeerde formaten in 2018, heeft Stone base 
doen besluiten haar “SOLIDO CERAMICA’ gamma uit te breiden met nieuwe full body en 
gerectificeerde uitvoeringen. 

R = gerectificeerd formaat.
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SOLIDO CERAMICA BLUESTONE

DARK

Bluestone is  afgeleid van een bekende gri js/blauwe Belgische 
hardsteensoort .  Kenmerkend zi jn de tal loze fossiele “spots” 

(natuurl i jk gevormde vlekjes die inherent zi jn aan het gesteente) .

BLACK GREY DARK

90 X 90 X 3 R 90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
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CEMENTO KERAMIEK

De uitstral ing van een 
betontegel  maar met de 
kwaliteit  en voordelen van 3 
cm keramiek.  Om deze redenen 
wordt deze serie ook wel beton 
3.0 genoemd.

BLACK SMOKE TAUPE

SMOKE

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R

TAUPE
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CITTADELLASOLIDO CERAMICA

De Cittadel la serie is  geïnspireerd op een betontegel  gecombineerd 
met vlekkenpatronen die in verloop van t i jd gevormd zi jn.  Ideaal  toe 

te passen bi j  strakke tuinen in een trendy sfeer.

NERO TAUPE GRIGIO

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

GRIGIO
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DISEGNO KERAMIEK

Een prachtige mix van t inten die 
in staat z i jn om uw leefruimte te 

transformeren tot een authentiek 
meesterwerk.  De kleurenmix die 

zowel koude als warme kleuren 
combineert tot een gebalanceerde 

nuance.

ANTRACITE

MOCA

LATTEO

OMBRA ANTRACITE DECO

ANTRACITE

90 X 90 X 3 R

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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SOLIDO CERAMICA FORESTA

De Sol ido Ceramica tegel  met 
de klassieke houtbewerking. 
Ideaal  voor buiten door het 

karakterist ieke ontwerp.

CHIARO

CHIARO

40,7 X 80,8 X 3

GRIGIO
Gereproduceerd om de unieke uitstral ing van het kwartsiet  te 

combineren met de voordelen van keramiek.  In detai l  net zo mooi als 
in z i jn geheel .

GRIGIO

GRIGIO

60 X 60 X 3 R
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KERAMIEK

METAL

OXIDE

60 X 60 X 3 R

Geïnspireerd op een natuursteen met een hoog 
i jzergehalte waardoor de steen roestig oogt. 

MINIERA
De fossielr i jke donkerblauwe Aziat ische hardsteensoort kent 

een unieke t int en structuur.  Witte vlekken en aders verraden de 
aanwezigheid van kalkri jk sediment. 60 X 60 X 3 R

BLACK BLACK

MARRONE

Marrone is  geïnspireerd op de roodachtige zandsteen.

60 X 60 X 3 R

MARRONE

MARRONE
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PIETRA

CARBONA BASALTO

60,7 X 60,7 X 3
40,7 X 80,8 X 3

90 X 90 X 3 R
60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R

GREY MOKA

Een virtuele reis door 
de wereld van de meest 
gezochte steensoorten, 

creëert een selectie 
unieke en herkenbare 

natuurl i jke materialen. 
Een col lect ie die qua 

herkomst,  eigenschappen 
en schakeringen verschi lt , 

maar een elegant appeal  en 
zeer grafische texturen met 

elkaar gemeen heeft en 
perfect past bi j  een grote 
diversiteit  aan projecten.

40 X 80 X 3 R 40,7 X 80,8 X 3

BASALTO

SOLIDO CERAMICA
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SLATE

De reproductie van leisteen 
vertaald naar keramiek,  één van de 
beste combinaties ooit .  Leisteen 
is  van origine zeer gevoel ig voor 
krassen,  keramiek daarentegen 
niet .  Combineer de schitterende 
nuances van leisteen met de 
eigenschappen van keramiek voor 
een gegarandeerd succes.

BLACK GREY

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

60 X 60 X 3 R
40 X 80 X 3 R
80 X 80 X 3 R

GREY

TRAVEL
Deze tegels hebben de structuur 
van een moderne gietvloer met 
de kwaliteit  van keramiek.

ANTRACITE GRAFITE

60 X 60 X 3 R60 X 60 X 3 R

KERAMIEK
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SOLIDO CERAMICA UNIC

CARBON SMOKE SAND

De UNIC serie met drie prachtige t inten,  geïnspireerd op trendy 
betonlook gietvloeren.

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R

SAND

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R



16

PIETRA DI VALS

COLLABASSA

GREIGE

Geïnspireerd door zeldzaam kwartsiet .  Gereproduceerd om de unieke 
uitstral ing van het kwartsiet  te combineren met de voordelen van 
keramiek.  In detai l  net zo mooi als  in z i jn geheel ,  door de prachtige aders 
en kleurnuances.

120 X 40 X 3 R

40 X 80 X 3 R

COLLABASSA

COLLABASSA

KERAMIEK

MATTERHORN
Naast de Foresta is  de Matterhorn de nieuwe 3 cm keramische tegel 
met een houtstructuur met een white wash look.

GREY

120 X 40 X 3 R
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SOLIDO CERAMICA

PIETRA CERVINO

DARKDARK

40 X 80 X 3 R

INDUSTRIAL

STEEL

GRAPHITE

Een reproductie van stoere industriële gri jst inten.    

60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 3 R

GRAPHITE
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KERAMIEKISOLA

BEIGE GRIGIO ANTRACIET

60 X 60 X 3 60 X 60 X 3 60 X 60 X 3

MARMO VULCANO

60 X 60 X 3

GRIS

90 X 90 X 3

VERDE

Nieuw in het assort iment:  Isola combineert de voordelen van keramiek 
met de prachtige,  unieke tekeningen van natuursteen.  Verkri jgbaar in 3 
subtiele kleurstel l ingen.

Nieuw in het assort iment:  Marmo is  geïnspireerd 
door de populaire marmerlook.  In detai l  net zo 
mooi als  in z i jn geheel ,  door de prachtige aders en 
kleurnuances.

Nieuw in het assort iment:  Vulcano 
combineert de gelaagdheid,  nuances 

en kleuren van kwartsiet  met de 
voordelen van keramiek.
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SOLIDO CERAMICA PRO55 CM DIK

COLLABASSA LAVA BLACK

GIALLO GENUA PIETRA BASALTO

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

20 X 40 X 5
40 X 60 X 5
60 X 60 X 5

Nieuw in het assort iment:  De PRO5 is  een 5 cm dikke,  massieve keramische 
tegel ,  bi j  uitstek geschikt voor zware belast ing voor bi jv.  opritten en openbare 

ruimten.  Verkri jgbaar in 4 uiteenlopende kleurschakeringen.
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KERAMIEKRANDTEGELS

MAATWERK RANDTEGELS VAN ALTO BOLZANO 120 X 40 X 2, GECOMBINEERD MET CHINEES HARDSTEEN GEVLAMD
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RANDTEGELS

Van onze meest verkochte keramische tegels hebben we standaard zwembadranden in ons 
assort iment opgenomen in de volgende maten:  60 X 60 X 3 en 60 X 60 X 3 R met een rechte 

neus van 7 cm. 

We kunnen in onze eigen werkplaats van iedere keramische tegel  in 2 en 3 cm een 
zwembadrand maken,  geheel  naar wens op maat gemaakt. 

BLUESTONE GREY SLATE BLACK

60,7 X 60,7 X 3
60 X 60 X 3 R

60,7 X 60,7 X 3
60 X 60 X 3 R

CEMENTO BLACK CEMENTO SMOKE

60,7 X 60,7 X 3
60 X 60 X 3 R

60 X 60,X 3
60 X 60 X 3 R
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KERAMIEKWOOD 2 CM DIK

ALTO BOLZANO Het produceren van verf i jnde keramiek in combinatie met 
tradit ionele houtbewerkingsfabrieken in de regio Bolzano 

waren de inspirat ie voor deze serie.  De combinatie van beide 
is  duidel i jk terug te zien in de uiterl i jke kenmerken van de 

tegel ,  een tegel  die refereert aan het verleden van deze 
prachtige Ital iaanse regio.

BOLZANOBOLZANO

120 X 40 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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WOOD LARIX

De warme aanbl ik van hout gecombineerd met de praktische voordelen en bestendigheid van keramiek. 
De Larix col lect ie ,  geïnspireerd op de Lariks houtessentie,  brengt de tradit ionele Alpensti j l  naar uw 
woning.  Larix is  het resultaat van een nauwgezette zoektocht naar de kenmerkende eigenschappen 

van natuurl i jke materialen.  Zowel op grafisch als structureel  vlak worden chromatische detai ls  en 
oorspronkel i jke oppervlaktestructuren vertaald naar keramische producten.  Hierbi j  wordt ook de 

veroudering door t i jd en blootstel l ing aan weer en wind gereproduceerd.

SUN

NATURAL SHADE SUN

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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KERAMIEKLIFE
Een mix van het natuurl i jke houteffect en keramische tegels creëert 
een gevoel  van warmte in uw woonkamer.  Een combinatie van design 
en esthetische harmonie. 

OAK

NOCE

OAK

TOSCANA

Geïnspireerd door verschi l lende soorten hout.  Een hoge mate 
van schaduwvariat ie zorgt voor interessante nerfpatronen. 

Een uitstekende reproductie van de mix tussen verschi l lende 
houtsoorten zorgt voor een natuurl i jke schoonheid en hedendaagse 

persoonl i jkheid.

60 X 60 X 2
120 X 30 X 2

CORTONA

CORTONA

FLORENCE
120 X 40 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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WOOD VENETO
Een mix van natuurl i jke houteffecten en keramische tegels creëert 

een gevoel  van warmte in uw woonkamer.  Een combinatie van design 
en esthetische harmonie.  Verkri jgbaar in 2 t inten,  gekenmerkt door 
een duidel i jke toon-op-toon verscheidenheid dat de karakterist ieke 

nuances en nerven van natuurl i jk hout reproduceert .

VERONA

VICENZA VERONA

60 X 60 X 2 
120 X 30 X 2 * Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

WABI

FUMÉ

BLOND

Op een eigenti jdse manier worden de eikenhouten effecten 
gereproduceerd in deze keramische tegels .  Een houtoppervlak 

gekenmerkt door minimale en strakke l i jnen met een elegante touch.

60 X 60 X 2

FUMÉ
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KERAMIEKWOODY
Een authentieke keramische serie leverbaar in 3 natuurl i jke kleuren. 
Door een brede nuance per kleur heeft deze tegel  een levensechte 
houtlook uitstral ing.  De voordelen van keramiek en de warmte van 
hout zi jn hier optimaal gecombineerd.

BEIGE BROWN NATURAL

120 X 40 X 2 * Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

BEIGE
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WOOD
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KERAMIEKCONCRETE 2 CM DIK

BRICKLANE Bricklane,  een bekende straat in East London,  groeide de laatste 
jaren uit  tot één van de meest dynamische en creatieve stadsdelen. 
Deze industriële archeologische locaties zi jn verantwoordel i jk voor 

het tot stand komen van innovatieve oppervlakken,  die gedragen 
door de t i jd een vintage karakter verkri jgen.

GREY

UMBER

60 X 60 X 1,8 * Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

GREY
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CONCRETE NOVARA

CONCRETO

CONCRETO

Novara is  geïnspireerd 
op beton in de vorm die 

esthetisch het meeste l i jkt 
op de natuurl i jke elementen 

waaruit  het is  opgebouwd: 
steen,  klei  en kalk.

