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Grootse tegels
voor grootse ideeën

Op weg naar
uw droomproject
U houdt de Stone & Style catalogus in uw hand. Wij willen u daarvoor bedanken en tegelijkertijd
ook feliciteren want het bewijst dat u weet waar een smaakvol en exclusief droomproject begint. Onze
hoogkwalitatieve tegels en klinkers zijn het resultaat van ultiem vakmanschap maar vooral ook van
een uitgepuurde vormgeving. Het Stone & Style designteam bestaat immers uit mensen met passie voor steen en esthetiek. Het zijn stuk voor stuk mensen die meer willen dan zomaar mooie tegels
en klinkers ontwerpen. Ze willen een verhaal creëren dat bij uw droomproject past en dat vertalen
naar uitmuntende oplossingen waar u jaren later nog steeds volop genietend en met een glimlach
bewonderend zal naar kijken. Bewondering die u ook zal kunnen delen met andere mensen want waar
ook onze tegels en klinkers opduiken, overal lokken ze steelse blikken uit. Het mag dan ook gezegd:
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Echte elegantie
zit in de details
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de Stone & Style tegels en klinkers prijken ondertussen op heel wat uitgelezen plaatsen: in trendy
hotels, bij exclusieve villa’s maar vooral ook bij mensen die vanuit hun eigen creativiteit een droomproject

Info

willen realiseren dat hun woonst - trendy of tijdloos - tegen een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding
een absolute meerwaarde geeft. Stap in de wereld van Stone & Style, stap op weg naar de realisatie
van uw droomproject.
Het Stone & Style team
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Rockstone
Klinkers behoren nog steeds tot de meest populaire oplossingen voor
het stijlvol maar vooral ook duurzaam bestraten van opritten, terrassen,
tuinpaden, ... De variatie op vlak van kleuren, uitvoeringen en formaten laat

Carreau
Cassaia

bovendien toe om uw creativiteit eindeloos bot te vieren. Een belangrijk
element dat Stone & Style klinkers van andere exemplaren onderscheidt, is
de onberispelijke kwaliteit. Al de Stone & Style producten zijn namelijk CE
gemarkeerd en dragen bijna allemaal het officiële Benor-kwaliteitslabel.

Classic

De normen van dit label worden vastgelegd door het Belgisch Instituut voor
Normalisatie (BIN) en zijn tegelijk conform aan de Europese vereisten. Een
keurmerk

dus

dat

garant

staat

voor

maatvastheid,

betonsterkte

en minimale wateropname van de producten. Daarnaast maakt Stone & Style
waar mogelijk gebruik van natuurlijke granulaten en een hoog gehalte
aan kleurpigmenten zodat een uitzonderlijk lange levensduur van de gebruikte kleuren kan worden gegarandeerd.

Klinkers
Schoonheid met

		 grenzeloze mogelijkheden
4

Technische fiches zie pagina 58-60

Rockstone 20x20
Blue Steel, Black
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Klinkers

Rockstone
De Rockstone klinkers schitteren niet enkel door hun elegante uitzicht
maar ook door het gebruik van premium natuursteengranulaten

Alle tinten van de Rockstone

als blauwe hardsteen, graniet, basalt, porfier, ... Of u nu kiest

collectie lenen zich dan ook perfect

voor een klassiek tuinpad, een strakke buitenruimte of een knus

om diverse stijlen te accentueren

zonneterras: de Rockstone klinkers zetten uw realisatie kracht bij.

en uw huis of tuin tot een ware

Dankzij het uitgebreide kleuren-aanbod Rockstone klinkers wordt uw

eyecatcher te maken.

creativiteit nooit gefnuikt.

Rockstone 20x20
Black, Silver
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Ontdek meer referenties op www.stone-style.com
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Klinkers

Rockstone

Rockstone 20x20
Blue Steel, Topaz

Rockstone 30x20
Blue Steel, Silver

8

Stenen om van
		 te dromen

9

Klinkers

x

Rockstone Matrix
Black

Rockstone
Als er iets is dat de Rockstone Matrix typeert, dan is
het zijn visuele rijkheid. Op winterse dagen heeft hij een
robuust, knus cachet. Tijdens warme zomerdagen verleidt
hij met zijn flonkerende looks. Dankzij drie verschillende
formaten vormt hij bovendien steeds een harmonieus

Rockstone
Matrix

geheel met de omgeving van uw woonst.

Rockstone 30x20
Blue Steel
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Klinkers

Carreau
De Carreau, de ongetrommelde versie van de Cassaia, geeft blijk
van eenzelfde tomeloze schoonheid die resulteert in duurzaamheid en

De Carreau klinkers laten zich

kleurvastheid voorzien van een strakke geometrie. De Carreau doet

uitstekend combineren met andere

het dan ook uitstekend in ontwerpen waar een moderne,

exemplaren uit het Stone & Style

trendy touch de toon zet. Door zijn ongetrommelde karakter

gamma voor een subliem totaal-

is de Carreau bovendien strak en maatvast en kan hij geplaatst

plaatje waarbij de synergie tussen

worden met een minimale voeg. Dat resulteert in een haarfijn

uw interieur en exterieur in perfecte

aaneensluitend, modern ogend verhard oppervlak.

harmonie is.

Carreau 20x20
Arduin
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Ontdek meer referenties op www.stone-style.com
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Klinkers

Carreau

Carreau 20x20
Cappuccino, Soleil
De uitgepuurde architecturale vormgeving van de Carreau
klinkers in combinatie met de beschikbare kleurschakeringen o.a.
Gris Naturel, Arduin, Carbon en Cappuccino, … van het gamma
staan garant voor geraffineerde looks.

