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De Stone & Style Megategels zijn veel meer dan 

gewone tegels. Het zijn exclusieve sfeermakers die 

uitblinken door hun kwaliteit en hun veelzijdigheid.  

Ideaal voor geïnspireerde mensen die belang hechten 

aan een elegante, gesofisticeerde sfeer buitenshuis. 

Of u nu een voorkeur heeft voor tijdloos of liever 

eigentijds, Megategels zijn zo veelzijdig dat u uw  

verbeelding rustig de vrije loop kan laten bij het vorm-

geven van uw gedroomde buitenruimte(s).

Inspirerende
   tegels voor  
     dito creaties
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Megategel Rockstone
100x25 Diamond

x

 Rockstone
Megategels

Wat Megategels Rockstone zo specifiek maakt, is hun typische, 

discreet gekorrelde uitzicht. Omdat de Megategels Rockstone  

onmiddellijk na productie een bijzonder ‘uitwasprocédé’ ondergaan,  

beschikken ze over een rijke schakering aan gebruikte natuursteen-

granulaten hetgeen een verleidelijke flonkering in het oppervlak  

teweeg brengt. Bovendien verzekert het unieke productie procédé  

de natuurlijke kleurvastheid van de Megategels Rockstone. Door  

hun robuuste karakter zijn de Megategels Rockstone bovendien 

erg geschikt voor bijvoorbeeld het omranden van water- of  

zwembadpartijen. Hun gekorrelde karakter resulteert immers ook  

in een antislip-effect.

4 xx Klinkers5 Megategels

 Als een rots 
  in de branding



Megategel Rockstone 
100x100 Diamond
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 Rockstone
Megategels

Een terras in Megategels Rockstone trekt onmiddellijk de  

aandacht door zijn discrete maar tegelijkertijd sterke, architecturale  

vormgeving. Door het gebruik van tegels met royale dimensies in  

beheerste tinten creëert u in één oogopslag een uniek designterras 

met een aparte uitstraling. 

Ook de stijlvolle look van een tuinontwerp accentueert u  

door de strakke vormgeving van deze innemende tegels.  

Kortom, de Megategels Rockstone staan synoniem voor een  

eigentijdse collectie tegels, ideaal voor eigenzinnige tuincreaties.

xx Klinkers7 Megategels

Megategel Rockstone
100x100 Silver



xx Klinkers

	 Rockstone
Megategels

Rockstone 20x20 
Black & Silver
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 Rockstone
MegategelsStone & Style biedt de Megategels Rockstone aan in verschillende 

formaten: van 25 cm op 1 meter, tot 1 meter op 1 meter in zes 

verschillende kleuren: Silver, Dimgrey, Blue Steel, Diamond, Dark en 

Maroon voor een waaier aan toepassingen. Een chic terras, een rij 

knappe stapstenen om de volumes van uw huis te benadrukken, een 

zwierig tuinpad of een stijlvolle zwembadpartij: met de Megategels 

Rockstone kan u gelijk alle kanten uit. 

Megategel Rockstone 
100x100 Silver

Megategel Rockstone 
100x100 Dark

xx Klinkers9 Megategels
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Rockstone 20x20 
Black & Silver
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Rockstone 20x20 
Black & Silver

Megategel Rockstone
100x100 Blue Steel

Megategel Rockstone 100x100  
Silver, Blue Steel, Diamond

xx Klinkers11 Megategels

Verbeelding
 troef

 Rockstone
MegategelsMegategels Rockstone geven uw buitenruimtes gelijk 

een volumineus, statig karakter. Dat komt door hun 

opulente omvang en hun hoogkwalitatieve uitzicht.  

Kiest u voor een open voeg, dan komt het monumen-

tale karakter van de Megategel Rockstone visueel 

nog beter tot z’n recht.  

Wilt u de artiest in uzelf wakker maken, dan kan u  

met de Megategels Rockstone alvast voluit gaan. 

Door verschillende varianten van de collectie met  

mekaar te mengen (bv. Silver, Blue Steel, Diamond) kan 

u gelijk erg verrassende effecten creëren, volledig naar  

uw eigen smaak en voorkeur.  
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 Mega-Matrix
Megategels De Mega-Matrix collectie met zijn typische structuur is dan ook  

een ideale bondgenoot om een bestrating te realiseren die feilloos  

in harmonie is met uw ruimte buitenshuis.

xx Klinkers13 Megategels

Het plezierige gevoel 
 om niet te hoeven kiezen, 
brengt ritme en variatie in uw creativiteit

Mega-Matrix
Blue Steel

Uw hart gaat sneller slaan van de Megategels  

maar u houdt tegelijkertijd van afwisseling?  