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

90 X 90 X 2

CALABRIA
De col lect ie Calabria is  geïnspireerd door de strakke uitstral ing 

van betontegels gecombineerd met vlekkenpatronen die in verloop 
van t i jd gevormd zi jn.  Dit  zorgt ervoor dat de tegels een zeer 

gevarieerde uitstral ing hebben met een rustige ondertoon.  Ideaal  voor 
toepassingen in moderne,  strakke tuinen in trendy lounge sfeer.

GREY STILO WHITE

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2
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KERAMIEKVERANO
Een geheel  nieuwe combinatie van natuursteenmaterialen, 
afkomstig uit  diverse gebieden in Noord-Europa,  speciaal  gekozen en 
samengevoegd tot originele patronen en nuances.

GREY

GREY BLACK

60 X 60 X 2
60 X 90 X 2
90 X 90 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

LUCCA
Lucca is  het resultaat van research naar beton 
in zi jn al lernieuwste functie.

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

CEMENTO

CEMENTO
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CONCRETE ONE
De ONE, de terracotta-cement porseleinen tegelcol lect ie combineert 

de del icate en omhullende t inten van de aarde met de original iteit 
en moderniteit  van cement.

ROPE CEMENT GROUND

GROUND

60 X 60 X 2 60 X 60 X 2
120 X 40 X 2
90 X 90 X 2

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2

CEMENT

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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BUILT KERAMIEK

Beton heeft het karakter van de moderne t i jd gecreëerd.  Met de 
nieuwe Built  serie ben je zelfs voor het komende decennium klaar.

SIDEWALK

YARD

60 X 60 X 2
90 X 90 X 2
120 X 120 X 2

YARD

SIDEWALK
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CONCRETE
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STONE 2 CM DIK KERAMIEK

Bluewater is  een keramisch alternatief voor het 
beroemde Belgische blauwe hardsteen.  Een tegel 
met een zeer karaktervol le en doorleefde uitstral ing, 
ideaal  voor vloer- en wandoppervlakten in binnen- 
en buitenruimtes.  Dit  geeft  de mogel i jkheid om 
ononderbroken visuele continuïteit  tussen binnen en 
buiten te creëren.

BLUEWATER

ANTRA

ANTRA

100 X 50 X 2
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STONE BLUETECH
De prestige en elegantie van het Belgische blauwe hardsteen komen terug tot leven in 
deze innovatieve tegelcol lect ie .  De combinatie van het zeer gewilde uiterl i jk van deze 

authentieke hardsteen in combinatie met de kenmerken van keramiek zorgen voor een 
prachttegel . 

DESIGN VINTAGE PLAIN VINTAGE CHARBON

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2

60 X 60 X 1,8
60 X 90 X 2
90 X 45 X 2
120 X 40 X 2
90 X 90 X 2

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

DESIGN

VINTAGE CHARBON
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CONCEPTION KERAMIEK

Segni bootst het gladde oppervlak na dat door het zagen van de steen 
ontstaat ,  met zaagsporen in verschi l lende nuances.  Ruvido toont de 
bi jzondere gevlamde afwerking met schakeringen van donkergri js  tot 
antraciet ,  gevormd door hittebronnen.  De oppervlaktebewerking geeft 
op majestueuze wijze de fossiel  en verf i jnde adervorming weer,  welke 
zo typerend is  voor dit  Belgische gesteente.  Exclusief verkri jgbaar bi j 
Stone base.

SEGNI GRIGIO

SEGNI GRIGIO

RUVIDO GRIGIO RUVIDO LUCE

60 X 60 X 2 60 X 60 X 2 60 X 60 X 2
60 X 90 X 2
90 X 90 X 2
120 X 40 X 3* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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STONE DISEGNO
Een prachtige mix van t inten die 

in staat is  om uw leefruimte te 
transformeren tot een authentiek 

meesterwerk.  De kleurenmix die 
zowel koude als warme kleuren 

combineert tot een gebalanceerde 
nuance,  welke door het grote 

formaat nog beter tot z i jn 
recht komt.  De Disegno serie 

is  toepasbaar bi j  verschi l lende 
projecten zoals een boerenhoeve, 

trendy plek in de stad of bi j  u in de 
tuin.  Deze vloer levert een bi jdrage 
aan het esthetische beeld van deze 

locaties.

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

ANTRACITE LATTEO

MOCA OMBRA

ANTRACITE
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KERAMIEKFOREST
Geïnspireerd door kalksteen heeft de Forest 
serie een unieke uitstral ing.  Een gestraalde 
genuanceerde tegel  met geraff ineerd 
horizontaal  en vert icaal  zaagl i jnenpatroon. 
Exclusief verkri jgbaar bi j  Stone base.

DARK

75 X 75 X 2

GRANITI

NERO AFRICANERO AFRICA

Deze tegelserie heeft de look 
en feel  van graniet .  De tegels 
voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsnorm.

60 X 60 X 2
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STONE IMAGES
Een eerbetoon aan de t i jdloze schoonheid van natuursteen verri jkt  met 

de technische en esthetische functies van keramiek.  Met elegantie en 
st i j l  kleedt deze tegel  zowel commerciële als residentiële ruimtes aan.

ARTIC

ICY GREY DUSK ARTIC

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

ICY GREY

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2
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KERAMIEKORIËNT KERAMIC
Geïnspireerd op de bestaande Oriënt Black en Dark tegels binnen onze 
natuursteen col lect ie .  Perfect gereproduceerd en bi jna niet van echt te 
onderscheiden,  maar met de voordelen van keramiek.

BLACK

DARK

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

DARK

DARK
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STONE LOMBARDIA
De Lombardia serie is  st i j lvol  en 

herkenbaar door zi jn strakke eenvoud 
in menig trendy interieur.  Een 

herinterpretatie van het uiterl i jk van 
graniet op een genuanceerde wijze 

met diverse kleurt inten is  in één zin 
de karakterist ieke eigenschap van 

deze serie.  Al leen verkri jgbaar in 
lengteformaten wat een unieke sfeer 

creëert waarbi j  de voegen en tegels 
samen zorgen voor een prachtig 

l i jnenspel .

120 X 29,6 X 2
120 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar 
als  binnentegel ,  1  cm dikte.

BLACK

COMO

GREY

BLACK

LECCO
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KERAMIEKSICILIA
Een eerbetoon aan de t i jdloze schoonheid van natuursteen verri jkt  met 

de technische en esthetische functies van keramiek.  Met elegantie en 
st i j l  kleedt deze tegel  zowel commerciële als residentiële ontwerpen 

aan.

NOTO

ETNA

60 X 60 X 2
60 X 60 X 3 R
90 X 90 X 2
120 X 40 X 2

ETNA

SILVERSTONE
Silverstone is  de reproductie van de “Pietra Serana” zandsteen uit 
I tal ië .  Verkri jgbaar in diverse maten.  De oppervlakte,  natuurl i jk 
en luxe,  is  ideaal  voor minimalist ische vloeren met een extreem 
natuurl i jke textuur.

NERONERO

60 X 60 X 2
120 X 40 X 2
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STONE STONE

LIGHT GREY

Een virtuele reis door de wereld van de meest gezochte steensoorten creëert een selectie unieke en 
herkenbare natuurl i jke materialen.  Een col lect ie die qua herkomst,  eigenschappen en schakeringen 
verschi lt ,  maar een elegant appeal  en zeer grafische texturen met elkaar gemeen heeft en perfect past bi j 

een grote diversiteit  aan projecten.

LIGHT GREY DARK GREY GREIGE

80 X 80 X 280 X 80 X 2 80 X 80 X 2
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KERAMIEKSLAB
De reproductie van leisteen vertaald naar keramiek,  één van de beste 
combinaties ooit .  Leisteen is  van origine zeer gevoel ig voor krassen, 
keramiek daarentegen niet .  Combineer de schitterende nuances van 
leisteen met de eigenschappen van keramiek voor een gegarandeerd 
succes.

BLACK CRUSH

COKE

KHAKICOKE

BLACK CRUSH

60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte. 60 X 60 X 2
90 X 45 X 2

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2
90 X 45 X 2
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STONE SPECIAL
Een col lect ie die qua herkomst,  eigenschappen en schakeringen 

verschi lt ,  maar een elegant appeal  en zeer grafische texturen met 
elkaar gemeen heeft en perfect past bi j  een grote diversiteit  aan 

projecten.

PACIFIC BLACK STRUTT PACIFIC VINTAGE PILLARGURI ROCK

PILLARGURI ROCK

60 X 60 X 1,8
75 X 75 X 2

60 X 60 X 1,8 60 X 60 X 1,8

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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KERAMIEKSKY
Sky is  een keramische tegel  met een zeer karaktervol le en doorleefde 
textuur.  Door de prachtige taupe t int met afwisselende warme 
schakeringen,  is  de Sky een absolute bestsel ler in ons assort iment.

GREYGREY

100 X 50 X 2

GALAXY
Met de Galaxy tegel  combineer je de schoonheid van grafiet  met de 

hardheid van keramiek. 

DARKDARK

100 X 100 X 2
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STONE BLUE LABEL
Deze tegel  is  uniek en mysterieus te noemen. Een geheel  eigen 

karakter dat past bi j  vooruitstrevende ontwerpen. 

De Blue Label  serie is  leverbaar in drie prachtige uni  t inten en drie 
deco prints,  welke zi jn herleid uit  diverse gradaties van geschuurd 

Belgisch hardsteen.

DARK DECOR

GREY GRAPHITE DARK

GREY DECOR GRAPHITE DECOR DARK DECOR

100 X 100 X 2
120 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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KERAMIEK

De col lect ie is  geïnspireerd op de natuurl i jke en bergachtige sfeer 
van Val  di  Cembra in Trentino Alto Adige,  een plaatsje waar porfier 
wordt gewonnen.  Dit  vulkanisch gesteente onderscheidt z ich door 
de aanwezigheid van kleine kwartskristal len en groeven die in 
verschi l lende nuances worden geaccentueerd.

PORFIDO

NATURALE

GRIGIO

NATURALE

RUGGINE

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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STONE PEBBLE
Het driedimensionale effect wordt nog meer 
geaccentueerd door een l ichte structuur die 

de levensechte vorm van kiezelstenen op het 
aardewerkoppervlak nabootst .

BLACK

WHITE BLACK

90 X 90 X 2

MEDITERRANEO
Het kleurenpallet  van deze serie omvat warme en sensorische t inten 

en geeft de omgeving een sfeer met een nieuwe vertrouwdheid en 
t i jdloze charme.

ROSATO

ZAFFERANO ROSATO

90 X 90 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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KERAMIEKARTE

GRIGIO

120 X 60 X 2

Nieuw in ons assort iment:  Arte heeft z ich laten inspireren door de 
populaire marmerlook in subtiele taupe/gri jze t inten.  Uitstekende 
anti-sl ip eigenschappen.

GRIGIO

LUNA
Nieuw in ons assort iment:  Luna kenmerkt zich door 
een stoere look in neutrale gri jst int .  Eenvoudig te 
combineren met diverse woonsti j len.

80 X 80 X 2
120 X 60 X 2

GREY
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STONE MONTAGNA
Nieuw in ons assort iment:  Montagna is  verkri jgbaar in 2 natuurl i jke 

t inten.