Carreau 20x20
Arduin, Carbon

14
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Klinkers

De Carreau klinkers in verschillende afmetingen lenen
zich perfect om diverse buitenontwerpen te accentueren.
De esthetische accenten, die legt u uiteraard zelf in functie
van uw smaak en verbeelding.

Carreau Caprice
Arduin

Carreau
De Carreau Caprice doet exact wat zijn Franse
benaming aangeeft, uw buitenruimtes een eigenzinnige
touch geven. Met z’n wisselende afmetingen kan u
bovendien grotere buitenvolumes visueel extra spannend
maken. Werk af met een fijne voeg en het effect van de

Carreau
Caprice

Carreau Caprice zal gelijk nog worden versterkt.

Carreau 20x5
Carbon

16
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Klinkers

Cassaia
Cassaia is de klassieker binnen de Stone & Style collectie.
Dat wil niet zeggen dat de Cassaia een klassieke steen is maar

Speelse kleurvlakken in uw terras,

wel dat hij een tijdloze elegantie uitstraalt. De Cassaia heeft

opvallende

iets

authenticiteit

combinaties met andere materialen:

uitademt. Dankzij zijn zeer hoog gehalte kleurpigmenten behoudt

de Cassaia kan het allemaal. Met

hij bovendien zijn warme, diepe tinten eindeloos lang. De

de Cassaia kan u uw fantasie de

Cassaia is verkrijgbaar in een groot palet aan kleuren en formaten.

vrije loop laten en uw gedroomde

nostalgisch,

iets

dat

het

verlangen

naar

structuren

tot

zelfs

buitenruimte realiseren.

Cassaia 30x20
Nuance
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Ontdek meer referenties op www.stone-style.com
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Klinkers

Droomt u van nostalgie en authenticiteit?
Dan is het Cassaia gamma alvast perfect om
een geslaagd buitenproject kracht bij te zetten.
De klinkers uit het Cassaia gamma voelen
zich immers perfect thuis in gestileerde tuinen,
romantische terraspartijen en tijdloze buitenruimtes.

Cassaia 15x15
Mocca Dust

Cassaia
Cassaia 20x5
Kastanje

20
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Klinkers

Kiest u voor het Cassaia gamma dan opteert u voor tijdloze
veelzijdigheid. Het aanbod kleuren van deze lijn is bijzonder
uitgebreid waardoor u ze perfect kan laten matchen met de
stijl van uw woonst. Kies voor Cassaia exemplaren in lichte
tinten als Gris Naturel, Nuance of Arduin wanneer u een strak
en fris geheel wilt. Met nuances als Mocca Dust, Cappuccino
of Mandarine creëert u dan weer een extra dosis warmte en
sfeer rond uw woonst. Ontdek zeker ook de andere kleuren!

Cassaia Caprice
Arduin

Cassaia

Cassaia 15x15
Arduin

22

U levert de
verbeelding,
wij inspirerende
klinkers

Het gamma Cassaia Caprice is het eigengereide
broertje van de Cassaia. Met klinkers in wisselende
afmetingen brengt deze lijn buitenshuis een stevige
dosis dynamiek en variatie.

Cassaia
Caprice
23

Klinkers

Wat de Classic zo specifiek maakt, is een uniek
productieproces waarbij een uitzonderlijk hoog gehalte
aan kleurpigmenten in de gladde bovenlaag wordt
verwerkt.

Op

die

manier

is

een

lange

levens-

duur van de kleuren resoluut verzekerd. Ook het
handige formaat valt erg in de smaak bij liefhebbers van
klinkers met net dat ietsje extra. De maatvastheid van de
Classic is daarenboven een bijkomende troef.

Classic 22x11
Zwart, Grijs

Classic

Zachte kracht

Strak, speels, modern of klassiek: met de Classic
klinker van Stone & Style kan u letterlijk alle kanten
uit. Deze eigenzinnige klinker is dan ook een absolute
allemansvriend. Niet enkel beantwoordt de Classic net zoals de Rockstone, Cassaia en de Carreau - aan
de strengste Belgische normen, ook is hij net zoals zijn
broertjes een bijzonder veelzijdige klinker.
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Ontdek meer referenties op www.stone-style.com

Classic 22x11
Zwart, Grijs
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Klinkers

Megategels
De naam Megategel laat weinig aan de verbeelding over. Zoals zijn

Megasmooth

naam aangeeft, is deze tegel niet enkel een kanjer qua formaat maar ook
op het vlak van weergaloze esthetiek. Door zijn verrassende afmetingen en
strakke vormgeving is deze tegel daarenboven erg geliefd voor eigentijdse en
exclusieve projecten. De Megategel kan echter nog veel meer. Zo is hij

Bradstone

ideaal om kleinere volumes in een oogopslag gelijk een volumineus uitzicht te
geven. Een buitenterras krijgt dankzij de Megategel bijvoorbeeld een enorme
visuele boost. Rust, ruimte en openheid: dat zijn de sleutelbegrippen die het
Megategel gamma van Stone & Style het best typeren.
Verder kunt u ook kennis maken met de Bradstone tegel die zich het best voelt
in landelijke sferen waar hij met zijn charmante, nonchalante looks steevast
hoge ogen gooit.

