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TUININSPIRATIE  
Bekijk de nieuwste trends

Je nieuwe tuin
binnen 

handbereik

CERASOLID
Dé keramische 
terrastegels van 3 cm
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Inhoud

adv ies
Een tuin gaat pas echt leven met groen. Beplanting van verschillende hoogtes zorgen 

voor diepte en hierdoor lijkt je tuin optisch groter. Heb je iets minder groene vingers 

of minder beschikbare tijd? Ons kunstgras leent zich dan als een ideaal product om 

een groen element op te nemen. Hooguit een keer met een bladblazer het bladwerk 

verwijderen en het genieten vanuit de verschillende zitplekken kan beginnen.

60x60x4 cm Steel
211339

20x5x7 cm Smook
208937

ESTETICO VERSO

TAMBOUR

TuinVisie catalogus 202266

Tuininrichting

TuinVisie catalogus 2022 TuinVisie catalogus 2022270 271

helemaal aan jou hoe groot je 
deze tuinbank wilt maken.

manier worden alle schroeven over de gehele lengte uit het zicht gehaald 

en zie je ook de schroeven niet die je hebt gebruikt voor het monteren van 

de plank. Komt je tuinbank in het midden van de tuin of is de achterkant 

kussens uit de schuur en een drankje uit de keuken. Tijd om te relaxen!

TuinVisie catalogus 2022 TuinVisie catalogus 2022270 271

TuinVisie catalogus 2022 TuinVisie catalogus 2022320 PB

Bij TuinVisie weten we als geen ander hoe belangrijk het is inspiratie op te doen bij andere 

tuinen. Daarom zijn we altijd op zoek naar mooie tuinen waarin TuinVisie-producten verwerkt 

zijn. Zo helpen we elkaar om het mooiste uit onze tuinen te halen!

Heb je zelf een bijzondere tuin waarin onze producten verwerkt zijn en vind je het leuk om je 

eigen tuin in één van onze communicatiemiddelen terug te zien? Stuur dan enkele foto(‘s) van 

je tuin naar marketing@tuinvisie.nl of scan de QR-code en wie weet staat jouw tuin binnenkort 

in/op één van onze communicatiekanalen!  

Vermeld in je mail wel even welke TuinVisie-producten verwerkt zijn in de tuin, wanneer je tuin 

aangelegd is en wat het adres is. Ook als de foto’s niet van topkwaliteit zijn, ontvangen we ze 

graag. We kunnen eventueel zelf een fotograaf langs sturen als het een bijzonder product of 

project is. 

Heb je vragen voordat je je foto’s aan ons wilt versturen, dan vernemen we dat ook graag. 

Je kunt ons telefonisch bereiken op 074-242 60 00 of mail ons op marketing@tuinvisie.nl.

graag. We kunnen eventueel zelf een fotograaf langs sturen als het een bijzonder product of 

Je kunt ons telefonisch bereiken op 074-242 60 00 of mail ons op marketing@tuinvisie.nl.
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TERRASTEGELS

STENEN EN 
KLINKERS

METRO-SERIE

MUURELEMENTEN

ADVIES

GEBAKKEN 
BESTRATING

KERAMISCHE 
TEGELS

NATUURSTEEN
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Terrastegels
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Terrastegels bepalen voor een groot deel de uitstraling van je tuin. 

Zo creëer je met een strakke, antraciete tegel de basis voor een 

moderne tuin terwijl een grillig gevormde, structuurtegel juist 

zorgt voor een tuin met een mediterraan tintje. 

Aspecten als kleur, structuur en formaat zijn belangrijke elementen 

om rekening mee te houden bij je keuze. Maar ook de vorm en de 

afwerking van een tegel hebben een grote invloed op de uitstraling 

van je terras. 

Kijk bij de keuze voor een tegel niet alleen naar wat er nú mooi 

uitziet. Je legt je tuin immers niet ieder jaar opnieuw aan. Een 

tegel waarin speciale toeslagstoffen zijn verwerkt, is wellicht wat 

duurder, maar beperkt witte kalkuitbloei, waardoor de tegel langer 

mooi blijft. En als de tegel behandeld is met een coating, die de 

kleur verdiept en jarenlang behoudt, is die meerprijs wellicht het 

overwegen waard.

Naast de vragen welke tegel je het mooist vindt en welke tegel door 

de jaren heen mooi blijft, kun je je ook afvragen wat je doel is van 

een tuin. Houd je van tuinieren en ben je graag bezig in je tuin, dan 

vind je onderhoud aan je tuin en terras waarschijnlijk geen enkel 

probleem. Kijk je echter liever naar je mooie tuin vanaf je ligstoel, 

met een drankje in de hand, dan raden we je zeker aan om te kiezen 

voor een onderhoudsvriendelijke tegel. Tegels met een coating 

hebben bijvoorbeeld aanzienlijk minder last van groene aanslag. En 

minder werk in de tuin, betekent meer tijd om ervan te genieten!

INTENSA

FURORA

AXENTA

AMBIENTO

OUDHOLLANDS

BETONTEGELS

TREMICO

ESTETICO

TINTO

TRENTO

Aspecten als kleur, structuur 
en formaat zijn belangrijke  
elementen bij het kiezen  

van je tegel.

voetcomfort

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
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Gebruik voor het voegen van deze  

bestrating de gebruiksklare Fixs  

Voegmortels, Gatorsand of Dansand.

MURKY TAN
211312
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INTENSA VLAK
Terrastegels

De Intensa-tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling die gecreëerd wordt door de natuurlijke grondstoffen 

die zijn toegevoegd in de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige uitstraling. Omdat deze natuurlijke 

grondstoffen kleurecht zijn, vervaagt de kleur minder snel. De mooie kleur van de Intensa blijft daardoor extra lang 

behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating zijn de tegels bovendien eenvoudig in onderhoud.

De Intensa vlak heeft een strak oppervlak met een natuurlijke uitstraling, wat zorgt voor een strak tuinbeeld. De tegel 

komt tot zijn recht in minimalistische tuinen met rechte lijnen en een moderne uitstraling. De Intensa vlak is verkrijgbaar 

in zes kleuren.

Indigo grey
211308 60x60x4 cm

Clay
211309 60x60x4 cm

Murky tan
211312 60x60x4 cm 

Blush
211313 60x60x4 cm 

Haze black
211311 60x60x4 cm 

Satin
211310 60x60x4 cm 
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De Intensa line Haze black is 

dankzij de speciale nabewerking 

en de matte coating eenvoudig in 

onderhoud.

HAZE BLACK
211323
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INTENSA LINE
Terrastegels

Indigo grey
211320 60x60x4 cm

Haze black
211323 60x60x4 cm 

Clay
211321 60x60x4 cm

Murky tan
211324 60x60x4 cm 

Satin
211322 60x60x4 cm 

Blush
211325 60x60x4 cm 

De Intensa-tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling die gecreëerd wordt door de natuurlijke 
grondstoffen die zijn toegevoegd in de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige uitstraling. Omdat 
deze natuurlijke grondstoffen kleurecht zijn, vervaagt de kleur minder snel. De mooie kleur van de Intensa 
blijft daardoor extra lang behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating zijn de tegels 
bovendien eenvoudig in onderhoud.

Ben je op zoek naar een mooie, speelse terrastegel? Met de Intensa line-tegels creëer je een gelijkmatige 
lijnstructuur. De tegel blijft rustig, vanwege de effen kleuren.
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Gebruik de Intensa verso 

als staptegel in combinatie 

met kunstgras voor een 

strak geheel.

MURKY TAN
211318
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De Intensa-tegels kenmerken zich door de natuurlijke uitstraling die gecreëerd wordt door de natuurlijke 
grondstoffen die zijn toegevoegd in de deklaag. Dit geeft de tegel een mooie en levendige uitstraling. Omdat 
deze natuurlijke grondstoffen kleurecht zijn, vervaagt de kleur minder snel. De mooie kleur van de Intensa 
blijft daardoor extra lang behouden. Dankzij de speciale nabewerking en de matte coating zijn de tegels 
bovendien eenvoudig in onderhoud.

De Intensa verso is voorzien van een structuurlaag met een grillig, speels karakter. De tegel is geschikt voor 
diverse stijlen, van nostalgisch tot minimalistisch. 

INTENSA VERSO
Terrastegels

Haze black
211317 60x60x4 cm 

Clay
211315 60x60x4 cm

Indigo grey
211314 60x60x4 cm

Murky tan
211318 60x60x4 cm

Satin
211316 60x60x4 cm

Blush
211319 60x60x4 cm



TuinVisie catalogus 2022 13

De Furora vlak Antraciet is 

onderhoudsvriendelijk en 

voorzien van een slijtvaste 

toplaag.

De Furora Premium 
vlak is een tegel  

met een heel strak 
uiterlijk.