WHITE SAND

100 X 100 X 2
120 X 60 X 2

UNICO
Nieuw in ons assort iment:  Unico kenmerkt zich door de ‘fossielen’  in 

deze karakterist ieke tegel  met natuursteenlook.

GREIGE

80 X 80 X 2

CALCARE
Nieuw in ons assort iment:  Calcare ontleent zi jn uiterl i jk 

aan de kalksteen.

SAND TAUPE

80 X 80 X 2
120 X 60 X 2
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QUARTZ 2 CM DIK KERAMIEK

EMILIA
Deze col lect ie vertaalt  de esthetische uitdrukking van materiaal  en 
schaduw naar een keramische tegel .  De diversiteit  zorgt voor veel 
mogel i jkheden en zal  bi j  iedere stap vooruit  weer een uniek beeld 
creëren.

PARMA

PARMA RIMINI

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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QUARTZ EXTRA C
Een col lect ie geïnspireerd door één van de meest populaire 

natuursteenproducten.  Van het Belgisch blauwe hardsteen tot de 
unieke structuur van graniet ,  al leen dan verkri jgbaar met de voordelen 

van keramiek.

MAGMA GREY

MAGMA BLACKMAGMA GREY

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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KERAMIEKPIETRA DI ITALIA/VALS

Geïnspireerd door zeldzaam kwartsiet  en verkri jgbaar in drie 
kleurt inten.  Gereproduceerd om de unieke uitstral ing van het 
kwartsiet  te combineren met de voordelen van keramiek.  In detai l  net 
zo mooi als  in z i jn geheel ,  door de prachtige aders en kleurnuances.

DI VALS ANTRACITE

120 X 40 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten 
leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.

DI VALS ANTRACITE

DI ITALIA GREIGE

DI ITALIA GRIGIO
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QUARTZ ROXSTONES

Een suggestieve reproductie van natuurl i jk kwartsiet  in keramische 
tegels .  Veelzi jdig,  genuanceerd en gekenmerkt door zachte aders en 

een leisteen structuur.

WHITE QUARTZ

SILVER GRAY GOLDEN STONE WHITE QUARTZ

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2

120 X 60 X 2

60 X 60 X 2
75 X 75 X 2

120 X 60 X 2

60 X 60 X 2

* Van deze ser ie z i jn ook diverse formaten leverbaar als  binnentegel ,  1  cm dikte.
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KERAMIEKPIASTRA CERAMICA XXL
De Piastra Ceramica XXL heeft in 2019 zi jn intrede gemaakt binnen Stone base.  De prachtige keramische 
platen zi jn verkri jgbaar in de maten 120 X 120 X 2 en 120 X 240 X 2. 

Toepasbaar als unieke bestrating voor bi jvoorbeeld uw oprit ,  bordes of terras.  Tevens kunnen wij  op onze 
eigen maatwerkafdel ing deze platen voorzien van een rand in verstek,  zodat u bi jvoorbeeld een trap kunt 
creëren.

ORTOVERO GRIMALDI

CANTARON COLLABASSA

CASTELLAR GIALLO GENUA

120 X 120 X 2
240 X 120 X 2
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PIASTRA CERAMICA XXL

CANTARON
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NATUURSTEEN
De belangrijkste eigenschappen 

van natuursteen.

DUURZAAM
Natuursteen is één van de meest duurzame bouwproducten. Het werd door 
de geschiedenis heen al gebruikt door de mensheid als bouwmateriaal. Veel 
van deze bouwwerken zijn nog steeds intact en nog steeds is te zien dat de 
schoonheid van het natuursteen en de typische eigenschappen bewaard zijn 
gebleven.

TIJDLOOS
Natuursteen kan gebruikt worden in allerlei bouwstijlen: van modern tot klassiek 
en van ingetogen tot expressief. Doordat er vele mogelijkheden zijn in de 
afwerking en de toepassing van natuursteen is het materiaal tijdloos en geschikt 
voor iedere stijl en trend.

KLEURECHT
Natuursteen bestaat uit afgekoeld vloeibaar gesteente uit de kern van de aarde, 
of uit sedimenten die onder druk of bij hoge temperaturen zijn versteend. 
Het is dus door-en-door gekleurd en er zijn geen kunstmatige kleurstoffen 
toegevoegd. Alleen bepaalde opervlaktebewerkingen kunnen de kleur 
veranderen.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Natuursteen is een zeer compact gesteente. De fysieke eigenschappen van 
de verschillende natuursteensoorten bepalen de kwaliteit van de steen, maar 
over het algemeen kennen de meeste natuursteensoorten een hoge dichtheid. 
Hierdoor zullen vuil, algen, mossen en schimmels moeilijk kans krijgen om te 
hechten.

FUNCTIONEEL
Natuursteen kan op verschillende manieren worden bewerkt, van gepolijst tot 
ruw. Dit bepaalt zowel het uiterlijk als de functionaliteit van de natuursteen. Het 
uiterlijk van de natuursteen kunt u het beste beoordelen op een klein oppervlak, 
omdat op een foto veel van de levendigheid verloren gaat.
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Tegel  Blue Stone gezoet met facet 100 x 100 x 5 / Afdekker 150 x 40 x 5 / Opsluit ingen 100 x 6 x 20
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NATUURSTEENBELGISCH HARDSTEEN
Belgisch hardsteen is  een populaire,  t i jdloze hardsteensoort .  Deze natuurl i jke,  authentieke soort 
heeft een prachtige uitstral ing en is  verkri jgbaar in al lerlei  formaten en bewerkingen waardoor deze 
toepasbaar is  in uiteenlopende st i j len,  van hedendaags tot klassiek tot landel i jk .

GEZOETLICHTBLAUW GESCHUURDGRIJS GESCHUURD

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3

BRICKENO GEKAPT

20 X 8 X 8

20 X 5 X 8
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BELGISCH HARDSTEEN

KORSTPLATEN

Lengte 2-3 m
Breedte 60-150 cm

Dikte 5-15 cm
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NATUURSTEENBLUE STONE
Een gri js/blauwe Chinese hardsteensoort .  Kenmerkend zi jn de tal loze fossiele “spots” (natuurl i jk 
gevormde vlekjes die inherent zi jn aan het gesteente) .

GEZOET MET FACET

GEVLAMD EN GEBORSTELD

ANTIC FINISH

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3
80 X 80 X 3
100 X 100 X 3

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3
80 X 80 X 3
100 X 50 X 3
100 X 100 X 3
120 X 60 X 3

60 X 60 X 5
100 X 50 X 5

60 X 60 X 3
80 X 80 X 3
100 X 50 X 3
GROOT
ROMAANS
VERBAND

GEZOET MET FACET

GEVLAMD EN GEBORSTELD

ANTIC FINISH

GESTRAALD ANTIC FINISH GEBOUCHARDEERD

60 X 60 X 3 50 X 50 X 3
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TEGELS

BRICKENO GEKAPT

WAALFORMAAT DIKFORMAAT

BRICKENO

20 X 5 X 5 20 X 7 X 5

20 X 5 X 5
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NATUURSTEENORIËNT BLACK
Oriënt Black is  een elegante graniet tegel  die zeer dicht tegen 
basalt  aanzit .  Deze tegel  bl inkt uit  in kwal iteit  en uitstral ing.  Oriënt 
Black bevat Ol iv i jn en kristal l iseert in een afgeplatte vorm. Doordat 
deze natuursteen tegel  nagenoeg geen kalk bevat zal  deze mooi op 
kleur bl i jven.  Deze strakke tegel  past perfect bi j  een moderne st i j l 
en is  uitgevoerd met een gevlamde of geschuurde afwerking.

GESCHUURD

GEVLAMD

50 X 50 X 3
80 X 80 X 3

100 X 100 X 3

30-80 X 15 X 3
50 X 50 X 3
60 X 30 X 3
60 X 60 X 3
80 X 80 X 3
100 X 50 X 3
100 X 100 X 3

GESCHUURD

GEVLAMD

40 X 40 X 1,5
50 X 50 X 1,5
60 X 60 X 1,5
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ORIËNT DARK
Oriënt Dark kenmerkt zich door de homogeniteit ;  een gri jze basiskleur 

met een donkere korrel .  Het heeft een t i jdloos karakter en is 
toepasbaar bi j  uiteenlopende st i j len.  Deze tegel  kan buitenshuis 

uitstekend toegepast worden,  echter wordt aangeraden om de tegel 
op een voldoende waterdoorlatende ondergrond te leggen.

80 X 80 X 3
100 X 100 X 3

GESCHUURD

GEVLAMD

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3
80 X 80 X 3

100 X 100 X 3 
GEVLAMD

MONGOLIAN SLATE
Fraaie leisteen uit  Noord-China.  Unieke t inten in combinatie met een 

gelaagde structuur.  Doordat deze steensoort i jzerhoudend is ,  is  er 
kans op naroesting.

60 X 60 X 3
80 X 40 X 3

60 X 60 X 3

SUPREME

RUSTY SLATE

SUPREME

TEGELS
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NATUURSTEENBALI OCRE
Mooie natuurl i jke schakeringen van okergeel  tot bruin en al le t inten 
die daar tussen val len.  Door het geschuurde oppervlak worden de 
t inten geaccentueerd en kri jgt  het terras een levendig uiterl i jk .

60 X 60 X 3

BALI OCRE

BALI OCRE

LICHT HARDSTEEN
Deze col lect ie marmer tegels bestaan uit  een aantal  soorten 

afkomstig van verschi l lende groeven rond de Middellandse Zee.  Lichte 
natuursteensoorten zi jn poreuzer dan bi jvoorbeeld gri jze of donkere 

kleuren.

80 X 40 X 3

60 X 60 X 3

ARIZONA CREAM

ARIZONA CREAMSINAI PEARL
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NATURE GREY

Nature Grey is  een kwalitat ief  hoogwaardige granietsoort . 
Door de hardheid van graniet is  deze tegel  duurzaam, 

sl i j tvast en bestendig tegen krassen.  Nature Grey is  in al le 
opzichten gel i jkwaardig aan Oriënt Dark,  echter kenmerkt 

deze natuursteensoort z ich door een grovere donkere korrel . 
Deze tegel  kan buitenshuis uitstekend toegepast worden, 

echter wordt aangeraden om de tegel  op een voldoende 
waterdoorlatende ondergrond te leggen.

GEVLAMD

50 X 50 X 3

GEVLAMD EN WATERJET

60 X 60 X 3

GEVLAMD

TEGELS
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NATUURSTEENBRASIL NATURE
Deze populaire leisteen uit  Brazi l ië geeft  uw terras 
een stoere,  robuuste uitstral ing.  Deze natuursteen is 
levendig door zi jn antracietgroene kleurnuance en 
de gelaagdheid die bi j  een leisteen hoort .

ANTIC FINISH

NATURE ANTIC FINISH

ROMAANS
VERBAND

50 X 50 X 2,5
60 X 60 X 2,5
80 X 80 X 3
100 X 100 X 3

NATURE

40 X 60 X 1
60 X 60 X 1
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PACIFIC BLACK
De fossielr i jke donkerblauwe Aziat ische hardsteensoort kent een unieke t int en structuur.  Witte vlekken 

en aders verraden de aanwezigheid van kalkri jk sediment.  Daarnaast kent de uitvoering ‘gevlamd & 
geborsteld’  ruime anti-sl ip weerstand,  zodat deze tegels ook perfect bi j  bi jvoorbeeld zwembaden kunnen 

worden toegepast . 