Perfect, want met de drie verschillende formaten van 

de Megategels Mega-Matrix kan u spelen met  

dimensies waardoor het exceptionele karakter van  

de collectie meer dan ooit in de kijker wordt gezet. 

Mega-Matrix
Dark
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Mega-Linea Rockstone 
Blue Steel

Mega-Linea Rockstone 
Blue Steel

xx Klinkers15 Megategels

          Mega-Linea Rockstone
Megategels Dat de Mega-Linea Rockstone tegels erg  

populair zijn, heeft zo zijn redenen. Naast hun  

allround karakter kan u ze immers ook moeiteloos  

combineren met andere exemplaren uit de  

Megategel collectie.
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 Mega-Linea XXL
Rockstone

MegategelsHebt u binnenshuis parket, dan zou deze tegellijn boven-

dien een perfect verlengstuk kunnen vormen van uw interieur.  

Het naturel uitzicht van de kleur Blue Steel is daarenboven ideaal 

voor een tuinpad, terras of oprit met een smaakvol cachet.

Mega-Linea Rockstone 
Blue Steel

Mega-Linea XXL Rockstone 
Blue Steel

xx Klinkers17 Megategels

De kracht van   
 verbeelding 
is oneindig

De Mega-Linea XXL Rockstone is een interessante 

uitbreiding van het Mega-Linea gamma voor zij die 

graag zelf originele creaties bedenken. De variaties 

die u met dit strokenverband - bestaande uit een com-

binatie van 1 lengte en 3 breedtes - kan realiseren zijn 

quasi oneindig. Dit alles in de kleuren Dimgrey, Blue 

Steel en Dark.
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 Trappen
Rockstone

Megategels Zo creëert u in uw tuin of buitenruimte een esthetisch coherent geheel 

dat er over de ganse lijn perfect uitziet. De afgeronde neus van deze 

trapelementen verhoogt bovendien de veiligheid en de begaanbaar-

heid van de trap. Voor een harmonieus afgewerkte tuincreatie, zit u 

dus goed met Stone & Style Mega-Trap elementen.

xx Klinkers19 Megategels

Stap per stap
 betoverend mooi

Niveauverschillen geven een extra dimensie aan uw 

tuin of terras en prikkelen de nieuwsgierigheid. Met 

de Mega-Trappen van de Rockstone collectie kan u  

alvast snel en eenvoudig mooie trappartijen integreren  

in uw tuin die bovendien perfect aansluiten bij de 

vormgeving van de tegels uit de gelijknamige collectie. 

Mega-Trap Rockstone 
Diamond

Mega-Trap Rockstone 
Blue Steel



Megategel Carreau 
100x100 Gris Naturel
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 Carreau
Megategels

De Megategel Carreau voelt zich helemaal thuis in een trendy,  

eigentijds exterieurontwerp. Deze collectie zorgt dan ook voor een  

perfecte synergie tussen de stijl van uw woonst en het concept  

dat u buiten voor ogen hebt. De strakke lijnen van  

de Megategel Carreau en de serene tinten Gris Naturel,  

Arduin, Misto, Carbon en Cappuccino geven uw tuinontwerp gelijk  

een harmonieuze en klassevolle uitstraling.

xx Klinkers21 Megategels

Durf te combineren 
 en uzelf te verbazen



Megategel Carreau
100x100 Gris Naturel
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 Carreau
Megategels

De Megategels Carreau lenen zich bij uitstek om het exclusieve 

cachet van een zwembad of -vijver kracht bij te zetten. Met andere 

woorden: hun robuuste uitstraling accentueert het exclusieve karakter 

van uw blikvangers buitenshuis als geen ander. Daarenboven zijn ze 

ook bijzonder veelzijdig. U kan er bijvoorbeeld ook een overhangend 

terras (boven een waterpartij) mee realiseren. 