ANTRACIET
207329
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De Furora Premium vlak is een zeer populaire terrastegel binnen ons assortiment. Dat is niet zo gek, want 
de tegels zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Daarnaast 
beschikken de tegels ook nog eens over een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

De Furora Premium vlak heeft een strak oppervlak en past hiermee goed in elke tuin.

FURORA PREMIUM VLAK
Terrastegels

Antraciet
207329 60x60x4 cm

Grafiet
207327 60x60x4 cm

Zilver
207325 60x60x4 cm

Klei
213510 60x60x4 cm

Grijs
207323 60x60x4cm

Lagune
611196 60x60x4cm

Kiezel
213514 60x60x4cm
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Door de moderne structuur is de Furora 

Premium line de perfecte middenweg 

tussen een strakke, vlakke tegel en een 

speelse structuurtegel.

ANTRACIET
211303
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De Furora Premium line is een zeer populaire terrastegel binnen ons assortiment. Dat is niet zo gek, want 
de tegels zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Daarnaast 
beschikken de tegels ook nog eens over een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

De Furora Premium line is een tegel met een lijnstructuur, die recht over de tegel loopt. Door deze moderne 
structuur is de Furora Premium line de perfecte middenweg tussen een strakke, vlakke tegel en een speelse 
structuurtegel.

FURORA PREMIUM LINE
Terrastegels

Antraciet
211303 60x60x4 cm

Zilver
211305 60x60x4 cm 

Lagune
611197 60x60x4 cm 

Grafiet
211304 60x60x4 cm 

Grijs
211302 60x60x4 cm

Klei
213511 60x60x4 cm

Kiezel
213515 60x60x4cm
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Dankzij de vellingkant van de Furora 

Premium facet zijn oneffenheden in 

het terras minder zichtbaar.

ZILVER
212283
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De Furora Premium facet is een zeer populaire terrastegel binnen ons assortiment. Dat is niet zo gek, want 
de tegels zijn groot van formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Daarnaast 
beschikken de tegels ook nog eens over een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

De Furora Premium facet heeft aan alle kanten een afgeschuind randje, een zogeheten facet. Hierdoor is 
deze tegel minder kwetsbaar voor beschadigingen aan de randen en vallen eventuele lichte verzakkingen in 
het terras minder op.

FURORA PREMIUM FACET
Terrastegels

Antraciet
212022 60x60x4 cm 

Lagune
611237 60x60x4 cm 

Grijs
610332 60x60x4 cm

Grafiet
212642 60x60x4 cm 

Zilver
212283 60x60x4 cm
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De drie verschillende series van de 

Axenta premium plata bestaan uit 

prachtige, genuanceerde tegels.

VLAK SILVER/GRIS
208800
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De Axenta Premium plata is een prachtige, genuanceerde tegel die verkrijgbaar is in drie verschillende 
series. Het genuanceerde oppervlak geeft de tegel een levendige uitstraling. De tegels zijn groot van 
formaat, onderhoudsvriendelijk en voorzien van een slijtvaste toplaag. Doordat de Axenta Premium en de 
Furora Premium verder dezelfde eigenschappen hebben, zijn deze tegels prima met elkaar te combineren. 
De Axenta Premium plata vlak heeft een strak oppervlak, in tegenstelling tot het oppervlak van de nieuwe 
lime-serie. Hier is het oppervlak juist karaktervol. De tegel van de nieuwe facet-serie is voorzien van een 
vellingkant.

AXENTA PREMIUM PLATA
Terrastegels

Vlak Silver/Noir
208799 60x60x4 cm

Lime Silver/Noir
611182 60x60x4 cm

Facet Silver/Gris
611205 60x60x4 cm

Vlak Silver/Gris
208800 60x60x4 cm

Lime Silver/Gris
611183 60x60x4 cm

Facet Noir/bruno
611206 60x60x4 cm

Vlak Noir/Bruno
213512 60x60x4 cm

Facet Silver/Noir
611204 60x60x4 cm

Lime Noir/Bruno
611207 60x60x4 cm
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Door de speciale nabehandeling is 

de Ambiento uiterst comfortabel om 

met blote voeten overheen te lopen.

GLOOM EN FONTAYN
211468 en 211469
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Met de Ambiento hebben we een moderne tegel in ons assortiment, die voorzien is van kleurpigmenten 
waardoor het product langer kleur behoudt. De beschermlaag zorgt ervoor dat het product eenvoudig schoon 
te maken is en weinig onderhoud vergt. Door de speciale nabehandeling is de tegel uiterst comfortabel om 
met blote voeten overheen te lopen.

AMBIENTO
Terrastegels

Black
610466 60x60x4,7 cm

Canyon
610463 60x60x4,7 cm²

Gloom
610465 60x60x4,7 cm

Etosha
610462 60x60x4,7 cm

Fontayn
610464 60x60x4,7 cm

Coast
610461 60x60x4,7 cm

Kenia
610467 60x60x4,7 cm

Wave
611181 60x60x4,7 cm

Beach
611180 60x60x4,7 cm
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Wist je dat je opsluitbanden 

ook liggend kunt toepassen 

als fraaie langformaattegels?

TRAPTREDE CARBON
204435
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Oudhollandse tegels zijn robuuste betontegels met karakter. Of je nu op zoek bent naar bestrating voor een moderne of 

nostalgische tuin, deze tegels voelen zich overal thuis. In het Oudhollands-assortiment is volop keuze. De terrastegels 

zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en afmetingen. Bovendien zijn er bijbehorende traptreden en opsluitbanden 

beschikbaar om een mooi passend geheel te maken.

OUDHOLLANDS
Terrastegels

Carbon

Oudhollandse tegel
207300 20x20x5 cm
208554 40x40x5 cm
204417 50x50x5 cm
208641 60x40x5 cm
204416 60x60x5 cm
208155 80x40x5 cm
203982 80x80x5 cm
203981 100x100x5 cm

Opsluitband
204436 20x5x100 cm
207401 20x7x100 cm
208181 30x5x100 cm
207402 30x7x100 cm
209723 40x5x100 cm
209750 40x7x100 cm
204437 50x5x100 cm
206838 50x7x100 cm

Traptrede massief
211271 37x15x50 cm
205779 37x15x100 cm
207465 40x20x50 cm
204435 40x20x100 cm

Traptrede L-model
209543 40x15x100 cm

Traptrede binnenhoek
207466 40x20 cm

Traptrede buitenhoek
207467 40x20 cm

* vanaf 6 cm

*

Grijs

Oudhollandse tegel
104560 20x20x5 cm

104563 40x40x5 cm

104591 50x50x5 cm

104561 60x40x5 cm

104562 60x60x5 cm

208156 80x40x5 cm

202873 80x80x5 cm

104595 100x100x5 cm

Opsluitband
104566 20x5x100 cm
120198 20x7x100 cm
205964 30x5x100 cm
104612 30x7x100 cm
200221 40x5x100 cm
202614 40x7x100 cm
104614 50x5x100 cm
200510 50x7x100 cm

Traptrede massief
208758 37x15x50 cm

202613 37x15x100 cm

207464 40x20x50 cm

104565 40x20x100 cm

Traptrede L-model
104617 40x15x100 cm

Traptrede binnenhoek
209732 40x20 cm

Traptrede buitenhoek
209733 40x20 cm

Zwembadrand
202615 40x5x100 cm
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Naast de traditionele tegels zijn  

er ook veel speciale producten  

beschikbaar. 

Kijk voor alle beschikbare kleuren 

en producten op tuinvisie.nl.

TEGEL ANTRACIET
EN TEGEL ROOD-BRUIN

104578 en 104570
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OUDHOLLANDS
Terrastegels

Zitelement

Zitelement
205696 200x60x40 cm
207469 100x60x40 cm

Betonbiels
206424 20x12x100 cm

Stapelelement
201146 75x15x15 cm
212938 100x20x12 cm
204591 100x20x20 cm

Sokkel
205695 190x50x15 cm
207460 90x50x15 cm

Kubus
210661 50x50x50 cm

Grootformaat
200543 80x80x10 cm
104621 100x100x8 cm
202618 100x100x10 cm
201074 100x100x12 cm
209583 120x60x7 cm
206604 120x120x7 cm
206182 120x120x12 cm
204094 150x120x10 cm
212927 200x100x10 cm
207458 240x120x12 cm

Oudhollands dikformaat
104608 21x7x8 cm

Oudhollands rijnformaat
202619 15x5x7 cm

* vanaf 6 cm

*

Antraciet

Oudhollandse tegel
104576 20x20x5 cm

104579 40x40x5 cm

104593 50x50x5 cm

104577 60x40x5 cm

104578 60x60x5 cm

208154 80x40x5 cm

201440 80x80x5 cm

104597 100x100x5 cm

Opsluitband
104582 20x5x100 cm
104615 20x7x100 cm
203788 30x5x100 cm
104623 30x7x100 cm
104638 40x5x100 cm
201110 40x7x100 cm
104613 50x5x100 cm
104607 50x7x100 cm

Traptrede massief
207463 37x15x50 cm

201374 37x15x100 cm

204174 40x20x50 cm

104581 40x20x100 cm

Traptrede L-model
104619 40x15x100 cm

Traptrede binnenhoek
203716 40x20 cm

Traptrede buitenhoek
203717 40x20 cm

Zwembadrand
200644 40x5x100 cm
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Of je nu op zoek bent naar 

bestrating voor een moderne of 

nostalgische tuin, deze tegels 

zullen gegarandeerd tot zijn 

recht komen.