BLUE ANTIC FINISH BLACK ANTIC FINISH BLACK GEVLAMD

60 X 60 X 3 60 X 60 X 3
80 X 40 X 3
80 X 80 X 3
ROMAANS
VERBAND

60 X 60 X 3
80 X 80 X 3
120 X 60 X 3

BLACK GEVLAMD

BLACK ANTIC FINISH

TEGELS
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NATUURSTEENBRASILIAN BLACK
Geli jkwaardig aan de Pacif ic  Black.  Een 
donkerblauwe hardsteen met witte vlekken en 
fossielresten.  Deze tegels z i jn er al leen in een 
strakke afwerking.

60 X 60 X 3
60 X 60 X 3
80 X 80 X 3

100 X 100 X 3

GEZOET
STEELJET

GEZOET
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TEGELS SEVILLA GRIS
De Sevi l la gris  is  een kwartsiet  zandsteen met 

een zeer natuurl i jke uitstral ing.  Deze gelaagde 
steen kenmerkt zich door een vlak maar 

onregelmatig oppervlak.

GREY

GREY

150 X 75 X 4-6
200 X 75 X 4-6
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NATUURSTEENORIËNT MISTY GREY
De graniet tegel  Misty Grey 
kent een mystiek kleurenspel 
in diverse gri jst inten.  Deze 
harde granietsoort is  niet 
gevoel ig voor krassen en door 
de mystieke kleurnuance zal 
de tegel  nooit  saai  z i jn .

40 X 80 X 3

GREY GEVLAMD

GREY GEVLAMD

ORIËNT VERDE
Deze antracietgroene natuursteen tegel  oogt elegant en kenmerkt zich door duurzaamheid en 
sl i j tvastheid,  De excentrieke graniet tegel  combineert heel  mooi met andere natuurl i jke kleuren en 
producten.

GEVLAMD 

GEVLAMD 

50 X 50 X 3
60 X 60 X 3
80 X 80 X 3
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TEGELS RANDTEGELS
Een zwembadrand van natuursteen is  een mooi en betaalbaar product om uw zwembad een mooie en 

natuurl i jke uitstral ing te geven.  Leverbaar in diverse steensoorten,  zoals hardsteen,  basalt ,  graniet ,  etc.

Naast rechte zwembadranden hebben we ook bi jpassende hoeken ( in- uitwendig) en radiustegels in ons 
assort iment.

BLUE STONE GEVLAMD & GEBORSTELD BLUE STONE GEZOET ORIËNT BLACK GEVLAMD (RECHTE NEUS)

RECHT
RADIUS
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

RECHT
RADIUS
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

RECHT
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

ORIËNT BLACK GEVLAMD ORIËNT BLACK GEZOET ORIËNT DARK GEVLAMD

RECHT
RADIUS
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

RECHT
RADIUS
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

RECHT
RADIUS
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

NATURE GREY GEVLAMD

RECHT
RADIUS
HOEKSTUK

50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3
50 X 30 X 5/3

ORIËNT BLACK GEVLAMD
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NATUURSTEENTRAPTREDEN
Voor een afwerking in st i j l  kunt u uw traptreden in hetzelfde materiaal  toepassen als 
de gekozen tegels .  Door middel  van verschi l lende afwerkingen zoals een antisl ip-rand 
kunnen er extra vei l igheidsmaatregelen worden toegepast .  Traptreden kunnen naast het 
overbruggen van een hoogteverschi l  in uw tuin ook worden toegepast als mooie borders 
voor uw afscheiding van spl it  en groen.

BLUE STONE GEZOET HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15

BLUE STONE GEZOET MET RAND HOEKSTUK

50 / 35 X 15100 X 35 X 15

BLUE STONE GEZOET MET NEUS HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15 IN- EN UITWENDIG

BLUE STONE GEVLAMD & GEBORSTELD HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15
ORIËNT BLACK GEVLAMD

BELGISCH HARDSTEEN HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15



75

CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

HOEKSTUKBLUE STONE GEKAPT

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15

ORIËNT BLACK GEVLAMD HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15

ORIËNT DARK GESCHUURD HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15

ORIËNT DARK GEVLAMD HOEKSTUK

100 X 35 X 15 50 / 35 X 15

PACIFIC BLACK GEVLAMD BRASIL NATURE
BLUE STONE GEKAPT

BLUE STONE GEZOET

100 X 35 X 15 120 X 35 X 15
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NATUURSTEENAFDEKSTROKEN
Natuurstenen afdekstroken zorgen ervoor dat water 
niet op of in de muren loopt.  Afdekstroken zi jn o.a . 
geschikt voor het afdekken van gemetselde tuinmuren, 
kopgevels ,  borstwering,  balustrades,  dakranden,  of als 
vi jveromranding. 

BLUE STONE GEZOET MET FACET

BLUE STONE GEVLAMD & GEBORSTELD HOEKSTUK

100 X 20 X 3
100 X 25 X 3
100 X 30 X 3

50 / 30 X 3

BLUE STONE GEZOET MET FACET HOEKSTUK

100 X 15 X 3
100 X 20 X 3
100 X 25 X 3
100 X 30 X 3

150 X 15 X 5
150 X 20 X 5
150 X 30 X 5
150 X 40 X 5

50 / 15 X 3
50 / 20 X 3
50 / 25 X 3
50 / 30 X 3

50 / 20 X 5
50 / 30 X 5
50 / 40 X 5

ORIËNT BLACK GEVLAMD HOEKSTUK

100 X 15 X 3
100 X 20 X 3
100 X 30 X 3

50 / 30 X 3

BRASILIAN BLACK GEZOET MET FACET HOEKSTUK

100 X 30 X 3 50 / 30 X 3
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CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

ORIËNT BLACK GESCHUURD HOEKSTUK

100 X 15 X 3
100 X 20 X 3
100 X 30 X 3

50 / 30 X 3

BLUE STONE GEZOET

BLUE STONE GEZOET

ORIËNT DARK GESCHUURD HOEKSTUK

100 X 20 X 3
100 X 30 X 3

50 / 30 X 3

ORIËNT DARK GEVLAMD HOEKSTUK

100 X 15 X 3
100 X 20 X 3
100 X 30 X 3

50 / 30 X 3

PACIFIC BLACK GEVLAMD HOEKSTUK

100 X 30 X 3 50 / 30 X 3
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NATUURSTEENSTAPELELEMENTEN
Met hoogteverschi l len in uw tuin creëert u eenvoudig een 
optische dieptewerking.  Zo l i jkt  de tuin niet al leen groter, 
de tuin kri jgt  daardoor ook een geheel  eigen uitstral ing.  De 
natuurstenen stapelelementen zi jn er zowel in een strakke 
als in een gekapte afwerking. 

BLUE STONE GEZOET ORIËNT BLACK GEKAPT

BLUE STONE GEZOET BLUE STONE GEKAPT ORIËNT BLACK GEKAPT

50 X 12 X 12 50 X 12 X 12
EINDSTUK 50 X 12 X 12

50 X 12 X 12
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CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN OPSLUITINGEN

ORIËNT BLACK GEVLAMD

Bij  een juiste aanleg van een pad of terras zal  alt i jd gewerkt 
moeten worden met opsluitbanden.  Opsluitbanden,  het 

woord zegt het eigenl i jk al  zelf,  s luiten de bestrating op of 
in.  Opsluitbanden worden aan al le randen van een pad of 

terras gelegd en vormen zo een stevige begrenzing. 

BLUE STONE GEZOET MET FACET ORIËNT DARK GEVLAMD ORIËNT BLACK GEVLAMD

100 X 5 X 15
100 X 6 X 20
100 X 6 X 35
100 X 8 X 20
100 X 10 X 20

100 X 6 X 20
100 X 10 X 20

100 X 6 X 20
100 X 8 X 20

80-120 X 25 X 20
50/25 X 50/25 X 20 UITW
50/25 X 50/25 X 20 INW

BELGISCH HARDSTEEN

100 X 5 X 15
100 X 6 X 20
100 X 8 X 20
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KASSEIEN
Natuursteen kasseien,  ook wel kinderkoppen genoemd, z i jn uitstekend geschikt als 
bestrating van bi jvoorbeeld oprit  of  terras en brengen enorm veel  charme met zich mee. 
Robuust,  duurzaam en t i jdloos en bovendien ideaal  te combineren met straatbaksteen. 
Natuursteen kasseien worden vaak hergebruikt en zi jn daarmee een mil ieuvriendel i jke 
keuze.  Gebruikte kasseien hebben daarnaast vaak nog meer charme!

KANDLA GRES 
GRIJS-BEIGE

KANDLA GRES 
GEEL-BRUIN

10 X 10 X 8-10
12 X 12 X 8-10
14 X 14 X 8-10
14 X 20 X 8-10

KANDLA GRES 
MIXED COLORS

13 X 34 X 6-8
14 X 14 X 8-10
14 X 20 X 8-10

14 X 20 X 14

10 X 10 X 8-10
14 X 14 X 7-9
14 X 20 X 7-9
13 X 34 X 6-8

NATUURSTEEN
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Onderstaande kasseien zi jn slechts een greep uit  ons 
assort iment.  Voor het actuele aanbod en de voorraad kunt 

u alt i jd contact met ons opnemen.

KASSEIEN

GRES
GEBRUIKT

12 X 14 X 12
14 X 20 X 14

GRES
GEBRUIKT
GEZAAGD

14-16 X 6-8
14 X 20 X 6-8
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KASSEIEN NATUURSTEEN

ZWEEDS
GRANIET

14 X 20 X 6-8
14 X 120 X 14 (onbewerkt)

PORFIER

14 X 20 X 14
14-16

ZWEEDS
GRANIET
GEZAAGD

14 X 20 X 6-8

SCORI BRICKS

10 X 20-24 X 10-12
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KASSEIEN

PORTUGEES
GRANIET

VIETNAMEES
BASALT

8-10
9-11

14-20

10 X 10 X 8-10
10 X 20 X 7-10
14 X 14 X 8-10

MANGA ZWART

8-10

MANGA ROOD

8-10
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STRAATBAKSTEEN
De belangrijkste eigenschappen 

van straatbaksteen.

DUURZAAM
Straatbaksteen dankt zijn sterke eigenschappen aan de uitstekende samenstelling van de 
klei en de moderne technieken die worden toegepast tijdens het bakproces. Straatbaksteen 
wordt op hoge temperaturen gebakken, waardoor de stenen hun unieke hardheid en 
slijtvastheid krijgen.

MOOI EN VEELZIJDIG
Straatbaksteen oogt bijzonder. Van dichtbij is de grote variëteit in kleur en structuur 
zichtbaar. Straatbaksteen is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Dit maakt de 
ontwerpvrijheid onbeperkt. Van authentiek tot modern en van natuurlijk tot stedelijk. Tevens 
kan straatbaksteen prima gecombineerd worden met natuursteen of keramische tegels.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Straatbaksteen is bestand tegen uitzonderlijke omstandigheden. Dankzij het relatief gladde  
oppervlak hechten vuil, mos en algen zich moeilijk. De methode en intensiteit van onderhoud 
is afhankelijk van het gebruik van het straatwerk. In alle gevallen is straatbaksteen 
gemakkelijk te behandelen, zonder gevaar voor beschadiging.

BUDGETVRIENDELIJK
Straatbaksteen past binnen ieder budget, doordat de stenen in verschillende formaten en 
hoogtes worden geproduceerd. Straatbaksteen is een duurzaam product en meer dan één 
keer te gebruiken.