Tegels

Grootse tegels
		 voor grootse ideeën
26

Technische fiches zie pagina 61-65

Megategels Rockstone
100x50 Diamond
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Tegels

Megategels
Rockstone
De

Megategels

Rockstone

hebben

net

zoals

Rockstone

klinkers een typisch gekorreld uitzicht. Na productie ondergaan ze

Met Megategels creëert u niet

echter een bijzonder uitwasprocédé waardoor de rijke schakeringen

enkel een indrukwekkend terras of

van de gebruikte natuursteengranulaten optimaal tot hun recht komen.

stapstenen als prachtige blikvangers

Bovendien verzekert dit productieproces de kleurvastheid van de

in uw tuin, ook een plat dak

Megategels Rockstone. Stone & Style biedt de Megategel aan

kan u zo tot een adembenemend

in verschillende formaten: van 25 centimeter op 1 meter, tot 1 meter

dakterras transformeren.

op 1 meter. Zo kan u op uw beurt uw creativiteit de vrije loop laten.
Bovendien is de Megategel Rockstone verkrijgbaar in zes verschillende kleuren: Silver, Dimgrey, Blue Steel, Diamond, Dark en Maroon
voor een bijzonder brede waaier aan toepassingen.

Megategels Rockstone
100x100 Blue Steel
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Ontdek meer referenties op www.megategels.com / Vraag naar onze Megaconcrete brochure
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Tegels

Is de Megategel helemaal uw ding maar mag het wel
wat minder strak? Geen probleem. De drie verschillende
formaten van Mega-Matrix kan u immers naar eigen smaak
combineren waarbij een strak, geometrisch uitzicht al snel
plaats maakt voor een meer organisch, natuurlijk effect
dat perfect past bij ongedwongen tuinen.

Rockstone 20x20
Mega-Linea
Rockstone
Black & Silver
Blue Steel

Megategels
Mega-Matrix
Prachtig
nonchalant

Rockstone 20x20
Black & Silver

Megategels
Mega-Linea
					 Rockstone

Strakke vormen en gesofisticeerde kleurschakeringen

staan centraal in de hedendaagse architectuur. Interieur
en exterieur ondersteunen daarbij mekaar en versterken
zo de harmonie tussen de architectuur van de woning en

de buitenruimte. De Mega-Linea Rockstone-lijn laat u
via een strokenverband van 3 verschillende lengtes en

Mega-Matrix
Blue Steel

30

3 verschillende breedtes toe binnen en buiten naadloos
en perfect in mekaar te laten overgaan.

31

Tegels

Megategels
Carreau
De Megategel Carreau is een tegel van groot formaat verkrijgbaar
in een uitgebreide waaier aantrekkelijke kleuren. Door zijn strakke

Net zoals bij het Rockstone gamma

looks voelt deze tegel zich bovendien helemaal thuis in trendy,

zijn in deze collectie bovendien

eigentijdse tuinontwerpen. Kortom, de Megategels Carreau zorgen

bijhorende trapelementen beschik-

voor een perfecte synergie tussen de sfeer binnenshuis en het karakter

baar. Gelijk een functionele en

van uw buitenruimtes. Bovendien geven betoverende tinten als

esthetische oplossing voor tuinen

Gris Naturel, Arduin, Carbon, Misto en Cappuccino elk tuinontwerp

met een niveauverschil.

een robuuste en klassevolle uitstraling. De 8 verschillende formaten
(100x100 cm, 120x80 cm, 100x50 cm, 100x25 cm, 80x80 cm,
60x60 cm, 50x50 cm, 60x30 cm) lenen zich perfect om verschillende
stijlen te accentueren. Ook het gebruik van andere harde materialen in
combinatie met de Megategel Carreau leveren daarbij erg
verrassende effecten op.

Megategels Carreau
100x100 Gris Naturel
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Ontdek meer referenties op www.megategels.com / Vraag naar onze Megaconcrete brochure
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Tegels

Houdt u van moderne tuinen zonder een al té strak
uitzicht? Dan is de Mega-Caprice een absolute aanrader.
Dit

wildverband

in

groot

formaat

met

veelzijdige

kleurnuances creëert door zijn strakke looks een heel
eigenzinnige sfeer in uw tuin. Het willekeurig mengen
van de 3 formaten levert dan ook verrassende resultaten
op. Kortom, een volmaakt samenspel tussen de architectuur van uw woning en uw buitenruimtes.

Mega-Linea XXL
Carreau Misto

Megategels
Mega-Caprice
Binnen en
buiten in
perfecte harmonie
Mega-Caprice
Misto

34

Megategels
Mega-Linea XXL
					 Carreau

Dit bestratingsconcept doet u ongetwijfeld denken aan een
parketvloer met brede stroken maar dan in beton. U heeft

overschot van gelijk want de Mega-Linea XXL wordt
geplaatst in onregelmatig strokenverband met 1 lengte
en 3 verschillende breedtes. De geselecteerde tint Misto

van het Carreau-gamma past in zowel hedendaagse
als trendy tuinontwerpen. Wil u iets nieuws en compleet

anders? Laat u dan verrassen door het prachtige resultaat
van een terras of inrit in dit opvallend strokenverband.

35

Tegels

Megasmooth
Voor de Megasmooth tegels gingen de ontwerpers van Stone & Style
inspiratie opdoen binnen een industriële omgeving waar men

Bovendien kan u overtollig water

beton in zijn meest pure vorm gebruikt. Het resultaat: de streelzachte

door bijvoorbeeld overenthousiaste

Megasmooth die met zijn rijkelijke looks en royale afmetingen een

kids makkelijk verwijderen met een

absoluut succesnummer is bij Stone & Style. Het is ook een

vloerwisser. Door hun perfect egale

‘levende’ tegel die met de jaren steeds subtielere kleurschakeringen

oppervlak in combinatie met een

gaat tentoonspreiden en zo druppelsgewijs zijn ware aard laat zien.

discrete hellingsgraad, die tijdens

Een geheimpje: de ‘Megasmooth’ is bovendien heerlijk om met blote

het plaatsen wordt gerealiseerd,

voeten over te lopen. Het Megasmooth gamma voelt zich eveneens

zorgt de Megasmooth bovendien

perfect thuis in de buurt van natuurlijke waterpartijen.

ook voor een natuurlijke evacuatie
van overtollig vocht.