Grootformaat tegels 
zorgen voor een  

rustig ogend terras.

TEGEL TAUPE
208323
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OUDHOLLANDS
Terrastegels

* vanaf 6 cm

*

Taupe
208321 50x50x5 cm
209877 50x50x7 cm 
208322 60x60x5 cm
209737 60x60x7 cm
208773 80x80x5 cm
208323 100x100x5 cm
211046 100x100x8 cm

Opsluitband
209546 20x5x100 cm

Traptrede massief
209878 37x15x100 cm

Crème
208771 50x50x5 cm
208772 60x60x5 cm
209533 80x80x5 cm
208774 100x100x5 cm

Opsluitband
211095 20x5x100 cm

Rood-bruin
104568 20x20x5 cm

104592 50x50x5 cm

104570 60x60x5 cm

203727 80x80x5 cm

104596 100x100x5 cm

Opsluitband
104574 20x5x100 cm
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Door betontegels in combinatie 

met gebakken bestrating toe 

te passen ontstaat een mooi, 

afwisselend geheel.

BETONTEGEL  
ZONDER FACET

208967
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BETONTEGELS
Terrastegels

Rood
209443 30x15x4,5 cm
209444 30x30x4,5 cm
209445 60x40x5 cm
606079 50x50x5 cm

Grijs
209387 30x15x4,5 cm
209388 30x15x6 cm
209391 30x30x4 cm
209156 30x30x4,5 cm
208961 30x30x4,5 cm 
208962 30x30x6 cm
604301 30x30x8 cm
209389 45x30x4,5 cm
209011 40x40x5 cm
209394 40x40x6 cm 
209012 40x40x8 cm
208963 60x40x5 cm
209396 60x40x6 cm
209014 60x40x8 cm
209399 50x50x5 cm
209400 50x50x6 cm
209013 50x50x8 cm

Betontegels zonder facet
208967 50x50x5 cm

Knikkertegel
208971 30x30x6 cm

Antraciet
209363 30x15x4,5 cm
209364 30x30x4,5 cm
209365 60x40x5 cm
209366 50x50x5 cm

P-tegel
208973 30x30x5 cm

NP-tegel, cijfertegel, 
2-cijferige tegel
101607 30x30x5 cm

Gitruittegel 16-vaks
101620 30x30x6 cm

Geel
209383 30x30x4,5 cm

Wit
209482 30x30x4,5 cm
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De Tremico is slijtvast en door 

natuurlijke kleurmineralen 

blijft deze mooi van kleur.

ZEEUWS BONT
209106
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TREMICO
Terrastegels

Antraciet
206893 60x30x6 cm
206895 60x60x6 cm

Oud bont
206918 60x30x6 cm
206903 60x60x6 cm

Grijs
202829 60x60x6 cm

Smook
208855 60x30x6 cm
206902 60x60x6 cm

Texels bont
209109 60x30x6 cm
209107 60x60x6 cm

Twents bont
208848 60x30x6 cm
208849 60x60x6 cm

Brons
208853 60x30x6 cm
208854 60x60x6 cm

Zeeuws bont
209108 60x30x6 cm
209106 60x60x6 cm

Tremico-tegels zijn tegels met een deklaag, facet en afstandhouders, verkrijgbaar in acht verschillende 
kleuren. De tegels zijn gemaakt met natuurlijke kleurmineralen. Daardoor is de Tremico slijtvast en blijft 
deze mooi van kleur. Ben je op zoek naar een mooie, strakke tegel die ook geschikt is voor de oprit, dan is de 
Tremico wellicht wat voor jou! Belangrijk om te weten is dat de Tremico-tegels niet mogen worden afgetrild.
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De Estetico vlak is voorzien 

van een coating die de kleur 

verdiept en langer behoudt.

STEEL
211333
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Pit black
212377 60x30x4 cm 
211329 60x60x4 cm

Platinum
212380 60x30x4 cm
211332 60x60x4 cm

Magma
212378 60x30x4 cm
211330 60x60x4 cm

Steel
212381 60x30x4 cm
211333 60x60x4 cm

Chocolate
212379 60x30x4 cm
211331 60x60x4 cm

Nature
212382 60x30x4 cm
211334 60x60x4 cm

ESTETICO VLAK
Terrastegels

Ben je op zoek naar een uiterst betaalbare, strakke tegel? Dan is de Estetico vlak zeker de moeite waard. De 
Estetico heeft een toevoeging in het betonmengsel, waardoor de tegel minder snel water en vuil opneemt. 
De facetloze tegel is daarnaast voorzien van een coating die de kleur verdiept en langer behoudt.
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De vellingkant van de Estetico facet 

voorkomt kleine beschadigingen aan 

de randen en hoeken van de tegel. 

PIT BLACK
211680
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ESTETICO FACET
Terrastegels

De Estetico facet heeft een vellingkant waardoor deze tegel minder kwetsbaar is voor beschadigingen aan 
de randen. Een ander voordeel is dat eventuele kleine verzakkingen minder opvallen dan bij een tegel zonder 
facet.  Door het facet worden de individuele tegels in het terras benadrukt.

Pit black
211680 60x60x4 cm 
610327 60x60x6 cm

Platinum
211681 60x60x4 cm
610330 60x60x6 cm

Peanut
611195 60x60x4 cm

Magma
211803 60x60x4 cm
610328 60x60x6 cm

Steel
610325 60x60x4 cm
610326 60x60x6 cm

Chocolate
211802 60x60x4 cm
610329 60x60x6 cm

Verde
611193 60x60x4 cm

Nature
212284 60x60x4 cm
610331 60x60x6 cm

Spark
611194 60x60x4 cm
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De Estetico verso biedt een 

uitstekend voetcomfort en 

is eenvoudig te reinigen.

STEEL
211339
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ESTETICO VERSO
Terrastegels

De Estetico is niet alleen verkrijgbaar als vlakke tegel, maar ook met structuur. De Estetico verso, de 
structuurtegel, is verkrijgbaar in zes kleuren.

Pit black
212383 60x30x4 cm
211335 60x60x4 cm

Platinum
212386 60x30x4 cm
211338 60x60x4 cm

Chocolate
212385 60x30x4 cm
211337 60x60x4 cm

Nature
212388 60x30x4 cm
211340 60x60x4 cm

Magma
212384 60x30x4 cm
211336 60x60x4 cm

Steel
212387 60x30x4 cm
211339 60x60x4 cm
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Dankzij het lange formaat 

heeft de Estetico wood veel 

weg van parket.

De Estetico wood heeft 
een zichtbaar en  

voelbaar houtmotief.

OAK GRIJS-ZWART
213405
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Walnut Donkerbruin
213404 60x20x6 cm

Pine Bruin
213406 60x20x6 cm

Oak Grijs-zwart
213405 60x20x6 cm

ESTETICO WOOD
Terrastegels

De Estetico wood heeft dankzij drie prachtige houtkleuren en het lange, slanke formaat veel weg van parket. 
De Estetico wood is verkrijgbaar met een dikte van 6 centimeter.
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De Tinto-terrastegel is voorzien 

van een coating, die het reinigen 

van de tegel vereenvoudigt.

WENEN ANTRACIET
610448
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TINTO
Terrastegels

De Tinto-terrastegel is een moderne en strakke betontegel. Deze tegel heeft een vlakke toplaag en is 
voorzien van een enkele coating waardoor vuil zich minder goed hecht en eenvoudig te reinigen is. Deze vier 
centimeter dikke tegels zijn bestand tegen alle weersomstandigheden.

Wenen Antraciet
610448 60x60x4 cm
610452 60x30x4 cm

Salzburg Donkergrijs
610450 60x60x4 cm
610454 60x30x4 cm

Linz Bruin-zwart
610451 60x60x4 cm
610455 60x30x4 cm

Graz Grijs-zwart
610449 60x60x4 cm
610453 60x30x4 cm
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Door de unieke toplaag is de 

Trento een bijzonder fraaie en 

chique tegel.