KLEURECHT EN KLEURVAST
Straatbaksteen bestaat voor 100% uit natuurlijke grondstoffen. De natuurlijke tint wordt 
levenslang behouden en door het natuurlijke afslijtingsproces wordt de kleur na verloop van 
tijd alleen nog maar mooier en warmer.
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Strengpers 65 Monza dikformaat getrommeld bezand
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STRAATBAKSTEENSTRENGPERS 60
Bij  het strengpersen worden de stenen van een lange streng klei  op 
de gewenste hoogte afgesneden.  Strengpersstenen zi jn veelal  glad, 
maar er kan een andere uitstral ing gecreëerd worden door middel 
van uiteenlopende oppervlaktebehandel ingen.   

STRENGPERS  -  HOOGTE 60 MM  -  BEZAND / 
ONBEZAND  GETROMMELD  -  WATEROPNAME 0-6%

BOLTON / ROOD-PAARS CLARE / ZWART DERBY / PAARS-BRUIN

LEEDS / ROOD-PAARS WINTON / ROOD-BRUIN YORK / PAARS-BRUIN

CHELSEA / GRIJS-BONT MOON / ZWART LONDON / ROOD-BLAUW

WAALFORMAAT 
5 X 20 X 6

DIKFORMAAT 
6,5 X 20 X 6

SHEFFIELD
 BRUIN-ZWART
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STRENGPERS 60

DERBY

CLARE
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STRENGPERS 65
Bij  het strengpersen worden de stenen van een lange streng klei  op 
de gewenste hoogte afgesneden.  Strengpersstenen zi jn veelal  glad, 
maar er kan een andere uitstral ing gecreëerd worden door middel  van 
uiteenlopende oppervlaktebehandel ingen.   

WAALFORMAAT 
5 X 20 X 6,5

DIKFORMAAT 
6,5 X 20 X 6,5

LIVORNO / BLAUW-PAARS TRENTO / ZWART-PAARS MODENA / GRIJS-ZWART

MONZA / ZWART PALERMO / PAARS-BRUIN SARONNO RIVA / ROOD-PAARS

STRENGPERS  -  HOOGTE 65 MM  -  BEZAND - 
GETROMMELD  -  WATEROPNAME 0-6%

SARONNO RIVA

STRAATBAKSTEEN
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MONZA

PALERMO

STRENGPERS 65
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STRENGPERS 80 STRAATBAKSTEEN

Strengpersstraatstenen staan bekend om hun tijdloze 
uiterlijk en uiterst maatvaste afmetingen. Ze hebben een 
geringe wateropname en zijn daardoor extreem hard. 
Stone base introduceert een assortiment van 4 kleuren 
strengpersstenen op 8 cm hoog. Dit product leent zich 
perfect voor een oprit.

LEEDS / ROOD-PAARS FULHAM / BLAUW-BRUIN

WAALFORMAAT 
5 X 20 X 8

DIKFORMAAT 
6,5 X 20 X 8

STRENGPERS  -  HOOGTE 80 MM  -  BEZAND - 
GETROMMELD  -  WATEROPNAME 0-6%

FULHAM

SHEFFIELD
 BRUIN-ZWART

MOON / ZWART



91

STRENGPERS 80
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VORMBAK 70 ONBEZAND STRAATBAKSTEEN

Vormbakstenen worden gemaakt door het persen van klei 
in vormbakken. De bak wordt na het persen omgedraaid 
zodat de steen uit de vorm valt en klaar ligt om te drogen. 
Na het drogen gaan de stenen de oven in.

VORMBAK  -  HOOGTE 70 MM  -  ONBEZAND - 
GETROMMELD  -  WATEROPNAME 4-12%

GENT / ROOD-BRUIN BRUGGE / BRUIN BRUSSEL / BRUIN-ZWART

WAALFORMAAT 
5,2 X 21,5 X 7

BRUSSEL GENT
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VORMBAK VORMBAK 85 BEZAND

VORMBAK  -  HOOGTE 85 MM  -  BEZAND - 
ONGETROMMELD - WATEROPNAME 4-12%

WAALFORMAAT 
5 X 20 X 8,5

DIKFORMAAT 
6,5 X 20 X 8,5

KEIFORMAAT 
10 X 20 X 8

ASHFORD / ROOD-BLAUW OXFORD / ROOD-PAARS BLACKPOOL / ZWART

ASHFORD
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VORMBAK 85 ONBEZAND STRAATBAKSTEEN

VORMBAK  -  HOOGTE 85 MM  -  ONBEZAND - 
GETROMMELD  -  WATEROPNAME 4-12%

Vormbakstenen worden gemaakt door het persen van klei 
in vormbakken. De bak wordt na het persen omgedraaid 
zodat de steen uit de vorm valt en klaar ligt om te drogen. 
Na het drogen gaan de stenen de oven in.

CARRINGTON / BLAUW-PAARS WESTON / ROOD-PAARS

WAALFORMAAT 
5 X 20 X 8,5

DIKFORMAAT 
6,5 X 20 X 8,5

DENTON / ROOD-ZWART

WESTON
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OUD GEBAKKEN OUD GEBAKKEN

WAALFORMAAT DIKFORMAAT KEIFORMAAT

Oud gebakken klinkers zijn gebakken in ouderwetse steenovens. De temperatuur was hierbij nooit 
exact hetzelfde, waardoor unieke kleurschakeringen ontstonden. Geen oud gebakken klinker is 
hetzelfde, wat de steen de unieke charme meegeeft. Oud gebakken klinkers zijn een duurzame 

keuze en hebben vaak al jaren ‘ervaring’ opgedaan, wat ze extra charme geeft!

WAALFORMAAT 
CA 5 X 20 X 9

DIKFORMAAT 
CA 6,5 X 20 X 9

KEIFORMAAT 
CA 6,5 X 20 X 9

WAALFORMAAT
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SPLIT EN SIERGRIND
De belangrijkste eigenschappen 

van split en siergrind.

DUURZAAM
Split en grind zijn optimaal waterdoorlatend. Daardoor heeft u weinig last van plassen in de tuin, 
verbetert u de hemelwaterafvoer in uw straat en ontlast u het riool.
Tevens zijn split en grind herbruikbaar. Wilt u de tuin eens veranderen dan kunt u het split of grind 
eenvoudig uit de tuin scheppen en het elders plaatsen. U hoeft dus niet direct nieuwe split of grind te 
kopen.
Split en grind zijn natuurproducten waarbij geen milieubelastende materialen zijn toegevoegd.

MOOI EN VEELZIJDIG
Split en grind geven uw tuin een sfeervolle en stijlvolle uitstraling. Toepasbaar in een moderne, strakke 
of landelijke tuin. Stone base beschikt over een ruim assortiment split en grind in verschillende fracties.
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Split  Ardenner gri js  7-14 mm / Tegel  Oriënt Black gevlamd
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SPLIT SPLIT EN SIERGRIND

ARDENNER GRIJS

BASALT

DOLOMIET

MORAINE

7-14 mm
14-22 mm

2-5 mm
5-11 mm
8-16 mm
16-22 mm

8-16 mm

2-6 mm
8-11 mm
8-16 mm
16-22 mm
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SPLIT

YELLOW SUN

GRANIET ROOD

ICY BLUE

CASTLE BEIGE

5-11 mm
11-22 mm

8-16 mm
16-22 mm

8-16 mm
16-22 mm

4-10 mm
6-20 mm

BASALT

ICY BLUE

VALENCIENNES
GREY

8-14 mm
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GRIND SPLIT EN SIERGRIND

MORAINE

KWARTSIET GEEL

WIT GRIND

BALTIC GREY

8-16 mm
16-32 mm

8-16 mm
16-32 mm

4-6 mm
8-16 mm
16-32 mm

4-8 mm
8-16 mm
16-32 mm
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OLIVINE EN HALFVERHARDING OLIVINE SPLIT

Olivine heeft de unieke 
eigenschap dat het CO² bindt 
en daarom het overschot aan 
broeikasgassen vermindert .  Door 
Ol iv ine te gebruiken kan iedereen 
dus direct z i jn steentje bi jdragen 
aan een beter leefkl imaat.  Ol iv ine 
is  een magnesiumsil icaat met 
i jzer,  een mineraal  dat in grote 
hoeveelheden in de mantel  van 
de aarde aanwezig is .  Ol iv ine 
wordt in combinatie met water 
en CO² instabiel .
 
Ol iv ine is  toepasbaar als zand 
en spl it .  Zand kunt u toepassen 
gemengd met potgrond of 
tuinaarde.  Dit  zorgt voor een 
betere groei  van uw planten en 
gras.

Spl it  kunt u toepassen als 
halfverharding in paden en 
opritten.

OLIVINE SPLIT

0-3 mm
8-13 mm

OLIVINE ZAND

0-3 mm

HALFVERHARDING

GRAVIER D’OR

0-5 mm

GRES D’HAUTRAGE

0-8 mm
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SFEER & DECORATIE
Geef uw tuin nog meer sfeer met 

Stone base decoratiemateriaal.

BLOEMBAKKEN
Onder de term sfeer & decoratie levert Stone base een uitgebreid assortiment exclusieve 
bloembakken. Deze nieuwe series worden geleverd in hoogwaardige afwerkingen cortenstaal en 
poedercoating, in de kleuren wit, taupe en antraciet.

Deze producten zijn vervaardigd uit een zeer hoogwaardige staalsoort. Door het stijlvolle en tijdloze 
design zijn de series toepasbaar in vele projectdoeleinden zoals tuinen, hotels, restaurants etc. Met de 
modulaire bloembakken en module+ bloembakken creëert u een decoratieve ambiance met allure 
voor uw tuin en terras.

VERLICHTING
De Solid serie is een exclusieve lijn van Stone base, uitgevoerd in dezelfde materialen als de modulaire 
bloembakken. Hierdoor ontstaat er een uniforme uitstraling voor de inrichting van uw tuin. De 
poedercoat versies worden namelijk in identieke kleuren wit, antraciet en taupe als de modulaire 
bloembakken geproduceerd. De lampen zijn leverbaar in zuilvorm, in 12 volt.

GEBAKKEN STEENSTRIPS
Stone base biedt een groot assortiment aan baksteen steenstrips en natuursteen steenstrips. De 
baksteen steenstrips worden geproduceerd in een strippenfabriek of gezaagd uit onze eigen voorraad 
oude bakstenen.

NATUURSTENEN STEENSTRIPS
Maak van een traditionele wand een sfeervolle wand met steenstrips van natuursteen. Deze gebroken 
stukjes natuursteen zijn in strookjes gezaagd en op matjes gelijmd. Deze panelen hebben een afmeting 
van 60 X 15 cm. Tevens zijn er hoekpanelen te bestellen.
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Modulaire bloembakken Cortenstaal  / Tegel  Bluetech Vintage Plain 60 x 60 x 1 ,8 

Traptrede Oriënt Dark gevlamd 100 x 35 x 15 / Opsluitband Oriënt Dark gevlamd 100 x 6 x 20 
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FILOSOFIE SFEER EN DECORATIE

De bloembakken van Stone base zi jn geproduceerd uit  hoogwaardige materialen en samengesteld 
volgens een doordacht concept.  Hierdoor zi jn ze makkel i jk toepasbaar doordat ze op een eenvoudige 
manier kunnen worden opgebouwd. Waar u in het begin zelf  de lengte- en breedtemaat kon bepalen is 
het tegenwoordig mogel i jk om zelf  bloembakken in verschi l lende vormen te ontwerpen.  Hierdoor is  de 
bloembak eenvoudig aan te passen aan praktische iedere situatie.  Het is  mogel i jk te kiezen voor:

Module+ :  Door 8 verschi l lende profielen in de maten 600 mm en 900 mm is het mogel i jk om iedere 
gewenste vorm te creëren.  Module+ zorgt daardoor voor de ult ieme bewegingsvri jheid voor het 
maken van bloembakken of verhogingen in uw tuin.  Module+ is  voorlopig nog enkel  verkri jgbaar in het 
duurzaame Cortenstaal .