Tegels met een
mega-uitstraling
		 (en mega-gevoel)
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Ontdek meer referenties op www.megasmooth.com / Vraag naar onze Megaconcrete brochure

Megasmooth 100x100
Grey Velvet
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Tegels

Tegels, trappen en banden vormen het basisgamma van de Megasmooth tegels maar ook
unieke series, zoals tegels met motieven stuwen
uw inspiratie gegarandeerd naar ongekende
hoogtes. Het moet dan ook gezegd: met dit
gamma realiseert u ontegensprekelijk een exclusieve sfeer rondom uw huis die gegarandeerd
hoofden in totale bewondering zal doen draaien.

Megasmooth 100x100
Cream Velvet

Megasmooth
Megasmooth 100x100
Grey Velvet
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Tegels

De Bradstone voelt zich het best in landelijke sferen waar
hij met zijn charmante, nonchalante looks steevast hoge
ogen gooit. Dit is een tegel die door zijn robuuste looks
en asymmetrische randen in combinatie met een ruime
voeg de dromerige Engelse sferen van weleer met het
grootste gemak weer tot leven brengt.

Bradstone
Old Town Dordogne

Bradstone

Bent u verliefd op de naturel die de Bradstone tegel
etaleert maar niet zeker van de makkelijke plaatsing?
Weet dan dat deze collectie verkrijgbaar is in
kant-en-klare pakketten waarmee u in een handomdraai
een project in verschillende afmetingen realiseert.

Bradstone
Old Town Ardennes
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Tegels

Walling
De kers op de taart aanbrengen bij een perfect aangelegde bestrating doet

Palissades

u met Stone & Style banden, palissades en trappen. Het Stone & Styleaanbod is fenomenaal, de verrassende combinaties die u kan creëren
schier eindeloos. Het gamma laat u dan ook toe uw creativiteit naar de
hoogste versnelling te brengen. Een esthetische blikvanger in uw tuin, een
stemmig zonneterras of een kanjer van een wandelpad: met het uitgebreide
assortiment afwerkingselementen van Stone & Style kan u uw verbeelding

U&L
Elementen

alvast de vrije loop laten.

Betinoc Border
Mega-Trap

Afwerking
		 Echte elegantie
			 zit in de details
42

Technische fiches zie pagina 63-69

Megasmooth Trap
Grey Velvet
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Afwerking

Walling
Cliffstone
Functioneel element of esthetische blikvanger? Alle redenen zijn goed
om een meesterlijk mooie muur te integreren in uw tuin. Met de

De standaardelementen hebben 2

oplossingen die Stone & Style u biedt, doet u dat alvast op een

gekliefde zijden. De hoek-, begin-

snelle, makkelijke en vooral esthetische manier. Stone & Style maakt

en eindstukken hebben er 3. Dat

Cliffstone muurelementen met natuursteengranulaten van de hoogste

garandeert een perfecte afwerking

kwaliteit. Na een uithardingsperiode worden de grote moederblokken

van

door vier kliefhamers tot het juiste formaat verwerkt. Vervolgens worden

Meer info over de plaatsing van

de individuele muurblokken getrommeld waardoor ze hun typisch

de muurelementen vindt u in onze

verouderd karakter krijgen. De muurtjes van het Cliffstone-gamma

folder ‘Plaatsing en onderhoud’.

alle

zichtbare

muurdelen.

kunnen gemetseld worden met voeg of verlijmd door middel van
mastieklijm zonder voegwerk.

Cliffstone Walling
Block Labrador

44x
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Afwerking

De Cliffstone Walling elementen lenen zich
opperbest voor het afbakenen van romantische
bloemperken of lieflijke paden die zich, afgeboord
met deze innemende exemplaren, als intrigerende
serpentines door uw tuin zullen slingeren. Ook
zijn de Cliffstone Walling elementen perfect om
bijvoorbeeld een niveauverschil in uw tuin op een
bijzonder charmante manier af te boorden.

Cliffstone Walling
Block Shadow

Walling
Cliffstone
Cliffstone Walling
Block Labrador
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Afwerking

Uw tuinpad of oprit werkt u doorgaans mooi af met een
smaakvolle boord. Stone & Style Palissades vormen op
dat vlak alvast de perfecte keuze. Ze zien er niet enkel
ongelooflijk goed uit, u kunt er bovendien ook hoogteverschillen in uw tuin op een elegante manier mee vormgeven.

Mega-Palissadeband Rockstone
Blue Steel 50x50x8

Palissades
Voor ware
tuinpracht

Traptredes, opsluitingen of hoogteverschillen overbruggen: de toepassingen voor palissades zijn legio.
Daarnaast zijn ze makkelijk te plaatsen en perfect te
combineren met andere betonproducten.

Palissade Rond
Grijs

48x
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Afwerking

De Betinoc Border-range is gemaakt van hoogwaardig,
gewapend beton, gedeeltelijk ommanteld met inox of Cor
Ten Staal. Dit gamma kan u zeer goed combineren met de
klinkers en tegels van de Stone & Style collectie of met
andere natuurlijke materialen.

L-element
Zwart

U&L
Elementen

Creatieve toepassingen en speelse combinaties zijn het
uitgangspunt van de Stone & Style U- en L-elementen.
Deze multifunctionele prefab betonelementen kan u
gebruiken als afbakening van een border maar ook
bijvoorbeeld als trapelement, zitbank of als plantenbak.
Laat uw verbeelding alvast de vrije loop!

Betinoc
Border
De wereld als
canvas voor uw
verbeelding
Betinoc Square
Inox
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Afwerking

De Mega-Trappen zijn eveneens combineerbaar met de
klinkers of tegels van het Stone & Style gamma. Resultaat:
een harmonieus afgewerkte tuincreatie.