CALA
610557

De Trento-serie  
heeft een dubbele, 

vuilafstotende  
beschermlaag.
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TRENTO
Terrastegels

De Trento-terrastegels zijn een serie moderne en strakke tegels, die je tuin een prachtig ruimtelijk effect 
geven. Alle formaten in deze serie worden geleverd in een dikte van vier centimeter. Hierdoor zijn de tegels 
eenvoudig te verwerken en ideaal voor terrassen en paden. 
Absoluut uniek aan de Trento-serie is de dubbele, vuilafstotende beschermlaag, die over de toplaag van 
de tegels wordt aan gebracht. Deze beschermlaag zorgt ervoor dat de kleuren van de tegels goed tot hun 
recht komen en ze gemakkelijk te reinigen zijn. Door de unieke toplaag vormen de Trento terrastegels een 
bijzonder fraaie en chique serie.

Cap
610555 60x60x4 cm
610561 60x30x4 cm

Rocca
610556 60x60x4 cm
610562 60x30x4 cm

Cala
610557 60x60x4 cm
610563 60x30x4 cm

Perra
610558 60x60x4 cm
610564 60x30x4 cm

Canar
610559 60x60x4 cm
610565 60x30x4 cm

Serra
610560 60x60x4 cm
610566 60x30x4 cm
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Stenen en klinkers
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Stenen en klinkers zijn uitermate geschikt voor het verharden van je 

oprit, het aanleggen van een terras of het creëren van een wandelpad 

door je tuin. Betonnen stenen en klinkers zijn verkrijgbaar in tal 

van maten, elk met hun eigen uitstraling. Ook qua kleur en vorm 

valt er voldoende te kiezen. Specifieke mogelijkheden zoals wel 

of juist geen facet, het oppervlak van de steen en een eventuele 

nabewerking (uitwassen, trommelen) zorgen voor nog meer 

variatie. Je moet dus wel heel bijzondere wensen hebben, wil je 

de door jou gezochte stijl niet kunnen vinden. De betonstenen zijn 

maatvast en daardoor eenvoudig te verwerken. Beton is bovendien 

erg sterk, vorstbestendig en betaalbaar. 

TREMICO

TAMBOUR

KOBBLESTONES

STRACKSTONE+

UITGEWASSEN KLINKERS 

ZOAK

GEOSTONE

Zorg bij het tuinontwerp  
voor een goede afwisseling 
tussen groen en bestrating.

voetcomfort

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
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Dankzij de toevoeging van 

natuurlijke materialen is de 

Tremico slijtvast en kleurecht.

GRIJS
206877
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TREMICO
De Tremico is een betonsteen met facet, die geschikt is voor een grote diversiteit aan tuinstijlen. Deze betonsteen wordt 

vaak toegepast in paden en opritten. De Tremico Antraciet past prachtig in de moderne tuin en een Tremico Bont komt 

juist geweldig tot uiting in een klassieke tuin. Dankzij de toevoeging van natuurlijke materialen is de steen slijtvast en 

kleurecht.

Stenen en klinkers

Grijs
206877 21x10,5x7 cm
206885 21x10,5x8 cm

Rood
206886 21x10,5x8 cm 

Heide
206878 21x10,5x7 cm 
206887 21x10,5x8 cm 

Antraciet
206889 20x5x6 cm
206891 20x6,7x6 cm
206879 21x10,5x7 cm 
206888 21x10,5x8 cm
206897 30x20x6 cm
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Door natuurlijke  
materialen is de steen 
slijtvast en kleurecht.

De Tremico is een betonsteen 

met facet, die gebruikt kan 

worden in paden en opritten.

BRONS
206883
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TREMICO

Brons
206908 20x5x6 cm 
206914 20x6,7x6 cm 
206883 21x10,5x7 cm 
206905 30x20x6 cm 

Oud bont
206910 20x5x6 cm 
206915 20x6,7x6 cm 
206881 21x10,5x7 cm 
206906 30x20x6 cm 

Rood-zwart
206911 20x5x6 cm 
206916 20x6,7x6 cm 
206882 21x10,5x7 cm 

Zeeuws bont
211387 20x5x6 cm 
211384 20x6,7x6 cm 
209776 21x10,5x7 cm 
209110 30x20x6 cm 

Texels bont
211386 20x5x6 cm 
211385 20x6,7x6 cm 
209777 21x10,5x7 cm 
209111 30x20x6 cm 

Twents bont
208850 20x5x6 cm 
208851 20x6,7x6 cm 
208846 21x10,5x7 cm 
208847 30x20x6 cm 

Smook
206912 20x5x6 cm 
206917 20x6,7x6 cm 
206907 30x20x6 cm 

Bont
206909 20x5x6 cm 
206913 20x6,7x6 cm 
206880 21x10,5x7 cm 
206904 30x20x6 cm 

Stenen en klinkers
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De Tambour is getrommeld en 

heeft daardoor een prachtige 

verouderde uitstraling.

OUD BONT
208922
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TAMBOUR
De Tambour is een door-en-doorsteen die verkrijgbaar is in diverse maten en kleuren. De steen is getrommeld 
en heeft daardoor een prachtige verouderde uitstraling. De stenen zijn gegarandeerd maatvast en zijn 
daardoor snel en eenvoudig te leggen. 

Antraciet
208894 10x10x6 cm
208896 20x15x6 cm
208897 20x20x6 cm
208898 30x20x6 cm
208899 20x5x7 cm
208900 21x7x7 cm

Brons
208909 10x10x6 cm
208911 20x15x6 cm
208912 20x20x6 cm
208913 30x20x6 cm
208914 20x5x7 cm
208915 21x7x7 cm

Rood-zwart
208939 10x10x6 cm
208941 20x15x6 cm
208942 20x20x6 cm
208943 30x20x6 cm
208944 20x5x7 cm
208945 21x7x7 cm

Stenen en klinkers

Oud bont
208917 10x10x6 cm

208919 20x15x6 cm

208920 20x20x6 cm

208921 30x20x6 cm

208922 20x5x7 cm

208923 21x7x7 cm



TuinVisie catalogus 2022 53

De Tambour is gegarandeerd 

maatvast en daardoor snel en 

eenvoudig te leggen.

SMOOK
208937
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TAMBOUR

Mangaan
607028 10x10x6 cm
607029 20x15x6 cm
607030 20x20x6 cm
607031 30x20x6 cm
213517 20x5x7 cm
213522 21x7x7 cm

Smook
208932 10x10x6 cm
208934 20x15x6 cm
208935 20x20x6 cm
208936 30x20x6 cm
208937 20x5x7 cm
208938 21x7x7 cm

Bont
208902 10x10x6 cm
208904 20x15x6 cm
208905 20x20x6 cm
208906 30x20x6 cm
208907 20x5x7 cm
208908 21x7x7 cm

Stenen en klinkers
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Met deze mooie getrommelde 

stenen geef je een authentieke 

uitstraling aan je tuin.

BEEMSTERS BONT
213520

De Tambour leent zich 
uitstekend voor  

opritten, paden en 
terrassen.
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TAMBOUR

Paars genuanceerd
213521 21x7x7 cm

Beemsters bont
213520 21x7x7 cm

Paars genuanceerd
213518 20x5x7 cm

Beemsters bont
213519 20x5x7 cm

Stenen en klinkers
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De Kobblestones zijn maatvast 

en daardoor zeer eenvoudig te 

verwerken, ook als oprit.

ANTRACIET
610416

De Kobblestones zijn 
er in vele kleuren  

en maten.
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KOBBLESTONES
De Kobblestones zijn getrommelde stenen, die zorgen voor een authentieke uitstraling van jouw terras 
of oprit. De stenen zijn maatvast en daardoor zeer eenvoudig te verwerken. Dankzij de verschillende 
beschikbare kleuren en maten kan er een grote variatie worden aangebracht in het legpatroon. Hiermee kan 
met de Kobblestones een heel rustig of juist een heel speels effect gecreëerd worden.

Stenen en klinkers

Antraciet
610388 14x14x7 cm
610395 21x14x7 cm
610402 21x21x7 cm
610409 28x21x7 cm
610416 20x5x7 cm
610423 20x6,5x6,5 cm

Bont
610389 14x14x7 cm
610396 21x14x7 cm
610403 21x21x7 cm
610410 28x21x7 cm
610417 20x5x7 cm
610424 20x6,5x6,5 cm

Grijs-zwart
610392 14x14x7 cm
610399 21x14x7 cm
610406 21x21x7 cm
610413 28x21x7 cm
610420 20x5x7 cm
610427 20x6,5x6,5 cm

Oudhollands
610393 14x14x7 cm
610400 21x14x7 cm
610407 21x21x7 cm
610414 28x21x7 cm
610421 20x5x7 cm
610428 20x6,5x6,5 cm

Rood-zwart
610394 14x14x7 cm
610401 21x14x7 cm
610408 21x21x7 cm
610415 28x21x7 cm
610422 20x5x7 cm
610429 20x6,5x6,5 cm

Bruin-zwart
610390 14x14x7 cm
610397 21x14x7 cm
610404 21x21x7 cm
610411 28x21x7 cm
610418 20x5x7 cm
610425 20x6,5x6,5 cm
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Ben je op zoek naar een beton-

product met de uitstraling van 

een straatbaksteen? Dan is de 

Strackstone+ dé steen voor jou!