Modulaire bloembak :  Hiermee kunt u zelf  de breedte en de lengte van uw bloembak kiezen.  De 
bloembakken kunt u in gewenste hoogte opbouwen. De modulaire bloembakken zi jn op te bouwen met 
of zonder bodem. Als u kiest voor een bloembak met bodem, zi jn er voor diverse maten ook pootjes of 
zwenkwielen te monteren.  Pootjes zi jn leverbaar per 4 stuks,  in 5 cm of 9 cm hoogte.  Hierdoor is  de 
bloembak makkel i jker verplaatsbaar d.m.v.  bi jv.  steekwagen of pompwagen* (*9 cm hoogte pootjes 
noodzakel i jk .)

Vlakke bloembak :  Standaard in twee varianten:  poedercoat en Cortenstaal .  Daarnaast z i jn hier twee 
uitvoeringen van beschikbaar.

Door het modulair  systeem zi jn de bloembakken makkel i jk te monteren,  demonteren en te 
transporteren,  ongeacht de locatie.  Dakterrassen,  balkons of binnenplaatsen zi jn geen obstakel  meer 
doordat de bloembak in delen kan worden getransporteerd.  Het modulaire concept biedt gemak en 
ontwerpvri jheid.  Verpakking is  in ‘bouwpakketvorm’. 

De modulaire bloembakken zi jn zo ontworpen dat u ze zelf  kunt samenstel len aan de hand van de 
leverbare formaten.

In vi jf  s impele stappen wordt uitgelegd hoe u de bakken kunt samenstel len:

1 .  Controleer of de inhoud van uw pakket vol ledig is ;
2.  Leg de profielen bi j  elkaar in de gewenste vorm om deze te bevestigen;
3.  Indien compleet,  bevestig de hoeken aan elkaar met bi jgeleverde bouten;
4.  Bevestig de schoor- of bodemplaten aan het bodemprofiel*;
5.  Herhaal  vervolgens stap 2 en 3 tot de gewenste hoogte is  bereikt .

* Bloembak zonder bodem: bevestig schoorplaatjes in de hoeken.

MATERIAAL

Poedercoating biedt een duurzame bescherming tegen UV en heeft corrosiewerende eigenschappen. 
Dit  doordat er een veel  dikkere coating kan worden geproduceerd dan conventionele vloeibare coatings 
zonder dat het uit loopt.  Dit  biedt een duurzame bescherming en zorgt voor een glad oppervlak dat 
uitstekend bestand is  tegen extreme weersinvloeden.  Hierdoor is  het product net zo t i jdloos als de 
beschikbare kleuren.

Cortenstaal is  uniek doordat het materiaal  met behulp van externe factoren,  zonder enige bewerking 
corrosievast wordt.  Dit  zorgt er tevens voor dat het 100% recyclebaar is  en er geen extra beschermlagen 
hoeven te worden toegevoegd.  De buitenkant wordt bedekt met een luchtdichte laag roest die ervoor 
zorgt dat het onderl iggende staal  wordt afgeschermd van de buitenlucht en niet verder zal  roesten. 
Wat zorgt ,  door zi jn kleurvorming,  voor een nostalgisch,  natuurl i jk en wisselend effect .  De verkleuring 
(roestvorming) van het Cortenstaal  is  per product uniek en afhankel i jk van de externe factoren.

Wij adviseren Cortenstaal producten niet direct op terrastegels te plaatsen i .v.m. afgeven roestwater.
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FILOSOFIE STAPPENPLAN OPBOUW

LET OP! ONDERSTAAND STAPPENPLAN BETREFT OPBOUW ZONDER BODEM, MET BIJGELEVERDE SCHOORPLAAT

STAP 1: CONTROLEER INHOUD

STAP 5: HERHAAL STAPPEN TOT DE GEWENSTE HOOGTE IS BEREIKT

STAP 4: DETAIL SCHOORPLAATSTAP 2 & 3: DETAIL HOEKOPBOUW
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MODULAIRE BLOEMBAKKEN SFEER EN DECORATIE

WIT,  28 CM HOOGTE ANTRACIET,  42 CM HOOGTE

TAUPE, 56 CM HOOGTE CORTENSTAAL, 70 CM HOOGTE

Stel zelf uw plantenbak samen.

De bloembakken van Stone base zi jn geproduceerd uit  hoogwaardige materialen en samengesteld 
volgens een doordacht concept.  Hierdoor makkel i jk toepasbaar doordat ze op een eenvoudige manier 
modulair  kunnen worden opgebouwd. U kunt zelf  de lengte- en breedtemaat bepalen en kiezen uit  een 
ruime selectie maatvoeringen.  Hierdoor is  de bloembak eenvoudig aan te passen aan praktisch iedere 
situatie. 

De modulaire bloembakken zi jn verkri jgbaar 
in drie verschi l lende kleuren:  poedercoat wit , 
antraciet en taupe.  Daarnaast voeren we een 

uitgebreid programma in cortenstaal .
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MODULAIRE BLOEMBAK

Met deze beschikbare elementen kunt u zelf 
uw gewenste bloembak samenstel len.  De 
minimale hoogte van een bloembak is  28 
cm, deze kunt u eenvoudig verhogen met 
middenelementen van 14 cm.

LENGTE (CM) BREEDTE (CM)

30
60 
90 
120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 

30 
60 
90 
120
150
180 
210 
240 
270 
300 

Modulaire bloembakken zi jn op te bouwen 
met of zonder bodem. Als u kiest voor 
een bloembak met bodem, zi jn er voor 
diverse maten ook pootjes of zwenkwielen 
te monteren.  Pootjes zi jn leverbaar per 4 
stuks,  in 5 of 9 cm hoogte.  Hierdoor is  de 
bloembak makkel i jk verplaatsbaar d.m.v. 
bi jv.  steekwagen of pompwagen* (*9 cm 
hoogte pootjes noodzakel i jk) .

TIP:  aangezien een bloembak zomers erg heet kan worden is  het aan te raden om een laag piepschuim 
langs de wanden te bevestigen,  zodat de wortels tegen hitte (en vorst)  beschermd worden.
Een bloembak zonder bodem wordt voornameli jk gebruikt als  vaste bloembak voor buiten waarbi j 
gebruik gemaakt kan worden van het regul iere grondwater.  Het voordeel  is  dat (regen)water opgenomen 
kan worden in de grond.  Een bloembak zonder bodem is heel  goed voor uw planten.



108

VLAKKE BLOEMBAKKEN SFEER EN DECORATIE

Gemak en ontwerpvrijheid

De vlakke bloembakken van Stone base zi jn beschikbaar in 2 kleuren poedercoat (wit  en antraciet)  en in 
een cortenstaal  uitvoering.  De bloembakken zi jn verkri jgbaar in de maten  60x60x60 en 90x90x70 cm.

Door het modulair  systeem zi jn de bloembakken makkel i jk te monteren,  demonteren en te 
transporteren,  ongeacht de locatie.  Dakterrassen,  balkons of binnenplaatsen zi jn geen obstakels meer 
doordat de bloembak in delen kan worden getransporteerd.  Het modulaire concept biedt gemak en 
ontwerpvri jheid!
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IDEE
Wilt  u uw Module+ of Modulaire bloembak 
onderbreken met een zit je? Dit  is  eenvoudig te 
maken en maakt uw bloembak mult ifunctioneel .

SOLID SERIE
Exclusieve verlichting

De Sol id zui len kunnen op een verharde of 
onverharde ondergrond bevestigd worden. 
Standaard wordt er een bevestigingsset voor 
op een verharde ondergrond bi jgeleverd.  Wilt 
u de Sol id op een onverharde ondergrond 
plaatsen adviseren wij  u er een spies bi j 
aan te schaffen.  Dit  zorgt voor een stabiele 
verankering. 

De Sol id serie is  leverbaar in 2 afmetingen:
90x18x18 cm en 60x13x13 cm.

De Sol id serie is  een exclusieve l i jn van Stone base, 
uitgevoerd in dezelfde materialen als de modulaire 

bloembakken.  Hierdoor ontstaat er een uniforme 
uitstral ing voor de inrichting van uw tuin.  De 

poedercoat versies worden nameli jk in identieke 
kleuren wit ,  antraciet en taupe als de modulaire 

bloembakken geproduceerd.  De lampen zi jn 
leverbaar in 12 volt .

SOLID SERIE
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MODULE+ SFEER EN DECORATIE

Ultieme bewegingsvrijheid

Door 8 verschi l lende profielen in de maten 60x42 cm en 90x42 cm is het mogel i jk om iedere gewenste vorm 
te creëren.  Module+ zorgt daardoor voor de ult ieme bewegingsvri jheid voor het maken van bloembakken 
of verhogingen in uw tuin.  Door de toepassing van in- en uitwendige hoeken zi jn veel  vormen eenvoudig 
te bouwen. Module+ is  verkri jgbaar in het duurzame cortenstaal .

Bi j  grotere overspanningen van zowel de Modulaire als Module+ bloembakken worden extra schoorstr ips 
meegeleverd ter voorkoming van mogel i jke uitzett ingen.
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MODULE+

Hiernaast enkele 
voorbeelden van de 
objecten die zi jn te 
maken met Module+.

1 .  RECHT PANEEL
2.  KOPSTUK
3. UITWENDIG LINKS
4.  UITWENDIG RECHTS
5.  INWENDIG LINKS
6. INWENDIG RECHTS

Hoogte:

Tevens leverbaar:

Paral lel  paneel  l inks
Paral lel  paneel  rechts
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NATUURSTEEN BLOEMBAKKEN SFEER EN DECORATIE

Natuursteen bloembakken hebben een mooie,  duurzame en luxe uitstral ing 
die binnen iedere st i j l  past .  Naast de esthetische voordelen zi jn natuursteen 
bloembakken geschikt voor al lerlei  soorten planten en bomen, z i jn ze 
vorstbestendig en hebben een goede afwatering.  Dit  zorgt ervoor dat barsten 
worden voorkomen en dat u nog langer kan genieten van uw bloem- of 
plantenbak.  Naast de keuze voor een duurzaam product loopt u relat ief 
weinig r is ico op diefstal  door het aanzienl i jke gewicht.  Dit  draagt ook bi j 
aan de stabi l i teit  van de bloembak in het algemeen en t i jdens extreme 
weersomstandigheden. 

De bloembakken worden geleverd in diverse materialen die ieder hun eigen 
eigenschappen hebben.  Daarnaast is  er een groot aanbod in formaten, 
afwerkingen en vormen. Zo kunt u kiezen tussen een rechte of tapse vorm en 
klein of groot formaat,  afhankel i jk van de  gekozen beplanting.