xx Klinkers23 Megategels

Megategel Carreau  
100x100 Arduin, Gris Naturel



24

 Carreau
Megategels

Megategel Carreau 
100x100 Arduin

Megategel Carreau   
100x100 Gris Naturel

xx Klinkers25 Megategels

Tegels met karakter 
 voor projecten met een extra

Kiest u voor een stijlvolle, hedendaagse of eerder  

minimalistische tuin, dan zit u goed met de  

Megategel Carreau. Deze collectie in grote formaten 

schept eenheid, overzicht, openheid en rust. 
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Rockstone 20x20 
Black & Silver

Megategel Carreau  
100x100 Carbon

Megategel Carreau  
100x50 Arduin

xx Klinkers27 Megategels

 Carreau
MegategelsMegategels komen erg goed tot hun recht in een  

moderne architectuur. De afgelijnde betonlook sluit dan  

ook perfect aan bij strakke architecturale concepten 

waar grote glaspartijen, beton en staal centraal staan.

De Megategels Carreau laten u bovendien toe een 

buitenruimte te realiseren waar u perfect kunt spelen 

met andere harde of natuurlijke materialen om prach-

tige, verrassende effecten te creëren.
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 Mega-Caprice
Megategels De Mega-Caprice, met zijn pure betonlook, vormt de ideale partner  

om uw droomontwerp, een volledige harmonie tussen uw binnen-  

en buitenruimtes, te creëren.

xx Klinkers29 Megategels

Mega-Caprice  
Carbon

Bent u gek van de uitstraling van onze Megategels, 

maar houdt u eveneens van afwisseling? Combineer  

dan de drie verschillende formaten van de  

Mega-Caprice willekeurig door elkaar. Zo verkrijgt u 

een dynamisch en fantasierijk effect dat door de aparte 

kleuren van de collectie uitstekend tot zijn recht komt. 

Mega-Caprice  
Misto
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Mega-Linea Carreau
Misto

Mega-Linea Carreau  
Misto

xx Klinkers31 Megategels

          Mega-Linea Carreau
Megategels Door de variatie in grootte kan u met de tegels uit het 

Mega-Linea Carreau gamma verbluffende wissel-

verbanden creëren die zowel gelegd in de lengte als in 

de breedte uw buitenvolumes een bijzondere architec-

turale touch geven. Mix ze met de andere toppers uit 

de Carreau collectie voor een visuele totaalbeleving.



32

 Mega-Linea XXL
Carreau

Megategels

Mega-Linea XXL 
Carreau Carbon

Mega-Linea XXL 
Carreau Misto

xx Klinkers33 Megategels

Ritme en afwisseling
 zorgen voor het perfecte totaalplaatje

Als uitbreiding van het Mega-Linea gamma is de 

Mega-Linea XXL productlijn een absoluut succesnum-

mer bij liefhebbers van stijlvolle creaties waar een ruim-

telijk karakter de toon zet. Het strokenverband bestaan-

de uit een combinatie van 1 lengte en 3 breedtes is dan 

ook ideaal voor een rijkelijk tuinpad, een statige oprit of 

een exuberante terraspartij. Het is uiteraard aan u en uw 

verbeelding om nog meer mogelijkheden te bedenken. 
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 Trappen
Carreau

Megategels Net zoals bij de Rockstone collectie, verhoogt ook bij de trapele-

menten van de Carreau collectie de veiligheid en de begaanbaar-

heid dankzij de afgeronde neus van deze trapelementen.

xx Klinkers35 Megategels

Stijlvolle trappen om uw buitenruimte  
 een weergaloos uitzicht te geven

Net zoals met de Mega-Trappen van de Rockstone 

collectie kan u met de Carreau collectie adembene-

mende overgangen creëren tussen de verschillende  

niveaus van uw buitenruimte. Het korrelige uitzicht van 

de Rockstone maakt in dit geval echter plaats voor 

een gladder oppervlak. 

 Mega-Trap Carreau
Gris Naturel

Mega-Trap Carreau 
Gris Naturel



Megasmooth
100x100 Grey Velvet

36

 Tegels
Megasmooth

De Stone & Style Megasmooth tegels zijn echte aandachtstrekkers.  