HAVANNA-ANTRACIET
209137
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STRACKSTONE++

De Strackstone+ is een door-en-doorgekleurde betonsteen zonder facet, die de sfeer uitademt van een 
straatbaksteen. Om afsplinteren van de stenen te voorkomen, is de steen voorzien van afstandhouders. De 
Strackstone+ is bovendien voorzien van een hydrofobeermiddel. Dit maakt het oppervlak waterafstotend, 
waardoor vocht en vuil minder snel in de steen dringen. Ben je op zoek naar een betonproduct met de 
uitstraling van een straatbaksteen, dan is de Strackstone+ dé steen voor jou!

Oker
209066 21x7x8 cm

Wijnrood
209065 21x7x8 cm

Wijnrood-oker
209067 21x7x8 cm

Antraciet
209068 21x7x8 cm

Wijnrood-havanna
209064 21x7x8 cm

Wijnrood-antraciet
209069 21x7x8 cm

Havanna-antraciet
209137 21x7x8 cm

Havanna
209063 21x7x8 cm

Stenen en klinkers
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Veel mensen kiezen voor het 

aanleggen van een oprit voor 

deze klinker.

ANTRACIET CORONA  
UITGEWASSEN EN

SEGOVIA UITGEWASSEN
209163 en 209164
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Klinker is in de bestratingsbranche de veelgebruikte benaming voor een steen van het formaat 21 bij 10,5 
centimeter. Onze klinkers zijn mede door de dikte van 8 cm sterk en duurzaam. Dit maakt dat veel mensen 
voor het aanleggen van een oprit kiezen voor dit type steen. Onze klinkers hebben een uitgewassen deklaag 
waardoor de kleuren nog meer spreken.

Antraciet corona uitgewassen
209163 21x10,5x8 cm

Segovia uitgewassen
209164 21x10,5x8 cm

UITGEWASSEN KLINKERS
Stenen en klinkers
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ZOAK-klinkers worden gemaakt 

van keramisch afval en hebben 

een groot absorptievermogen.

ZOAK
213481
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ZOAK
Zoak-klinkers worden gemaakt van keramisch afval en hebben een groot absorptievermogen. Zoak staat dan 
ook voor Zeer Open Afval Keramiek. Deze keramische klinker is slijt- en kleurvast, zeer sterk en door de open 
structuur wordt het regenwater snel geabsorbeerd. Water dat vastgehouden wordt door de klinkers kan door 
warmte verdampen. Hierdoor wordt hittestress verminderd. Door het gebruik van keramisch afval is deze 
klinker enorm duurzaam.

Zwart
213469 20x10x5,5 cm
213476 60x30x5,5 cm
213481 30x30x5,5 cm
213482 40x20x5,5 cm

Lichtgrijs
213475 20x10x5,5 cm

Geel
213473 20x10x5,5 cm

Donkergrijs
213471 20x10x5,5 cm
213478 60x30x5,5 cm
213479 30x30x5,5 cm
213484 40x20x5,5 cm

Rood
213472 20x10x5,5 cm

Wit
213470 20x10x5,5 cm
213477 60x30x5,5 cm
213480 30x30x5,5 cm
213483 40x20x5,5 cm

Koffie
213474 20x10x5,5 cm

Stenen en klinkers
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Water trekt snel weg in de Geostone.

Dat water komt vervolgens ook nog 

eens ten goede aan de grondwaterstand 

omdat het regenwater niet via het riool 

wordt afgevoerd.

GRIJS
604229
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GEOSTONE
De Geostone is een waterdoorlatende trottoirtegel en biedt een oplossing voor het afvoeren van regenwater in 
de bodem. Hiermee voorkom je wateroverlast. Het water komt ook nog eens ten goede aan de grondwaterstand 
omdat het regenwater niet via het riool wordt afgevoerd. De constructie van de tegel is optimaal door een 
open en filterende deklaag, waardoor het grondwater schoon in de waterkringloop wordt opgenomen. De 
Geostone-tegel dient aangebracht te worden op een straatbed van split, normaal straatzand is namelijk niet 
voldoende waterdoorlatend. De tegel is blijvend sterk en vorst-dooizoutbestendig.

Stenen en klinkers

Grijs
209385 21x10,5x8 cm

Grijs
604229 30x30x4,5 cm

Antraciet
604817 21x10,5x8 cm

Antraciet
604231 30x30x4,5 cm



adv ies
Een tuin gaat pas echt leven met groen. Beplanting van verschillende hoogtes zorgen 

voor diepte en hierdoor lijkt je tuin optisch groter. Heb je iets minder groene vingers 

of minder beschikbare tijd? Ons kunstgras leent zich dan als een ideaal product om 

een groen element op te nemen. Hooguit een keer met een bladblazer het bladwerk 

verwijderen en het genieten vanuit de verschillende zitplekken kan beginnen.
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Tuininrichting



60x60x4 cm Steel
211339

20x5x7 cm Smook
208937

ESTETICO VERSO

TAMBOUR

TuinVisie catalogus 2022 TuinVisie catalogus 202266 67
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Metro-serie
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De Metro-serie van TuinVisie bestaat uit een assortiment stenen en 

tegels die extra scherp geprijsd zijn. Het assortiment stenen omvat 

naast een serie strakke stenen ook een reeks getrommelde stenen 

die in diverse kleuren en formaten geleverd worden. 

Het assortiment bestaat uit een serie strakke tegels in het formaat 

50x50x5 cm en een zeer uitgebreid aanbod aan tegels in het formaat 

60x60x4 cm, 60x30x6 cm en 60x60x6 cm. 

METRO VLAKSTEEN 

METRO TROMMELSTEEN 

METRO CARRÉ 

METRO REMO 

METRO PRISMA 

De stenen en tegels  
van de Metro serie zijn 
extra scherp geprijsd.

voetcomfort

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
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De Metro vlaksteen is beschikbaar 

in negen verschillende kleuren.

GRIJS-ZWART-ROZE
211346



* bij een dikte van 6 cm

* 
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METRO VLAKSTEEN
Als je op zoek bent naar een strakke, vlakke steen in het formaat 30x20 of 40x20 centimeter, dan is de Metro Vlaksteen 

wat voor jou. Deze deklaagsteen zonder facet is erg prettig geprijsd.

Metro-serie

Antraciet
211300 30x20x4 cm
211140 30x20x6 cm

Antraciet
211341 40x20x4 cm

Antraciet + glimmer
211342 40x20x4 cm

Grijs-bruin-zwart
211343 40x20x4 cm

Grijs-zwart
211344 40x20x4 cm

Donkergrijs
211345 40x20x4 cm

Grijs-zwart-roze
211346 40x20x4 cm

Grijs-zwart
211301 30x20x4 cm
211141 30x20x6 cm

Terrageel
208996 30x20x6 cm
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Deze getrommelde 
steen met verouderde 

uitstraling past  
geweldig in elke tuin.

De Metro Trommelsteen  is 

verkrijgbaar in zes maten en 

zes sprekende kleuren.

ANTRACIET
208997
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METRO TROMMELSTEEN
De Metro Trommelsteen is het budgetvriendelijke product in het getrommelde segment. Deze door-en-doorsteen met 

verouderde uitstraling past geweldig in elke tuin. Het product is verkrijgbaar in zes maten en zes sprekende kleuren.

Metro-serie

Grijs-zwart
606053 15x15x6 cm
209001 20x15x6 cm
208998 30x20x6 cm
607035 15x5x7,5 cm
211460 20x5x7 cm
211454 21x7x7 cm

Antraciet
607013 15x15x6 cm
209000 20x15x6 cm
208997 30x20x6 cm
607033 15x5x7,5 cm 
211459 20x5x7 cm
211453 21x7x7 cm

Rood genuanceerd
607299 15x15x6 cm
209140 20x15x6 cm
209143 30x20x6 cm
211463 20x5x7 cm
211457 21x7x7 cm

Brons genuanceerd
607297 15x15x6 cm
209139 20x15x6 cm
209142 30x20x6 cm
211462 20x5x7 cm
211456 21x7x7 cm

Terrageel
607298 15x15x6 cm
209138 20x15x6 cm
209141 30x20x6 cm
211464 20x5x7 cm
211458 21x7x7 cm

Bruin-zwart
607301 15x15x6 cm
209002 20x15x6 cm
208999 30x20x6 cm
607034 15x5x7,5 cm
211461 20x5x7 cm
211455 21x7x7 cm
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Door de diversiteit in kleuren 

is de Metro Carré geschikt voor 

verschillende tuinstijlen.