BLUE STONE BRASILIAN BLACK

SUPREME SLATE RUSTY SLATE

40 X 40 RECHT
60 X 60 RECHT
80 X 80 RECHT

100 X 100 RECHT
200 X 52 X 75 RECHT

40 X 40 TAPS
60 X 60 TAPS

30 X 30 X 60 TAPS
30 X 30 X 90 TAPS

50 X 50 X 100 TAPS

50 X 50 RECHT

30 X 30 X 60 TAPS
30 X 30 X 90 TAPS

40 X 40 RECHT
50 X 50 RECHT
60 X 60 RECHT

50 X 50 RECHT
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NATUURSTEEN BLOEMBAKKEN

BLUE STONE

RUSTY SLATE
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STEENSTRIPS ONGETROMMELD SFEER EN DECORATIE

Stone base biedt een groot assortiment aan baksteen steenstrips en natuursteen steenstrips. De baksteen steenstrips worden 
geproduceerd in een strippenfabriek of gezaagd uit onze eigen voorraad oude bakstenen. De toepassingen voor baksteenstrips 
is ongekend. Een achterwand in uw woonkamer, toilet of serre. Zelfs in de badkamer kunt u een prachtige sfeer creëren. Ook 
in de horeca en in winkels worden baksteenstrips vaker toegepast. Dit zorgt voor een tijdloze en mooie industriële uitstraling. 
In overleg kunt u zelfs uw eigen kleurenmix samenstellen. Het verouderen van de baksteenstrips geeft een trendy uitstraling 
aan dit prachtige natuurproduct.

VALENCIA

GENUA

LYON

RIGA
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STEENSTRIPS ONGETROMMELD

De Stone base steenstrips worden rechtstreeks in de mal gevormd. 70% minder grondstoffen en 50% 
minder energieverbruik maken van deze ECO baksteenstrips een zeer duurzame oplossing.

Het assortiment steenstrips van Stone base is ongekend groot. Voor informatie en verwerkingadvies kunt u 
mailen naar verkoop@stonebase.nl.

PORTO

GENT

FARO

WAALFORMAAT 
21 X 2 X 5

DIKFORMAAT
21,5 X 2 X 6,5

XL 40
29 X 2 X 4

VALENCIA ■ ■

FARO ■

LYON ■

RIGA ■

GENUA ■ ■

PORTO ■

GENT ■

OUD ROTTERDAM
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STEENSTRIPS GETROMMELD SFEER EN DECORATIE

Baksteen steenstrips worden de laatste 
jaren weer veelvuldig toegepast .  Ze hebben 
een t i jdloze en industriële uitstral ing.  Stone 
base werkt samen met toonaangevende 
steenfabrieken in België.

Baksteen steenstrips kunnen gezaagd 
worden uit  metselstenen of geproduceerd 
worden als str ip.  Stone base trommelt 
en segmenteert de str ips met een witte 
cement.  Doordat we dit  proces zelf 
uitvoeren,  bieden we een breed assort iment 
kleuren aan industriële steenstrips.

Onze ongetrommelde kleuren kunnen we 
op aanvraag trommelen,  mixen of met 
cementsluier uitvoeren.

OUD ROTTERDAM

OUD DUBLIN

OUD ROME

OUD WENEN
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STEENSTRIPS GETROMMELD

WAALFORMAAT
21 X 2 X 5

DIKFORMAAT
21,5 X 2 X 6,5

XL 40
29 X 2 X 4

OUD ROTTERDAM ■ ■ ■

OUD DUBLIN ■ ■

OUD ROME ■

OUD WENEN ■

Hoekstukken zi jn leverbaar in 
al le kleuren en de beschikbare 

maten in zowel getrommeld als 
ongetrommeld.

OUD ROTTERDAM
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NATUURSTEEN STRIPS SFEER EN DECORATIE

Maak van een traditionele wand een sfeervolle wand met steenstrips van natuursteen. Deze gebroken stukjes natuursteen 
zijn in strookjes gezaagd en op matjes gelijmd. Deze panelen hebben een afmeting van 60 X 15 cm. Tevens zijn er hoekpanelen 
leverbaar.

SUPREME SLATE

RUSTY SLATE XL

BLACK SLATE XL

GREY SLATE XL

SUPREME SLATE

RUSTY SLATE XL

BLACK SLATE XL

GREY SLATE XL

GREEN QUARTZITE

HIMALAYA SLATE

ANDES SLATE

BLACK SLATE XS

FORMAAT

60 X 15 X 1-2,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm

60 X 15 X 2-3,5 cm
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NATUURSTEEN STRIPS

HIMALAYA SLATE

GREEN QUARTZITE

ANDES SLATE

BLACK SLATE XS

GREEN QUARTZITE

RUSTY SLATE XL

SUPREME SLATE
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MAATWERK
Op maat gemaakte oplossingen 

voor uw tuin.

Stone base staat voor deskundigheid & service en streeft  ernaar om te voldoen aan uw ult ieme 
tuinwensen.  Natuursteen en keramiek kunnen voor u op maat worden geproduceerd en afgeleverd. 
Speciaal  voor uw ontwerp en passend bi j  uw st i j l .  Dit  voor complete tuin- en bouwprojecten,  maar ook 
voor één specif iek element. 

Het meest voorkomende materiaal  voor maatwerk is  op dit  moment nog natuursteen,  echter,  keramiek is 
aan een behoorl i jke opmars bezig op maatwerkgebied. 

Om uw tuin tot in de kleinste detai ls  af  te werken worden tegels ,  muurafdekkers,  zwembadrandtegels , 
opsluit ingen etc.  op maat geleverd.  Daarnaast behoren constructieve elementen zoals platen,  dorpels , 
vensterbanken,  traptreden,  deuromli jst ingen etc.  tot  de mogel i jkheden.

De keuze in natuursteen is  erg ruim en geeft u de ruimte om een uniek stukje toe te voegen aan uw 
project . 

Doordat Stone base beschikt over een eigen zageri j  kunnen wij  deskundig advies geven en in de meeste 
geval len binnen een korte periode leveren. 

Stone base is  een totaalaanbieder,  van productie tot het leveren op maat.  Maak uw plannen kenbaar. 
Samen wordt gekeken naar de mogel i jkheden en levert i jden.  Indien akkoord wordt er een compleet 
productie- en legplan voor u gemaakt.  Zo worden ideeën geconcretiseerd en omgezet naar een uiterst 
bi jzonder en strak resultaat . 

Heeft u vragen over onze maatwerkmogel i jkheden? Neem dan contact op met ons verkoopteam en wij 
ki jken hoe we uw plannen kunnen real iseren.
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MAATWERK
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STONE BASE
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TIPS & TRICKS
Waar u aan kunt denken bij de 

aanleg van uw tuin.

VERWERKING & ONDERHOUD
Om extra lang te kunnen genieten van uw tuin of terras is het van belang 
dat u deze goed aanbrengt en onderhoudt. Daarom raden we aan de 
professionelen producten en systemen van onze partners Bostik, Gator en 
Gftk te gebruiken, zowel voor de gevorderde hovenier als de particulier. 

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Een belangrijk punt 
hierin is dat u zelf verantwoordelijk bent voor de afwatering van hemelwater. 
Daarom laten wij zien wat u kunt doen om uw tuin zo duurzaam mogelijk te 
maken. Want een betere wereld begint bij uzelf.

INSPIRATIE
We begrijpen dat na het zien van alle mogelijke bestratingsmaterialen het lastig 
kiezen is voor uw eigen tuin. Daarom hebben we nog een aantal inspirerende 
tuinen op een rijtje gezet met mooie productkeuzes uit ons Stone base 
magazine.
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BOSTIK VERWERKING & ONDERHOUD

Voor veel  mensen is  de tuin of het terras een groot deel  van het jaar de ideale plek om te ontspannen 
en te genieten van de vri je t i jd .  Het is  dan belangri jk dat de tuin er verzorgd en mooi uitziet .  Stone 
base biedt samen met Bostik een compleet assort iment aan producten die helpen bi j  de opbouw en het 
onderhoud van uw tuin en terras,  eenvoudig toe te passen en met het hoogste verwerkingsgemak.

LIJMEN & AFDICHTINGSMIDDELEN

Montagel i jm en afdichtingsmiddel  op basis van SMP technologie 
voor al lerlei  klussen in de tuin.  Bi jvoorbeeld zeer geschikt voor de 

opbouw van (sier)muren en verl i jming van stenen bloembakken. 
Universeel  toepasbaar.  Sterk,  bl i jvend elast isch en zeer geschikt voor 

toepassingen met natuursteen.

MONTAGELIJM 

MONTAGELIJM XP

Een sterke,  permanent elast ische montagel i jm op basis van SMP 
technologie.  Zeer hoge aanvangshechting op vele ondergronden. 

Snelle sterkteopbouw, klemmen is  vaak niet nodig.  Uitstekend 
toepasbaar voor het verl i jmen van steenstrips.

STEENLIJMPOEDER

Droge mortel  op cementbasis die uitermate geschikt is  voor het 
verl i jmen en plaatsen van (sier)muurtjes en borders van diverse 

soorten bakstenen,  betonstenen en natuurstenen in tuinen.  Vanwege 
de unieke eigenschappen kan het product worden gebruikt als  l i jm en 
voegmiddel .  Is  gemakkel i jk te verwerken,  heeft een hoge kleefkracht 

en is  weersbestendig.

STEENLIJM PU

Een krachtige 1-component polyurethaanl i jm. Speciaal  voor de 
verl i jming van betonsteen en natuursteen in de tuin.  Geeft een sterke 
verbinding na korte droogti jd .  De opbrengst van een bus is  bi jna gel i jk 
aan de opbrengst van een zak van 25 kg mortel .  Te verken met een PU 

doseerpistool  of met een handbus met r iet je .
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BOSTIK

VOEGMATERIALEN

VOEGMORTEL 1C FLEX

VOEGMORTELCEMENT

Deze gebruiksklare voegmortel  vloeit  soepel  in de voegen,  is  bl i jvend 
f lexibel  en geeft bi j  de juiste verwerking geen f i lmlaag.  Te verwerken 

vanaf 0°C,  ook bi j  l ichte regen.  Bostik Hoveniers Voegmortel  1C Flex is 
speciaal  ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren,  maar 

ook uitermate geschikt voor het voegen van al le andere typen bestrating. 

Minimale voegbreedte:  3 mm. Voegen bl i jven na gebruik van Voegmortel 
1C Flex onkluidvri j .  Tevens verfraait  gebruik van de voegmortel  de 

voegen/sierbestrating.

Snel  verhardende cementgebonden bestratingsvoeg,  met trastoevoeging 
en veredeld met kunsthars.  Geschikt voor smalle en brede voegen (3-25 

mm) en zwaar belaste s ituaties.
Niet waterdoorlatend.
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BOSTIK VERWERKING & ONDERHOUD

ONDERBOUW

BINDMIDDEL VOOR SPLIT

Een met tras en kunststof verbeterd cementair  bindmiddel voor de 
vervaardiging van een uiterst stabiele en drainerende mortel  voor de 
bedding van beton-,  kl inker,  natuursteen- en keramische bestrating. 

Te mengen met spl it  2-8 mm in een betonmolen.

HECHTMORTEL DM

Speciaal  cement met addit ieven ter verbetering van de 
verwerkingseigenschappen.  Hechtverbeteraar tussen tegels/

sierbestrating en een dragend mortelbed zoals Bostik Drainagemortel 
of  Bostik Bindmiddel met spl it . 