Met hun strakke lijnen, gladde looks, streelzachte textuur en intense  

kleuren stelen ze gegarandeerd de show. Geen wonder dat de  

Megasmooth tegels ondertussen het mooie weer maken in tuinen 

en balkons van tal van trendy designhotels, in stijlvolle buitenpatio’s 

maar vooral ook rond geraffineerde woonruimtes waar een verfijnde 

smaak en onmiskenbare elegantie de toon zetten. 

xx Klinkers37 Megasmooth

Tegels voor een
 mega-uitstraling



Megasmooth 100x100  
Cream Velvet
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De Megasmooth tegels kregen hun looks niet zomaar mee. Voor 

de ontwikkeling deden de ontwerpers van Stone & Style by Ebema  

inspiratie op in een industriële omgeving waar beton in zijn meest 

pure vorm wordt gebruikt. Met hun uitzonderlijk formaat zijn ze dan 

ook een succesnummer in eigentijdse ontwerpen. 

Door hun strakke vormgeving, hun opulente uitstraling en hun  

robuuste, stoere omvang creëren ze in elke tuin gegarandeerd sym-

metrie, verleidelijke looks, grandeur en een absoluut gevoel van 

ruimtelijkheid.

 Tegels
Megasmooth

39 Megasmooth

Megasmooth 100x100  
Blue Velvet
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 Tegels
Megasmooth

Megasmooth 100x100
Grey Velvet

Megasmooth 100x100 
Blue Velvet

41 Megasmooth

Aandacht voor detail brengt ontelbare       
 vormen van schoonheid naar boven

De Megasmooth tegels zijn beschikbaar in drie ver-

schillende, subtiele kleurvariaties: Blue Velvet, Grey 

Velvet en Cream Velvet. Zo kan u op uw beurt de ma-

gistrale pracht van deze tegels volledig afstemmen op 

de architectuur en sfeer van uw woning. 
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Rockstone 20x20 
Black & Silver

Megasmooth 100x50 
Cream Velvet

Megasmooth 100x100 
Grey Velvet

43 Megasmooth

 Tegels
MegasmoothDe Megasmooth tegel is een eigenzinnige tuintegel 

die zijn karakter slechts met de tijd prijsgeeft. Ook 

voor het onderhoud heeft de Megasmooth zo zijn  

specifieke behoeftes. Voor de reiniging is enkel een 

dweil en zuiver water nodig. 

Agressieve reinigingsproducten en strooizout tasten 

de overweldigende schoonheid van deze tegel immers 

aan. Vermijd in die context ook alle vormen van strooi-

zout want het gebruik ervan op uw Megasmooth  

tegels is absoluut uit den boze. Vraag naar onze folder: 

‘Megasmooth: De kracht van fluweelzacht’.



Megasmooth 100x100
Cream Velvet
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 delicate 
schoonheid

Megasmooth

Megasmooth tegels zijn robuuste tegels met een fluweelzacht uiter- 

lijk en levendige kleurschakeringen. Ze zijn vervaardigd uit duur-

zame, natuurlijke grondstoffen die door hun unieke en wisselende 

kleurnuances mooier worden met het verglijden van de tijd. Om de 

schoonheid van de Megasmooth tegel optimaal tot zijn recht te laten 

komen, is ervaring nodig. We winden er dan ook geen doekjes om: 

het plaatsen van de Megasmooth tegels dient te gebeuren door er-

varen vakmensen, mensen die de kracht en de pure schoonheid van 

de Megasmooth tegels optimaal tot hun recht kunnen laten komen. 

Dit is immers niet zomaar een tuintegel, dit is een Megasmooth tuin-

tegel, 140 kilogram per m2 pure schoonheid. Wil u het er toch zelf 

op wagen? Overleg dan eerst grondig met één van de experts van 

Stone & Style over alle details m.b.t. de plaatsing en lees er aan-

dachtig de plaatsingsinstructies op na. Zo voorkomt u dat een tegel 

bij het plaatsen zou barsten of dat de ongetemde schoonheid van uw 

Megasmooth tegels teloor zou gaan.

45 Megasmooth



Megasmooth 100x100 
Grey Velvet

46

U kan er zeker van zijn: de Megasmooth tegel is dé  

ideale buitentegel voor uw (dak)terras, buitenveranda,  

buitenkeuken, tuinpad, zonneterras of rondom  

het zwembad. Dankzij hun uitzondelijk formaat 

(100x100 cm, 100x50 cm en 60x60 cm) en hun bij-

zondere elegantie stelen ze gegarandeerd de show. 