NERO
209015
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METRO CARRÉ
De Metro Carré is een strakke tegel zonder facet in het formaat 50x50 centimeter. Door de diversiteit in kleuren is de 

tegel geschikt voor verschillende tuinstijlen. Met de effen kleur Nero creëer je eenvoudig een modern tuinbeeld, terwijl 

de genuanceerde kleuren een klassieker beeld geven.

Metro-serie

Nero piétra
209016 50x50x5 cm

Nero rosso
209017 50x50x5 cm

Nero
209015 50x50x5 cm

Nero castano
209018 50x50x5 cm
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De Metro Remo heeft een 

glad oppervlak, wat de tegel 

een strak uiterlijk geeft.

De Metro Remo  
onderscheidt zich door 
het aanbod van uiterst 

levendige antraciet-  
en bronstinten.

ANTRACIET
207926



TuinVisie catalogus 202276

METRO REMO
De Metro Remo is de vriendelijk geprijsde tegel in de Metro-serie. Het product onderscheidt zich door het 
aanbod van uiterst levendige antraciet- en bronstinten.
De Metro Remo heeft een glad oppervlak, wat de tegel een strak uiterlijk geeft. Hiermee past de tegel heel 
goed in moderne tuinen.

Metro-serie

Antraciet
207926 60x60x6 cm
209824 60x30x6 cm

Zeeuws bont
209770 60x60x6 cm
209823 60x30x6 cm

Brons
209211 60x60x6 cm
211392 60x30x6 cm

Texels bont
209769 60x60x6 cm
211395 60x30x6 cm
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De Metro Prisma is voorzien van 

een beschermlaag die vuilopname 

vermindert, waardoor de tegel  

eenvoudiger te reinigen is.

ZILVER
209772
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METRO PRISMA
De Metro Prisma is een structuurtegel met moderne uitstraling. De Metro Prisma is voorzien van een 
beschermlaag die vuilopname vermindert. Dit maakt de tegel eenvoudig te reinigen. Bijkomend voordeel 
van de beschermlaag is de mooie, verdiepte kleur. De Metro Prisma is beschikbaar in vier kleuren.

Metro-serie

Antraciet
211389 60x60x4 cm

Clay
211466 60x60x4 cm

Zilver
209772 60x60x4 cm

Grafiet
209771 60x60x4 cm
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Muurelementen
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Niveauverschillen in je tuin brengen een tuin tot leven. Diversiteit in 

hoogte maakt je tuin bovendien ruimtelijker door de dieptesuggestie. 

Betonnen muurelementen zijn ideaal om verhogingen zoals een 

border, muurtje, verhoogd terras, of tuin afscheiding te creëren. 

Maar muurelementen zijn meer dan alleen mooi. Een verhoogde 

border is ook heel praktisch. Simpelweg vanwege het feit dat je 

niet meer zover hoeft te bukken om het onkruid te plukken. Je kunt 

zelfs lekker op het muurtje gaan zitten terwijl je je tuin bijwerkt. Zo 

wordt tuinieren ineens een stuk leuker! 

Muurelementen worden gemaakt in diverse kleuren en maten. Zo 

hebben we smalle blokken voor sierlijke muurtjes en grote, grove 

blokken voor een robuuste uitstraling. Ook de afwerking van de 

muurblokken zorgt voor een bepaalde uitstraling. Zo passen gladde 

muurelementen mooi in een moderne tuin met strakke lijnen, terwijl 

de gekliefde blokken juist veel gebruikt worden in romantische en 

rustieke tuinen. 

En wil je je tuin graag een historisch tintje geven? Dan zijn de 

getrommelde blokken misschien wat voor jou. Deze blokken hebben 

door het trommelen een oud uiterlijk gekregen. 

Muurelementen van TuinVisie onderscheiden zich door de hoge mate 

van maatvastheid, wat een gemakkelijke verwerking garandeert, en 

een langer kleurbehoud. Voor muren tot een hoogte van 80 cm is 

een gestabiliseerde ondergrond voldoende. Wil je een verhoging 

van meer dan 80 cm aanbrengen? Dan adviseren we je om een 

betonfundering te creëren, voor extra stabiliteit en draagkracht. 

Uiteraard kun je voor aanvullend advies altijd terecht bij één van 

onze dealers.

WALLBLOCK NEW 

WALLBLOCK OLD 

WALLBLOCK SPLIT 

WALLBLOCK TUMBLED 

WALLBLOCK FACET 

Muurelementen zijn  
ideaal om verhogingen 

zoals een border, muurtje 
of verhoogd terras te 

creëren.
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Met onze Wallblock New heb je de 

ideale basis voor een strak muurtje 

of moderne border.

ANTRACIET
211289
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WALLBLOCK NEW
Muurelementen

Met het Wallblock New heb je de ideale basis voor een strak muurtje of moderne border. Maar ook een 
minima listische vijver is met het Wallblock New eenvoudig gecreëerd. Het muurblok met rechte kanten is 
verkrijgbaar in vijf afmetingen en vijf kleuren.

Antraciet
204860 12x10x30 cm
610084 12x10x60 cm
211289 12x12x60 cm
202425 15x15x30 cm
201881 15x15x60 cm

Brons
211350 12x12x60 cm
204214 15x15x60 cm

Texels bont
211291 12x12x60 cm
211418 15x15x60 cm

Smook
208836 12x10x30 cm
208837 15x15x30 cm
206378 15x15x60 cm

Zeeuws bont
610085 12x10x60 cm
211290 12x12x60 cm
211415 15x15x60 cm

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm

Wallblock afdekplaat split 
Antraciet
211298 60x25x6 cm
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Het Wallblock Old is 
helemaal op zijn plek 

in stadstuinen en 
tuinen met een monu-

mentaal karakter.

Voor de verlijming van dit product 

adviseren wij om gebruik te maken 

van de Fixs Multikit, Tuinlijm of 

Poederlijm. Deze producten zijn 

verderop in deze catalogus te 

vinden.

ANTRACIET
201880
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WALLBLOCK OLD
Muurelementen

Het Wallblock Old is een verouderd muurblok. Dankzij dit verouderde uiterlijk is dit muurblok helemaal op 
zijn plek in stadstuinen en tuinen met een monumentaal karakter. De muurblokken zijn verkrijgbaar in vier 
afmetingen. Naast de veelgevraagde kleuren in grijstinten, zijn ook een aantal bonte kleurschakeringen 
beschikbaar. 

Antraciet
204861 12x10x30 cm
211292 12x12x60 cm
202424 15x15x30 cm
201880 15x15x60 cm

Brons
211351 12x12x60 cm
204210 15x15x60 cm

Smook
208830 12x10x30 cm
208832 15x15x30 cm
208831 15x15x60 cm

Texels bont
211294 12x12x60 cm
211416 15x15x60 cm

Zeeuws bont
211293 12x12x60 cm
211417 15x15x60 cm

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm

Wallblock afdekplaat split 
Antraciet
211298 60x25x6 cm
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Dit gladde blok is na productie 

gespleten, waardoor het  

aangezicht een ruw, grillig 

oppervlak heeft.

ZEEUWS BONT
211282
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WALLBLOCK SPLIT
Muurelementen

Met het Wallbock Split haal je een modern muurblok met een ruw randje in je tuin. Dit gladde blok is na 
productie gespleten, waardoor het aangezicht een ruw, grillig oppervlak heeft, terwijl de bovenzijde van het 
Wallblock Split glad is. Het muurblok is divers in te zetten in tuinen met verschillende stijlen.

Twents bont
211280 12x15x60 cm

Texels bont
211437 10x10x40 cm
211286 12x12x30 cm
211281 12x15x60 cm

Antraciet
209125 15x6x40 cm
207297 10x10x40 cm
211283 12x12x30 cm
211278 12x15x60 cm

Oud bont
211279 12x15x60 cm

Zeeuws bont
211287 12x12x30 cm
211282 12x15x60 cm

Smook
209124 15x6x40 cm
207296 10x10x40 cm

Brons
209126 15x6x40 cm
207294 10x10x40 cm
211284 12x12x30 cm

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm

Wallblock afdekplaat split 
Antraciet
211298 60x25x6 cm
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Het Wallblock Tumbled is na  

productie gespleten en getrommeld 

en heeft daardoor rondom een  

verouderd uiterlijk.

ANTRACIET
208589
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WALLBLOCK TUMBLED
Muurelementen

Ben je op zoek naar een muurblok met een nostalgische uitstraling, bijvoorbeeld voor in je stadstuin of bij 
je jarendertigwoning? Kijk dan zeker ook naar het Wallblock Tumbled. Dit blok is na productie gespleten en 
getrommeld en heeft daardoor rondom een verouderd uiterlijk. Het is een geweldig product in combinatie met 
getrommelde bestrating of straatbakstenen. Wallblock Tumbled is verkrijgbaar in vier kleurschakeringen.