Mega-Trap Rockstone
Blue Steel

Mega-Trap

Tuintrappen doen het altijd bijzonder goed in de
tuin. Niveauverschillen buitenshuis geven een extra
dimensie en de nieuwsgierigheid naar meer wordt
steevast geprikkeld. Met de Mega-Trappen van
de Rockstone- en de Carreau-collectie kan u alvast
snel en eenvoudig een eclatante trap in uw tuin
integreren. De afgeronde neus van deze trapelementen
verhoogt bovendien de veiligheid en de begaanbaarheid van de trap.
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Mega-Trap Carreau
Gris Naturel
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Afwerking

Productinfo

Productinfo

Hoe plaats ik klinkers en tegels?

Is er een verschil tussen de boven- en onderkant van een Cassaia en Carreau?

Voor meer informatie over de plaatsing, zie onze folder ‘Plaatsing en onderhoud’ of ga naar

Er is inderdaad een verschil tussen de boven- en onderkant van de klinkers van Stone & Style, de

www.stone-style.com.

Cassaia en de Carreau. De onderzijde is ruwer; de bovenzijde is gladder en mooi gesloten, dit kan

Wat is maatvast?
Een klinker of tegel is maatvast wanneer de breedte en de lengte van de stenen onderling dezelfde

u zien en voelen. Wanneer u de klinkers met de ruwe en gladde kant door elkaar legt, krijgt u kleurverschillen en blijven de klinkers met de onderkant naar boven geplaatst langer nat. Zorg er dus voor
dat de klinkers met de gladde kant naar boven liggen.

afmetingen hebben. Omdat we bij Stone & Style de klinkers en tegels maken zoals ze geplaatst
worden (plat gemaakt), zijn ze maatvast en is er enkel een beperkt dikteverschil dat weggewerkt wordt
bij het aftrillen van de klinkers (onze folder ‘Plaatsing en onderhoud’). Anders is het voor klinkers die op
hun kant gemaakt worden, hier krijgt men verschillen in de lengte of de breedte en dit geeft problemen
bij het plaatsen: er kan nl. geen strakke lijn aangehouden worden.
Hebben alle klinkers binnen 1 pak dezelfde kleurnuances?
Door gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces zijn beperkte kleurafwijkingen mogelijk.
Door de stenen goed te mengen, liefst van 3 of meer verschillende pakken, vallen de verschil-

Wat zijn die witte vlekken op de klinkers en tegels?
Het gaat hier om kalkuitbloeiing of kalkuitslag. Kalkuitbloei wordt onder bepaalde klimatologische
omstandigheden veroorzaakt door water dat het beton met een film bedekt. De vrijgekomen kalk lost
zich op in deze waterfilm en slaat neer op de stenen bij verdamping. Contact met CO2 uit de lucht vormt
de kalk dan om tot een witte sluier (calciumcarbonaat) die zich op de stenen afzet. Het is een natuurlijk
verschijnsel dat zich kan voordoen bij alle producten op basis van cement of bij andere natuurlijke
materialen zoals gevelstenen. Kalkuitbloei gaat weg zoals het gekomen is.

len niet meer op. Deze kleurverschillen verdwijnen na verloop van tijd en betekenen geenszins
een vermindering van de kwaliteit.

Veelgestelde
Vragen
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Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnelt de verdwijning van dit fenomeen.
Klachten hieromtrent worden niet aanvaard. Stoort u zich echter aan dit verschijnsel; dan
kan u gebruikmaken van producten zoals Lithofin, HG cementsluierverwijderaar, …
te verkrijgen bij de bouwhandelaar. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing want verkeerde
toepassing kan de textuur en de kleur van uw bestrating veranderen. Klachten na verkeerd gebruik van
deze producten vallen niet meer onder onze verantwoordelijkheid.
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Veelgestelde Vragen

Stone & Style in mijn tuin

Onderhoud

Hoe kan ik een kleine ruimte groter laten lijken?

Hoe onderhoud ik mijn klinkers en tegels? (mos, algen en vuil)

Door grote formaten te gebruiken en rustige kleuren te kiezen.

Ondanks het feit dat wij natuurlijke granulaten en hoogwaardige materialen gebruiken in onze producten, bestaat

Hoeveel moet ik bestellen?

de kans dat de kleur van betonnen sierbestrating in de loop der jaren door weersinvloeden en natuurlijke vervuiling
minder intensief wordt. Om uw bestrating blijvend mooi te houden, volstaat het om ze regelmatig af te borstelen

Bestel voor alle zekerheid 5% meer. Zo voorkomt u dat u achteraf moet bijbestellen en hierdoor kleur-

en sporadisch af te spuiten met de tuinslang. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij ten sterkste af omdat

verschillen riskeert.

het afspuiten onder hoge druk de klinkers kan beschadigen: het verruwt het oppervlak waardoor de klinkers

Hoe kan ik een vlotte, speelse creatie maken?

poreuzer worden en steeds sneller vuil en groen worden. Het gebruik van zeephoudende en zuurhoudende
reinigingsmiddelen raden wij eveneens af. U kan bij de bouwhandelaar (zie lijst op www.stone-style.com)

Hiervoor kan u een beroep doen op een tuinarchitect of een plaatser/hovenier (lijst aan te vragen bij Stone & Style

ook producten verkrijgen die algen en mos verwijderen en die het vasthechten van nieuwe algen

en terug te vinden op www.stone-style.com) die met plezier voor jou een professioneel Stone & Style-ontwerp zal

tegengaan (HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex …). Door bovendien uw terras of inrit na een schoonmaak-

creëren. Bent u creatief aangelegd, dan kan u zelf door kleur- en formaatcombinaties de origineelste ontwerpen

beurt opnieuw in te zanden, zien uw klinkers er weer als nieuw uit. Na een aantal jaren kan u ook door een

realiseren. Omdat de Stone & Style-producten allemaal 6 cm dik zijn (behalve het formaat 80x80 cm),

gespecialiseerde firma de stenen eens grondig laten reinigen. Wij verwijzen hiervoor naar: www.terrazzamc.be.

wordt combineren kinderspel en creëert u een ontwerp volledig naar uw keuze en smaak.
Hoe olievlekken verwijderen?
Wat moet ik doen bij een klacht?