TRASCEMENTMORTEL/
ONDERGRONDVERSTEVIGER

Ondergrondversteviger op basis van trascement.  Dit  product wordt 
gemengd met vloeren- of ophoogzand in de betonmolen 

(Verhouding 1 :6) .
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BOSTIK

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSPRODUCTEN

CEMENTSLUIER 
VERWIJDERAAR

Een reiniger voor het verwijderen van cementsluier.

STEEN- EN TEGELREINIGER

Voor het reinigen van vervui lde tegels en stenen.  Kan probleemloos 
worden toegepast op al le steen- en tegelsoorten.  Bevat geen zuren.

GROENE AANSLAG REINIGER

Een bi jzonder goed reinigingsconcentraat dat act ief en met weinig 
mechanische hulpmiddelen groene aanslag op stenen en tegels 

verwijdert .  Geschikt voor het reinigen van al le soorten stenen en 
tegels ,  houdt de vorming van nieuwe aanslag langdurig tegen.

BESTRATINGSIMPREGNEER

Een hoogwaardig,  oplosmiddelvri j  impregneermiddel ,  speciaal  voor 
zuigende ondergronden als betonsteen,  kl inkers en terracotta potten. 
Hoge indringdiepte en waterafparelend effect waardoor algen en mos 

niet meer kunnen ontstaan omdat de voedingsbodem ontbreekt. 
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GFTK VERWERKING & ONDERHOUD

VDW VOEGMORTEL 840+

Voor het voegen van keramiek-,  natuur- en betonsteenbestrating, 
tegels en kl inkervloeren buiten.  Voor tuinterrassen,  tuinpaden en 

entrees.  Bi j  verkeersbelast ing door voetgangers en f ietsers.

BASALT

STEENGRIJS

ZAND-BEIGE

GATOR

GATOR SAND XP G2

Voegen was nog nooit  zo makkel i jk met dit  nieuwe, revolutionaire 
polymeer voegzand.  Het polymeer bindmiddel is  transparant dus nooit 
meer een sluier over de bestrating.  Werkt schoner,  makkel i jker én tot 

wel 50% sneller te instal leren.  De voeg bl i j ft ,  na binding,  enigszins 
elast isch waardoor minder snel  scheuren ontstaan.

BEIGE

ANTRACIET

IVOOR

ZWART

STONEFLEX

Normeco StoneFlex is  uitermate geschikt voor het voegen van nieuwe 
bestrating met smalle voegen van 1  mm tot maximaal 40 mm. Dit 

voegzand op polymeerbasis is  geschikt voor oprit ,  terras,  voetpad en 
middenberm.
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid staat ook bi j  Stone base al  jaren hoog in het vaandel .  Ieder jaar komen er weer meer en 
meer oplossingen om uw tuin of terras zo duurzaam mogel i jk te maken.  Dit  kan door het zorgen voor een 

goede afwatering van hemelwater,  kiezen voor een CO² opnemende grindsoort of het kiezen voor een 
l ichtere tegel  die zorgt voor minder CO²-uitstoot per m2.

DUURZAAMHEID

AFWATERING 
Door de jaren heen zien we dat veel  plekken in ons land zi jn dicht bestraat .  Dit  heeft als  gevolg dat de 

afwatering van hemelwater steeds last iger wegloopt naar de putten.  Daarvoor zi jn er de afgelopen jaren 
oplossingen bedacht. 

TEGELDRAGERS
Een mooi terras zorgt voor gemak en geeft een luxe uitstral ing.  Toch is  een dichte vloer niet alt i jd 

goed voor het mil ieu.  Met tegeldragers onder uw terras kiest u voor een duurzame oplossing.  De tegels 
worden als het ware bovenop kleine dragers gelegd waardoor een kleine verhoging ontstaat .  Er wordt 

een natuurl i jke waterbuffer gecreëerd,  plensbuien kunnen hun gang gaan,  want de natuur doet haar 
werk op uw terras of eigenl i jk eronder.  

TEGELDRAGER
TEGEL

ISOLATIELAAG/BESTAANDE TEGELS

DEKVLOER

DRAAGVLOER

TEGELS OP TEGELDRAGER

STRAATBAKSTEEN UIT EIGEN REGIO
Oude gebakken stenen van klei  en mineralen.  Deze stenen worden geproduceerd in Nederland en België, 

dit  proces al leen bespaart al  duizenden ki lometers aan transportkosten en de daarbi j  behorende CO²- 
uitstoot. 

Tevens is  straatbaksteen een duurzame oplossing voor uw tuin of oprit  omdat deze gebakken stenen 
soms wel eeuwenlang te gebruiken zi jn.  Ideaal  voor het hergebruik van dit  mooie product. 

CO2 BINDEND SIERGRIND
Olivine heeft de unieke eigenschap dat het CO² bindt en daarom het overschot aan broeikasgassen 

vermindert .  Door Ol iv ine te gebruiken kan iedereen dus direct z i jn steentje bi jdragen aan een beter 
leefkl imaat.  Ol iv ine is  een magnesiumsil icaat met i jzer,  een mineraal  dat in grote hoeveelheden in de 

mantel  van de aarde aanwezig is .  Ol iv ine wordt in combinatie met water en CO² instabiel . 
 

Ol iv ine is  toepasbaar als zand en spl it .  Zand kunt u toepassen gemengd met potgrond of tuinaarde.  Dit 
zorgt voor een betere groei  van uw planten en gras.  Spl it  kunt u toepassen als halfverharding in paden 

en opritten.
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INSPIRATIE INSPIRATIE

IN DEZE TUIN IS GEKOZEN VOOR MEERDERE 
STONE BASE PRODUCTEN. DAARNAAST ZIJN 
DE PRODUCTEN IN ONZE EIGEN ZAGERIJ OP 
MAAT GEMAAKT ZOALS DE NATUURSTENEN 
WATERBAK EN DE KERAMISCHE TRAPTREDEN 
EN ENTREEPLATEN.

TOEGEPASTE MATERIALEN IN DEZE MODERNE 
TUIN ZIJN:

- DISEGNO ANTRACITE 90X90
- ORIËNT BLACK (MAATWERK)
- PIASTRA CERAMICA XXL CANTARON    
   (MAATWERK)
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MODERN
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INSPIRATIE INSPIRATIE

IN DEZE TUIN IS GEKOZEN VOOR MEERDERE 
STONE BASE PRODUCTEN. DAARNAAST ZIJN 
DE KERAMISCHE ZWEMBADRANDEN IN ONZE 
EIGEN ZAGERIJ OP MAAT GEMAAKT.

TOEGEPASTE MATERIALEN IN DEZE 
LANDELIJKE TUIN ZIJN:

- CONCRETE VERANO GREY 90X90X2
- WIT GRIND
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LANDELIJK
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INSPIRATIE INSPIRATIE

EEN PRACHTIG VOORBEELD VAN EEN 
STRAKKE GEZINSTUIN MET OVERKAPPING.
MOOIE GROENPARTIJEN GECOMBINEERD 
MET GROOTFORMAAT KERAMISCHE TEGEL 
90X90X2 EN BALTIC GREY GRIND.

TOEGEPASTE MATERIALEN IN DEZE STRAKKE 
TUIN ZIJN:

- DISEGNO OMBRA 90X90X2
- BALTIC GREY GRIND
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STRAK
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INSPIRATIE INSPIRATIE

IN DEZE TUIN IS GEKOZEN VOOR MEERDERE 
STONE BASE PRODUCTEN. DAARNAAST ZIJN 
ER PRODUCTEN IN ONZE EIGEN ZAGERIJ OP 
MAAT GEMAAKT, ZOALS DE NATUURSTENEN 
TRAPTREDEN.

TOEGEPASTE MATERIALEN IN DEZE 
LANDELIJKE TUIN ZIJN:

- ORIËNT DARK GEVLAMD TRAPTREDEN
- LOMBARDIA BLACK 120X60X2 / 120X30X2
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LANDELIJK
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INSPIRATIE INSPIRATIE

IN DEZE TUIN IS GEKOZEN VOOR MEERDERE 
STONE BASE PRODUCTEN. DAARNAAST ZIJN 
ER PRODUCTEN IN ONZE EIGEN ZAGERIJ OP 
MAAT GEMAAKT, ZOALS DE NATUURSTENEN 
AFDEKKERS GEMAAKT VAN BELGISCH 
HARDSTEEN.

TOEGEPASTE MATERIALEN IN DEZE MODERNE 
TUIN ZIJN:

- MORAINE SPLIT 8-16
- BELGISCH HARDSTEEN (MAATWERK)
- SLATE STEENSTRIPS
- DISEGNO ANTRACITE 90X90X2
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MODERN
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TUIN EXCLUSIVE MAATWERK & PROJECTEN

Onder de divisie Stone base TUIN bieden we geen uitgebreid assortiment met o.a. natuursteen, straatbaksteen, 
keramische tegels en sfeer & decoratie, geschikt voor uw tuin. Via ons landelijk dealernetwerk kunt u deze 
producten bezichtigen en aanschaffen.

Onder de divisie Stone base EXCLUSIVE leveren wij een exclusief assortiment keramiek, natuursteen, 
straatbaksteen, deco en verlichtingsproducten voor de out- én indoormarkt, voor het hogere segment.

Onder Stone base MAATWERK & PROJECTEN leveren wij jaarlijks vele tienduizenden vierkante meters 
hoogwaardige, exclusieve bestratingsmaterialen aan overheidsinstellingen, projectontwikkelaars en aannemers in 
de GWW sector en utiliteitsbouw, voor de inrichting van de openbare ruimte en (maatwerk) projecten.

Met onze eigen geavanceerde productiefaciliteiten bieden wij een groot aanbod aan maatwerk concepten, welke 
van onderscheidende waarde zijn voor opdrachtgevers binnen ieder project. Van stadsparken tot binnensteden en 
van moderne tot historische openbare ruimten.
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WEGENZOUT NU

Wegenzout.nu is onderdeel van Stone base. Stone base beschikt over een uitstekende infrastructuur, welke gebruikt 
kan worden voor de distributie van het strooizout. Ons strooizout wordt rechtstreeks geïmporteerd, met zeevrach-
ten en binnenvaartschepen.

Vervolgens wordt het afgenomen door overheidsinstellingen, groothandelaren, tuincentra, bedrijven die de gladheid 
bestrijden en consumenten. Vanuit onze opslag te Raamsdonksveer leveren wij strooizout in bulk, big bags zakken 
en emmers.

Onze uitstekende infrastructuur, gecombineerd met een solide netwerk van toeleveranciers, zorgt er voor dat wij 
snel kunnen leveren. In het geval van strooizout is dat natuurlijk essentieel: het is een product dat direct uit voorraad 
geleverd moet kunnen worden.

Wegenzout.nu doet echter meer dan alleen het aanbieden van strooizout in big bags, zakken, emmers en 
bulkvoorraden. Het is ook mogelijk om het strooizout bij ons op te slaan. Met een strenge winter en veel winterse 
neerslag, bestaat er altijd de mogelijkheid dat de voorraad zout op begint te raken. Om dit te voorkomen, kunnen wij 
fungeren als partner. U bent dan altijd goed voorbereid en u bent er ook altijd zeker van dat er op tijd een nieuwe 
voorraad strooizout beschikbaar is. U kunt rechtstreeks uit het schip laden, het zout afhalen bij één van onze 
zoutdepots of het zout laten leveren op de door u gewenste locatie.

* Vestiging Raamsdonksveer
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