Antraciet
208589 12x12x30 cm

Brons
208838 12x12x30 cm

Texels bont
211383 12x12x30 cm

Zeeuws bont
211288 12x12x30 cm

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm

Wallblock afdekplaat split Antraciet
211298 60x25x6 cm
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Voor de verlijming van Wallblocks 

adviseren wij om gebruik te  

maken van de Fixs Multikit,  

Tuinlijm of Poederlijm.

ANTRACIET
211295

De Wallblock Facet  
is net als andere  

muurblokken perfect 
als basis voor een  

tuinbank.
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WALLBLOCK FACET
Muurelementen

Een strak muurblok, subtiel afgewerkt met een facet rand mocht niet in ons assortiment muurblokken 
ontbreken. Het Wallblock Facet is niet alleen verkrijgbaar in een effen antraciet, maar ook in Zeeuws bont.

Antraciet
211295 12x12x60 cm

Zeeuws bont 
211296 12x12x60 cm

Wallblock afdekplaat Antraciet
211299 60x30x6 cm

Wallblock afdekplaat split Antraciet
211298 60x25x6 cm
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H-VERBANDSTENEN

H-verbandstenen
worden geleverd onder 

KOMO-keurmerk.
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Infraproducten

Betonstraatstenen met deklaag
115116 MOBO KOMO 21x10,5x8 cm Grijs

115118 MOBO KOMO 21x10,5x8 cm Antraciet

115117 MOBO KOMO 21x10,5x8 cm Rood

115119 MOBO KOMO 21x10,5x8 cm Heide

Bisschopsmutsen met schijnvoeg leverbaar

200541 MOBO KOMO  21x10,5x8 cm Geel

H-verbandstenen door-en-door
209301 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Grijs

210514 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Antraciet

209764 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Rood

210523 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Heide

Halve H-verbandstenen en randstenen leverbaar

H-verbandstenen met deklaag
209347 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Grijs

209610 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Antraciet

209609 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Rood

209705 KOMO 20x16,4/11,7x8 cm Heide

Randstenen met deklaag
209615 KOMO 20x13,4/11,5x8 cm Grijs

209614 KOMO 20x13,4/11,5x8 cm Antraciet

209616 KOMO 20x13,4/11,5x8 cm Rood

209707 KOMO 20x13,4/11,5x8 cm Heide

Halve H-verbandstenen en randstenen leverbaar

Grastegels
208958 Grastegel type A 60x40x10 cm Grijs

209321 Grastegel type A  60x40x12 cm Grijs

209322 Grastegel type B 60x40x12 cm Grijs

209323 Grastegel type C 40x40x12 cm Grijs

101642 Grastegel type D 60x40x12 cm Grijs

208959 Grastegel type G 60x40x12 cm Grijs

209324 Grastegel type H 40x40x12 cm Grijs

209325 Grastegel type I 60x40x12 cm Grijs

211267 Grastegel type K 60x40x12 cm Grijs

212122 Grastegel type W 40x40x12 cm Grijs

Overige grastegels op aanvraag leverbaar

Molgoot
208960 Molgoot hol 4 cm 12x40x100 cm Grijs

Betontegels
209387 Halve betontegel 30x15x4,5 cm Grijs

209388 Halve betontegel  30x15x6 cm Grijs

209391 Betontegel HK 30x30x4 cm Grijs

208961 Betontegel HK 30x30x4,5 cm Grijs

209156 Betontegel 30x30x4,5 cm Grijs

208962 Betontegel 30x30x6 cm Grijs

209389 Betontegel 45x30x4,5 cm Grijs

209011 Betontegel 40x40x5 cm Grijs

209394 Betontegel 40x40x6 cm Grijs 

209012 Betontegel 40x40x8 cm Grijs

208963 Betontegel 60x40x5 cm Grijs

209396 Betontegel 60x40x6 cm Grijs

209014 Betontegel 60x40x8 cm Grijs

209399 Betontegel 50x50x5 cm Grijs

209400 Betontegel 50x50x6 cm Grijs

209013 Betontegel 50x50x8 cm Grijs

Betontegels zonder facet
208967 Betontegel 50x50x5 cm Grijs

Trottoirbanden
209005 Trottoirband 13/15x16x100 cm Grijs

208987 Trottoirband  13/15x25x100 cm Grijs

209460 Trottoirband  13/15x25x100 cm Antraciet

205780 Trottoirband  13/15x25x100 cm Gew. graniet

208988 Trottoirband  18/20x25x100 cm Grijs

209875 Trottoirband  18/20x25x100 cm Antraciet

209874 Trottoirband  18/20x25x100 cm Gew. graniet

209155 Trottoirband* 30x20x100 cm Grijs

209158 Trottoirband* 40x20x100 cm Grijs

209157 Trottoirband* 50x20x100 cm Grijs

Parkeerstootbanden
208991 2-zijdig recht 20x20x90 cm Grijs

208990 1-zijdig recht 20x20x90 cm Grijs

208989 2-zijdig rond 20x20x100 cm Grijs

Inritbanden
209134 Inritband* 12/20x30x60 cm Grijs

208992 Inritband* 12/20x45x50 cm Grijs

209007 Inritband* 12/20x50x50 cm Grijs

RWS-banden
209008 RWS-band 11,5/22,5x16x100 cm Grijs

209009 RWS-band 11,5/22,5x20x100 cm Grijs

* Hulpstukken (hoek-, bocht-, eind- en beginstukken) zijn leverbaar
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Gebakken 
bestrating
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Stenen en klinkers van keramiek zijn ook wel bekend als gebakken 

bestrating. Door het gebruik van verschillende soorten klei, 

toevoegingen en variatie in het stookproces krijgt dit product zijn 

kenmerkende diepe kleur. De stenen zijn door het bakproces niet 

volledig maatvast, wat bij verwerking zorgt voor een authentiek 

beeld.  

De meeste mensen kennen gebakken bestrating als een nostalgisch 

product dat veelal wordt toegepast in oude stadscentra en knusse 

steegjes. Dat effect is met gebakken bestrating ook eenvoudig te 

creëren in je tuin. Maar ook in een moderne tuin, in combinatie met 

een strakke tegel, geven straatbakstenen een prachtig effect. 

Keramiek ligt qua prijsniveau wat hoger dan beton, maar is wel 

uitermate duurzaam. Een gebakken straatsteen is kleurvast en 

wordt vaak in de loop der jaren alleen maar mooier van kleur. 

BEZAND GETROMMELD 

BEZAND ONGETROMMELD  

ONBEZAND GETROMMELD 

Een gebakken 
straatsteen wordt vaak 

in de loop der jaren 
alleen maar mooier  

van kleur.
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De bezanding slijt 
na verloop van tijd 
van de gebakken 

bestrating. 

Waalformaat stenen zijn ongeveer 

20 bij 5 centimeter, dikformaat  

stenen zijn ongeveer 20 bij 

6,5 centimeter.

TIGER
213410
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BEZAND GETROMMELD
In deze categorie vind je ons assortiment bezande straatbakstenen in waalformaat en dikformaat met een 
dikte van 6 en 6,5 centimeter. Waalformaat stenen zijn ongeveer 20 bij 5 centimeter, wat resulteert in een 
slank, elegant straatbeeld. Dikformaat stenen zijn ongeveer 20 bij 6,5 centimeter. Door het ambachtelijke 
productieproces moet je bij bakstenen altijd rekening houden met een maatafwijking. De bezanding slijt na 
verloop van tijd van het product waardoor de uiteindelijke kleur zichtbaar wordt.

Gebakken bestrating

Rustiek Snake Paars-rood
213411 Rustiek WF 60
212782 Rustiek DF 60

Rustiek Fox Rood-bruin
213255 Rustiek WF 60
212783 Rustiek DF 60

Rustiek Bear Rood-bruin-aubergine
213412 Rustiek WF 60
212786 Rustiek DF 60

Rustiek Tiger Paars-rood-bruin
213410 Rustiek WF 60
212784 Rustiek DF 60

Rustiek Leopard Bruin-paars
213413 Rustiek WF 60
212785 Rustiek DF 60

Rustiek Black Panther Antraciet
213414 Rustiek WF 60
212781 Rustiek DF 60
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Voor het voegen van 
deze bestrating  

adviseren wij om 
gebruik te maken van 

Fixs Gatorsand.

Door het ambachtelijke productie-

proces moet je bij bakstenen altijd 

rekening houden met een kleine 

maatafwijking.