47 Megasmooth

MegasmoothFluweelzacht, oogverblindend mooi,
 ontelbare creatieve mogelijkheden

Megasmooth 60x60 
Grey Velvet

 Zoveel meer
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 Trappen
Megasmooth De Megasmooth trappen stralen net zoals de Megasmooth tegels 

exclusiviteit uit. Dit zijn duidelijk exemplaren die op uitgelezen locaties 

het best naar voren komen. Hun ongewone verschijning creëert een 

weelderige sfeer die uw woonst gegarandeerd een meerwaarde geeft.

49 Megasmooth

Megasmooth Trap 
100x15x40 Grey Velvet

Net zoals bij de andere Stone & Style collecties zijn 

er als kers op de taart voor het Megasmooth gamma 

eveneens bijhorende trapelementen en opsluitbanden. 

Het Megasmooth gamma biedt dan ook keuzes te 

over om uw tuin een weergaloze uitstraling te geven.

Megasmooth Trap  
100x15x40 Grey Velvet
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Wie gaat voor een chic totaalplaatje, die kan eveneens gebruik maken  

van de Megasmooth opsluitbanden, perfect om borders of perken 

in klasse af te bakenen. De Megasmooth opsluitbanden etaleren 

qua uitstraling en textuur net dezelfde elegante robuustheid als de  

Megasmooth tegels. Hun klasse is dan ook onweerstaanbaar en een 

echte must om uw creaties met onze Megasmooth tegels af te maken. 

Megasmooth Trap
100x15x40 Grey Velvet

51 Megasmooth

 Trappen
Megasmooth

Megasmooth Trap
100x15x40 Cream Velvet

Elegantie 
 troef
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Veelgestelde 
     Vragen

Productinfo Stone & Style in mijn tuin

53 Veelgestelde Vragen

Hoe plaats ik tegels?

Wat zijn die witte vlekken op de tegels?

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

www.stone-style.com. 

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. 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.

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

verschillen riskeert.

Door grote formaten te gebruiken en rustige kleuren te kiezen.

1. Gebruik bij voorkeur donkere stenen op de plaats waar de wagen staat. Zo zullen olie- en bandensporen  

minder opvallen. 

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.

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

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

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

origineelste ontwerpen realiseren. Omdat de Stone & Style-producten allemaal 6 cm dik zijn (behalve het formaat  

80x80 cm), wordt combineren kinderspel en creëert u een ontwerp volledig naar uw keuze en smaak.

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

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

Vanaf het moment dat de stenen zijn geplaatst, zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet meer aanvaard worden. 

Hoe kan ik een kleine ruimte groter laten lijken?

Hoeveel moet ik bestellen?

Hoe kan ik een vlotte, speelse creatie maken?

Wat moet ik doen bij een klacht?

Welke kleur kies ik best?



54

Onderhoud

57 Veelgestelde Vragen

ROCKSTONE

Silver Dimgrey Blue Steel Diamond Dark

CARREAU

Maroon Gris Naturel Arduin Carbon Misto

MEGASMOOTH

Cappuccino Travertin Blue Velvet Grey Velvet Cream Velvet

Kleuren- 
     Kaart

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

55 Kleurenkaart

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

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

bestaat 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 en sporadisch af te spuiten met de tuinslang. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden  

wij ten sterkste af omdat het afspuiten onder hoge druk de tegels kan beschadigen: het verruwt  

het oppervlak waardoor de tegels 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) ook producten verkrijgen die algen en  

mos verwijderen en die het vasthechten van nieuwe algen tegengaan (HG groenaanslagreiniger, Lithofin Allex 

…). Door bovendien uw terras of inrit na een schoonmaakbeurt opnieuw in te zanden, zien uw tegels er weer 

als nieuw uit. Na een aantal jaren kan u ook door een gespecialiseerde firma de stenen eens grondig laten  

reinigen. Wij verwijzen hiervoor naar: www.terrazzamc.be.

Voor meer informatie over Megasmooth, vraag naar onze folder ‘Megasmooth: De kracht van fluweelzacht’.
Voor meer veelgestelde vragen verwijzen we graag naar www.stone-style.com.
Voor plaatsingstechnieken, -voorschriften en -filmpjes verwijzen we naar www.stone-style.com. 