Hiervoor zijn bij de bouwhandelaars aangepaste olieverwijderaars te verkrijgen (Lösefix van Lithofin,

Eventuele klachten moeten binnen de 8 dagen na levering gemeld worden. In geval van zichtbare gebreken, mag niet

HG Super remover …). Snel reageren is echter de boodschap want hoe langer men wacht, des te moeilijker zal

begonnen worden met de verwerking van de producten vooraleer koper en verkoper tot een akkoord zijn gekomen.

de vlek te verwijderen zijn. Dus voorkomen is beter dan oplossen. Info op www.tegeldokter.be.

Vanaf het moment dat de stenen zijn geplaatst, zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet meer aanvaard worden.
Hoe kan ik vetvlekken verwijderen?
Welke kleur kies ik best?
1. Gebruik bij voorkeur donkere stenen op de plaats waar de wagen staat. Zo zullen olie- en bandensporen
minder opvallen.

Ook hiervoor zijn er vlek- en vetverwijderaars verkrijgbaar (Lösefix van Lithofin, HG Super Remover …).
Volg echter aandachtig de gebruiksaanwijzing. Hebt u iets meer geduld, dan ziet u dat de vetvlekken na veelvuldige
beregening vanzelf verdwijnen. Info op www.tegeldokter.be.

2. Vermijd ook het gebruik van lichte tinten onder een notenboom en andere vruchtenbomen. Wanneer de
bolsters, vruchten of bladeren vallen, kunnen deze vlekken veroorzaken.
3. Genuanceerde kleuren vragen een minimumoppervlakte van 40 m2 om een goede nuancering te verkrijgen.
4. Om mooie kleurschakeringen te verkrijgen en tintverschillen te vermijden, moet u producten uit minstens drie
verschillende pakken mengen.
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Voor meer veelgestelde vragen verwijzen we graag naar www.stone-style.com.
Voor plaatsingstechnieken, -voorschriften en -filmpjes verwijzen we naar www.stone-style.com.
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Veelgestelde Vragen

Klinkers
Rockstone

(Zie pagina 6-11)

Klinkers
Carreau

(Zie pagina 12-17)

ROCKSTONE (uitgewassen)
Topaz

Ginger

Ivory

(L x B x H)

Gris
Naturel

Arduin

Carbon

Nuance

Mocca
Dust

Cedar
Dust

✓

✓

✓

15x15x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20x20x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

30x20x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

30x10x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

40x30x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Blue
Steel

Black

Diamond

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

30x10x6 cm

✓

40x30x6 cm

(L x B x H)

Silver

15x15x6 cm

✓

20x20x6 cm

✓

30x20x6 cm

✓

20x5x6 cm

Dimgrey

✓

Matrix combinatie
(7,5 + 15 + 22,5)
x 15 x 6 cm

carreau (ongetrommeld)

Ebony

Sunrise
Red

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Dark

✓

Maroon

✓
✓

✓

✓

20x5x6 cm
Caprice

(7,5 + 15 + 22,5)
x 15 x 6 cm

Castel

(15 x 15 – 15 x 22,5
– 30 x 22,5) x 6 cm

✓

✓

Mandarine Kastanje Cappuccino

✓
✓

RoodZwart

Soleil

Pastinaak

Herfst

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BruinZwart

✓

✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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Overzicht
Gamma
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Overzicht Gamma

Klinkers
Cassaia

(Zie pagina 18-23)

Megategels
Megategels, Mega-Linea (XXL), Mega-Matrix

cassaia (getrommeld)
(L x B x H)

Gris
Naturel

Arduin

Carbon

Nuance

Mocca
Dust

Cedar
Dust

15x15x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20x20x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

30x20x6 cm

✓

✓

✓

✓

20x5x6 cm

✓

✓

Caprice

✓

✓

(7,5 + 15 + 22,5)
x 15 x 6 cm

Castel

(15 x 15 – 15 x 22,5
– 30 x 22,5) x 6 cm

✓

✓*
✓

✓

✓

MEGATEGELS ROCKSTONE

Mandarine Kastanje Cappuccino

✓

BruinZwart

RoodZwart

Soleil

Pastinaak

Herfst

✓

✓

✓

✓

✓

(L x B x H)

100x100x6 cm

Silver

Dimgrey

Blue
Steel

Diamond

Dark

✓

✓*

✓

✓

✓

✓

✓

120x80x6 cm

✓

✓

✓

100x50x6 cm

✓

✓

✓

100x25x6 cm

✓

✓

✓

50x50x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

60x60x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

60x30x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

100x100x8 cm

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

*Tot einde voorraad.

Classic

100x50x8 cm

✓

80x80x8 cm

(Zie pagina 24-25)
(L x B x H)

(Zie pagina
28-31)

Grijs

50x50x8 cm

Zwart

✓

Maroon

✓

✓

✓

Mega-linea XXL Strokenverband
Combinatie van 1 lengte en 3 breedtes : 60 x (20 - 25 - 30) x 8 cm

✓

Mega-linea Strokenverband

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

60

22x11x6 cm

✓

✓

Combinatie van 3 lengtes en 3 breedtes : (20 - 30 - 40) x (8 - 10 - 12) x 8 cm

22x11x7 cm

✓

✓

Mega-MATRIX Wildverband

22x11x8 cm

✓

✓

Combinatie van 3 formaten (40x40 40x20 20x20) x 6 cm

✓

✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

*Tot einde voorraad.
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Overzicht Gamma

Megategels
Megategels, Mega-Linea (XXL), Mega-Caprice

(Zie pagina
32-35)

MEGATEGELS CARREAU
(L x B x H)

Gris Naturel

Arduin

Carbon

Misto

Cappuccino

Megategels
Mega-Trappen,
Mega-Palissadeband, Rockborder

Travertin

(Zie pagina 52-53)

Mega-trappen, MEGA-PALISSADEband, Rockborder
ROCKSTONE
(L x H x B)

Dark

Maroon

Gris
Naturel

Arduin

Carbon

Cappuccino

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Blue Steel

100x15x40 cm

✓

50x15x40 cm

✓

✓

✓

120x80x6 cm

✓

✓

✓

100x50x6 cm

✓

✓

✓

100x25x6 cm

✓

✓

✓

50x50x6 cm

✓

✓

✓

✓

60x60x6 cm

✓

✓

✓

✓

60x30x6 cm

✓

✓

✓

EASY STEP
(Trap met teruglopende neus)

100x100x8 cm

✓

✓

✓

100x15x37/40 cm

100x50x8 cm

✓

✓

✓

80x80x8 cm

✓

✓

✓

MEGA-PALISSADEBAND
(L x H x B)

50x50x8 cm

✓

✓

✓

✓

✓

Black

✓

MEGA-TRAPPEN

✓

50x50x8 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rockborder
(L x H x B)

Mega-linea XXL Strokenverband
Combinatie van 1 lengte en 3 breedtes : 60 x (20 - 25 - 30) x 8 cm

Diamond

Silver

100x100x6 cm

CARREAU

✓

✓

100x20x6 cm

✓

✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Mega-linea Strokenverband

✓

Combinatie van 3 lengtes en 3 breedtes : (20 - 30 - 40) x (8 - 10 - 12) x 8 cm

✓*

Mega-Caprice Wildverband
Combinatie van 3 formaten (40x40 40x20 20x20) x 6 cm

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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✓

✓

✓
*Tot einde voorraad.
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Overzicht Gamma

Megasmooth
Tegels, Zwembadrand, Trap, Band

(Zie pagina 36-39)

Tegels
Bradstone

(Zie pagina 40-41)

MegaSMOOTH

Bradstone

Blue Velvet

Grey Velvet

(L x B x H)

Cream Velvet

MEGASMOOTH TEGELS
(L x B x H)

Gironde

Ardennes

Dordogne

✓

✓

✓

OLD TOWN TEGELS
Europac: Tegels 4,2 cm dik
Pakketten met formaten
60x60, 45x60, 30x60, 45x45, 30x45, 30x30

100x100x6 cm

✓

✓

✓

100x50x6 cm

✓

✓

✓

60x60x6 cm

✓

✓

✓

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

100x100x5 cm

✓

✓

✓

100x30x5 cm

✓

✓

✓

Afwerking
Muurelementen

MEGASMOOTH Zwembadrand
(L x B x H)

MEGASMOOTH TRAP
(L x H x B)

CARREAU MUURELEMENTEN

TRAP 100x15x40 cm

✓

✓

✓

HOEKSTUK TRAP 40x15x40 cm

✓

✓

✓

EASY STEP 100x15x37/40 cm
(Trap met teruglopende neus)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(L x B x H)

Zwart

30x12x16 cm

✓

50x12x16 cm

✓

MEGASMOOTH BAND
(L x H x B)
100x15x6 cm

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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Overzicht Gamma

Afwerking
Cliffstone
Walling (muurelementen), Palissades, Trap

(Zie pagina 44-47)

Afwerking
Palissades
Zwart

Grijs

Mangaan

Ø 11 cm Hoogte 40 – 60 – 80 cm

✓

✓

✓

Ø 15 cm Hoogte 40 – 60 – 80 cm

✓

✓

✓

Ø 20 cm Hoogte 40 – 60 – 80 – 100 – 120 cm

✓

✓

✓

Ø 20 cm Hoogte 150 – 200 (**) cm

✓

✓

Labrador

Shadow

Gletsjer

Sable

RUSTICO PALISSADES (L x B) 16x12 cm
Hoogte 40 – 60 – 90 – 120 cm

✓

✓

✓

COLLIER PALISSADES (L x B) 15x15 cm
Hoogte 40 - 60 – 90 cm

✓

✓*

✓*

GETROMMELDE PALISSADES (L x B) 16x12 cm
Hoogte 30 - 50 cm

✓

Buffalo

WALLING BLOCK
50x20x15 cm
Hoek- (45x20x15 cm) en eindstukken (20x20x15 cm) apart te bestellen

✓

✓

✓

✓

Rechthoekige palissades

✓

WALLING BRICK
30x10x10 cm
Hoek- (25x10x10 cm) en eindstukken (10x10x10 cm) apart te bestellen

✓

WALLING CURVE
14,5/22x20x10 cm

Bruin

Ronde palissades met inkeping

Muurelementen
(L x B x H)

(Zie pagina 48-49)

✓

✓

✓

✓

Palissadeband “rond” (L x H x Ø)

Palissades

50x25x6 cm - 50x60x6 cm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15x15x25 cm

✓

50x25x8 cm - 50x35x8 cm - 50x50x8 cm

15x15x40 cm

✓

Palissadeband “RECHT” (L x H x B)

15x15x60 cm

✓

50x20x6 cm - 50x35x6 cm

✓

✓

✓

50x25x8 cm - 50x35x8 cm - 50x50x8 cm

✓

✓

✓

Trap
50x14x40 cm

✓

(**) hol en gewapend

*Tot einde voorraad.