MEGATEGELS ROCKSTONE

(L X B X H) Silver Dimgrey Blue Steel Diamond Dark Maroon

100x100x6 cm ✓ ✓* ✓ ✓ ✓

120x80x6 cm ✓ ✓

100x50x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓

100x25x6 cm ✓ ✓ ✓

50x50x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

60x60x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

60x30x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100x100x8 cm ✓ ✓ ✓

100x50x8 cm ✓ ✓ ✓

80x80x8 cm ✓ ✓ ✓

50x50x8 cm ✓ ✓ ✓

MEGA-LINEA XXL STROKENVERBANd

Combinatie van 1 lengte en 3 breedtes : 60 x (20 - 25 - 30) x 8 cm ✓ ✓ ✓ ✓

MEGA-LINEA STROKENVERBANd

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

MEGA-MATRIX WILdVERBANd

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

Megategels 
   Megategels, Mega-Linea (XXL), Mega-Matrix (Zie pagina 4-17)

MEGATEGELS CARREAU

(L X B X H) Gris Naturel Arduin Carbon Misto Cappuccino Travertin

100x100x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓

120x80x6 cm ✓ ✓ ✓

100x50x6 cm ✓ ✓ ✓   
100x25x6 cm ✓ ✓ ✓

50x50x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

60x60x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓

60x30x6 cm ✓ ✓ ✓

100x100x8 cm ✓ ✓ ✓

100x50x8 cm ✓ ✓ ✓

80x80x8 cm ✓ ✓ ✓

50x50x8 cm ✓ ✓ ✓

MEGA-LINEA XXL STROKENVERBANd

Combinatie van 1 lengte en 3 breedtes : 60 x (20 - 25 - 30) x 8 cm ✓ ✓ ✓ ✓

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 ✓ ✓ ✓

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

20-33)

56 57 Overzicht Gamma

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.*Tot einde voorraad. *Tot einde voorraad.



MEGA-TRAppEN, MEGA-pALISSAdEBANd, ROCKBORdER
ROCKSTONE CARREAU

(L X H X B)  Silver Blue Steel Black Diamond Dark Maroon
Gris 

Naturel
Arduin Carbon Cappuccino

MEGA-TRAppEN

100x15x40 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

50x15x40 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EASY STEp
(Trap met teruglopende neus)

100x15x37/40 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MEGA-pALISSAdEBANd
(L X H X B) 

50x50x8 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ROCKBORdER
(L X H X B) 

100x20x6 cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Megategels 
  Mega-Trappen,  
  Mega-Palissadeband, Rockborder

(Zie pagina 18-19, 34-35)

Megasmooth
    Tegels, Zwembadrand, Trap, Band

MEGASMOOTH

Blue Velvet Grey Velvet Cream Velvet

MEGASMOOTH TEGELS
(L X B X H)

100x100x6 cm ✓ ✓ ✓

100x50x6 cm ✓ ✓ ✓

60x60x6 cm ✓ ✓ ✓

MEGASMOOTH ZWEMBAdRANd
(L X B X H)

100x100x5 cm ✓ ✓ ✓

100x30x5 cm ✓ ✓ ✓

MEGASMOOTH TRAp
(L X H X B)

TRAp  100x15x40 cm ✓ ✓ ✓

HOEKSTUK TRAp  40x15x40 cm ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓

 MEGASMOOTH BANd
(L X H X B)

100x15x6 cm ✓ ✓ ✓

(Zie pagina 36-51)

58 59 Overzicht Gamma

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Deze kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.



Expo

Dijkstraat 3

B-3690 Zutendaal

Oostmalsesteenweg 204

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 

waard.

60 61 Informatie

Legal Notice

EBEMA N.V. streeft voortdurend naar verbetering van  

haar producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen  

kunnen derhalve afwijken van de foto’s en teksten  

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

ten gevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in 

de folder en de geleverde producten af. 

De inhoud van de teksten alsmede van de foto’s  

in de folder is louter informatief en er kunnen geen  

rechten uit worden verworven. Alle rechten voorbehouden.  

Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde  

uitzonderingen mag niets uit deze folder worden  

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  

gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke 

wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en  

schriftelijke toestemming van de auteur en van de uitgever.

Informatie

Adresgegevens

Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal 

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

F: +32 [0] 3 311 77 00

E: sales@stone-style.be

www.stone-style.com

www.megategels.com

www.megasmooth.com

Vraag naar onze folder ‘Megasmooth: De kracht 
van fluweelzacht’. Voor meer info over onze klinkers 
en tegels, vraag naar onze CoNCRETE BRoChuRE.
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