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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Overzicht Gamma

Afwerking
U & L Elementen

(Zie pagina 50)
Grijs

Afwerking
Betinoc Border Range

Zwart

B1 SQUARE INLEGBORDER Inox-RVS of Cor Ten Staal

L-ELEMENTEN & Hoekstukken (H X B X L)
30x20x40 cm

✓

40x40x40 cm

✓

✓

50x40x40 cm

✓

✓

60x40x40 cm

✓

✓

80x40x40 cm

✓

✓

100x50x40 cm (hoek 100x40x40 cm)

✓

✓

✓

✓

Afmeting TOTAAL

Afmeting STAAL

L x H x B cm

h1 x B x h2 cm

150x8x5,5

1x5,5x1

B2 SQUARE BORDER Inox-RVS of Cor Ten Staal

U-ELEMENTEN & Hoekstukken
50x40x40 cm

(Zie pagina 51)

Afmeting TOTAAL

Afmeting STAAL

L x H x B cm

h1 x B x h2 cm

150x20x5,5

5,5x5,5x5,5

B3 SQUARE Multifunctionele BORDER Inox-RVS of Cor Ten Staal

Banden
Zwart

Carbon

h2

Grijs

0
15

✓

✓

H2

h1

h2

✓

0

B

✓

H2

100x20x6 cm, 100x30x6 cm

✓

15

h1

100x15x5 cm, 100x20x10 cm, 100x30x10 cm

✓

H1

100x20x5 cm, 100x20x8 cm, 100x25x10 cm, 100x40x8 cm, 100x40x10 cm

H1

Banden* (L x H x B)

Grasboordband* (L x H x B)

Afmeting TOTAAL

Afmeting STAAL

L x H x B cm

h1 x B x h2 cm

150x20x5,5

20x5,5x5,5

150x30x5,5

30x5,5x5,5

100x30x5,5

30x5,5x5,5

150x40x5,5

40x5,5x5,5

Hoek- en eindstuk verkrijgbaar op bestelling.

100x20x5 cm (Discrète)

✓

100x20x5 cm (Impercible)

✓

B

Borduren van 11 cm hoogte verkrijgbaar op bestelling.

*Diverse bochten beschikbaar.

68

69

Overzicht Gamma

ROCKSTONE
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Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

CASSAIA - CARREAU

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Silver
Megategels Rockstone
Klinkers Rockstone

Dimgrey
Megategels Rockstone
Klinkers Rockstone

Blue Steel
Megategels Rockstone
Klinkers Rockstone

Diamond
Megategels Rockstone
Klinkers Rockstone

Gris Naturel
Megategels Carreau
Klinkers Cassaia/ Carreau

Arduin
Megategels Carreau
Klinkers Cassaia/ Carreau

Carbon
Megategels Carreau
Klinkers Cassaia/ Carreau

Misto
Megategels Carreau

Dark
Megategels Rockstone
Klinkers Rockstone

Maroon
Megategels Rockstone
Klinkers Rockstone

Black
Klinkers Rockstone

Ebony
Klinkers Rockstone

Cappuccino
Megategels Carreau
Klinkers Cassaia/ Carreau

Nuance
Klinkers Cassaia/ Carreau

Mocca Dust
Klinkers Cassaia/ Carreau

Cedar Dust
Klinkers Cassaia/ Carreau

Sunrise Red
Klinkers Rockstone

Topaz
Klinkers Rockstone

Ginger
Klinkers Rockstone

Ivory
Klinkers Rockstone

Mandarine
Klinkers Cassaia/ Carreau

Kastanje
Klinkers Cassaia/ Carreau

Bruin-Zwart
Klinkers Cassaia/ Carreau

Rood-Zwart
Klinkers Cassaia/ Carreau

Soleil
Klinkers Cassaia/ Carreau

Pastinaak
Klinkers Cassaia/ Carreau

Herfst
Klinkers Cassaia/ Carreau

Travertin
Mega-Linea XXL Carreau

KleurenKaart
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Kleurenkaart

Legal Notice

Adresgegevens

EBEMA N.V. streeft voortdurend naar verbetering van

Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal

haar producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen
kunnen derhalve afwijken van de foto’s en teksten

Dijkstraat 3

in deze folder. EBEMA N.V. wijst iedere aansprakelijkheid

B-3690 Zutendaal

ten gevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in
de folder en de geleverde producten af.

T: +32 [0] 89 61 00 11
F: +32 [0] 89 61 31 43
Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel
T: +32 [0] 3 312 08 47

De inhoud van de teksten alsmede van de foto’s

F: +32 [0] 3 311 77 00

in de folder is louter informatief en er kunnen geen

E: sales@stone-style.be

rechten uit worden verworven. Alle rechten voorbehouden.

www.stone-style.com

Behoudens

de

uitdrukkelijke

bij

wet

bepaalde

uitzonderingen mag niets uit deze folder worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

www.megategels.com
www.megasmooth.com

gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke
wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever.

Voor meer info over Megategels en Megasmooth,
vraag naar onze Megaconcrete brochure.

Oostmalsesteenweg 204

Expo

B-2310 Rijkevorsel

Op meer dan 1700 m2 in Zutendaal en 1200 m2
in Rijkevorsel krijgt u een greep uit de talloze
toepassingen en combinatiemogelijkheden van
de Stone & Style-collectie. Beslist een bezoekje

Informatie

waard.
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Informatie
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