SUPRATON
207822
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BEZAND GETROMMELD
Gebakken bestrating

Liers Rood-bruin-zwart bont
206547 Rustiek WF 60
206554 Rustiek DF 60

Supraton Bruin-rood-oker
207822 Rustiek WF 65
212775 Rustiek DF 65

Eros Zwart
210688 Rustiek WF 65
212793 Rustiek DF 65

Atlas Aubergine-zwart
205934 Rustiek WF 65
213388 Rustiek DF 65

Megaton Mix
212828 Rustiek WF 65
212827 Rustiek DF 65

Lotis Grijs genuanceerd
210199 Rustiek WF 65
211900 Rustiek DF 65

Doris Donkerbruin
211045 Rustiek WF 65
213389 Rustiek DF 65

Carpo Rood-paars-bruin
211899 Rustiek WF 60
211944 Rustiek DF 60

Auxo Bruin-rood
212034 Rustiek WF 60
212035 Rustiek DF 60
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De bezanding slijt in de loop van de 

tijd van het product waardoor de 

uiteindelijke kleur zichtbaar wordt.

RUSTON
206024
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BEZAND GETROMMELD
Gebakken bestrating

Norton Paars-blauw
204420 Rustiek WF 65
213093 Rustiek DF 65

Ruston Paars-rood
201111 Rustiek WF 65
206024 Rustiek DF 65

Pastorale Mix
211064 Rustiek WF 65
213391 Rustiek DF 65

Preston Bruin-zwart
204421 Rustiek WF 65
205827 Rustiek DF 65

Ares Zwart
212485 Rustiek WF 65
212486 Rustiek DF 65

Novoton Rood-bruin
200862 Rustiek WF 65
203732 Rustiek DF 65
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Deze gebakken bestrating 

heeft een dikte van maar 

liefst 8,5 cm voor een  

zwaardere belasting.

NORTON
211546
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BEZAND GETROMMELD
Gebakken bestrating

Naast de veelvoorkomende diktes van 6 en 6,5 centimeter die we eerder in dit hoofdstuk presenteerden, 
bieden we een assortiment gebakken bestrating met een dikte van zelfs 8,5 centimeter voor een zwaardere 
belasting.

Norton Paars-blauw
211546 Rustiek WF 85
213393 Rustiek DF 85

Nero Zwart
211547 Rustiek WF 85
203964 Rustiek DF 85

Ruston Paars-rood
117371 Rustiek WF 85
117309 Rustiek DF 85

Novoton Rood-bruin
117369 Rustiek WF 85
117333 Rustiek DF 85
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Voor het voegen van deze 

bestrating adviseren wij  

om gebruik te maken van 

Fixs Gatorsand.

NOVOTON
200863

Ongetrommelde  
stenen hebben  

ten opzichte van  
getrommelde stenen 

een strakker uiterlijk.
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BEZAND ONGETROMMELD
Gebakken bestrating

Ongetrommelde stenen hebben strakkere randen waardoor deze moderner ogen dan getrommelde stenen. 
De bezanding slijt in de loop van de tijd van het product waardoor de uiteindelijke kleur zichtbaar wordt.

Ravenna Bruin-rood
201541 Jardino KK 70

Nostalgie WS Zwart-bruin
213416 Jardino DF 65

Nostalgie WS Zwart-bruin
211720 Jardino WF 65

Novoton Bruin-rood
207986 Jardino DF 65

Novoton Bruin-rood
200863 Jardino WF 65

Eros Zwart
212801 Jardino DF 65

Eros Zwart
213394 Jardino WF 65

Nero Zwart
201545 Jardino KK 70

Padova Rood-paars
201542 Jardino KK 70

Ruston Paars-rood
201112 Jardino WF 65
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Onbezande straatbakstenen 

hebben door het uitblijven 

van de bezanding direct hun 

werkelijke kleur.

VARIA
205999
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ONBEZAND GETROMMELD
Gebakken bestrating

Behalve een ruim assortiment aan bezande gebakken bestrating, bieden we ook onbezande producten. Deze 
producten hebben door het uitblijven van de bezanding direct hun werkelijke kleur. Door het trommelen 
hebben de bakstenen de nostalgische uitstraling die gebakken bestrating zo typeert.

Varia Geel-bruin-rood-brons
205999 Antica WF 65
213417 Antica DF 65

Novoton Rood-bruin
206001 Antica WF 65
211153 Antica DF 65

Zenneton Mix
212825 Antica WF 65
212826 Antica DF 65

Incana Bruin-zwart
203987 Antica WF 85
203971 Antica DF 85

Gasol Rood-bruin
211548 Antica WF 85
212792 Antica DF 85

Oliva Bruin-blauw
203751 Antica WF 85
203966 Antica DF 85

Nostalgie Zwart-bruin
209275 Antica WF 65
211326 Antica DF 65

Gala Paars-blauw
212915 Antica WF 85
212914 Antica DF 85
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Keramische tegels
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Keramische tegels hebben veel voordelen ten opzichte van beton en 

natuursteen. Keramische tegels zijn bijvoorbeeld uiterst kleurvast. 

Het is een gebakken product, dus de kleur vervaagt niet in de loop 

der jaren. De tegels zijn bovendien beter bestand tegen krassen en 

slijten, ook vlekken zijn in een mum van tijd blijvend verwijderd.

Hoe goed keramische tegels ook zijn, alles valt of staat met de 

manier waarop het product verwerkt wordt. Er moet daarom extra 

aandacht worden besteed aan de onderbouw. Laat het leggen van 

deze tegels bij voorkeur over aan een vakman. 

Naast de keramische tegels van 2 cm dik, heeft TuinVisie Cerasolid 

in haar assortiment een massieve keramische terrastegel van 3 cm 

dik. De Cerasolid kan vanwege zijn dikte en sterkte ook worden 

toegepast in een oprit. De tegels kunnen direct op een gestabiliseerd 

zandbed gelegd worden en zijn daardoor eenvoudig te verwerken. 

Dit scheelt aanzienlijk in de verwerkingsuren en materiaalkosten 

voor het onderpakket.

Naast tegels die volledig van keramiek zijn (met een dikte van 2 of 

3 centimeter) heeft ons assortiment twee soorten tegels met een 

geïntegreerde onderlaag. 

De Ceramiton is een keramische tegel op een betonnen onderlaag. 

Het grote voordeel van deze tegel, evenals de 3 cm dikke full body 

keramische tegels, is dat je deze gewoon in zand kunt leggen. 

De tweede soort is de Ceramidrain, een keramische tegel op een 

kunststof onderlaag die water kan bufferen en langzaam afgeeft 

aan de ondergrond. Langdurige regen of stortbuien vormen met dit 

product geen enkel probleem.

KERAMISCHE TERRASTEGELS 

CERASOLID KERAMISCHE TERRASTEGELS 3 CM 

CERAMITON

CERAMIDRAIN

Laat het leggen van  
keramische tegels  

bij voorkeur over aan 
een vakman.

voetcomfort

onderhoudsvriendelijk

volledig keramisch

geschikt voor auto/oprit

geschikt voor terras

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
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Keramische tegels zijn kleurvast, 

onderhoudsvriendelijk en bestand 

tegen krassen en slijten.

ATLANTA
211541
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KERAMISCHE TERRASTEGELS
Keramische tegels bieden veel voordelen. Kleurvast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen krassen en 
slijten zijn veelgehoorde redenen om te kiezen voor dit product. Met deze lijn 2 cm dikke keramische tegels 
hebben we een uiterst betaalbare lijn keramiek binnen het assortiment. 

Toledo Kwartsiet grijs
611130  60x60x2 cm 

Austin Kwartsiet antraciet
611129 60x60x2 cm

*  Oxxobase is een mortelloos verwerkingssysteem op basis van platen bestaande uit Neopor® 

polystyreen. Het product is 100% recyclebaar. De platen zorgen voor een optimale druk-

verdeling en door slimme afwatering is er een optimale drainage. Het monteren is simpel en 

de platen zijn eenvoudig op maat te snijden.

Boston Betonlook grijs
211540  60x60x2 cm

Memphis Hardsteen
211544  60x60x2 cm

Buffalo Kwartsiet zand
611131  60x60x2 cm

Baltimore Concrete black
610005  60x60x2 cm

Miami Concrete grey
610022  60x60x2 cm 

Long beach Hardsteen grijs
610349  60x60x2 cm

Houston Leisteen zwart
610346  60x60x2 cm

Phoenix Leisteen donkergrijs
610347  60x60x2 cm

Detroit Leisteen grijs
610348  60x60x2 cm

Atlanta Betonlook antraciet
211541 60x60x2 cm

Oxxobase-platen *
210184 99,5x60,2x2,2 cm

Keramische tegels
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Producten in deze 
serie kenmerken zich 
door het houtmotief 
en de lange slanke 

afmetingen.

Voor het voegen van deze bestrating 

adviseren wij om gebruik te maken van 

de gebruiks klare Fixs Voegmortels, 

Gatorsand of Dansand.

MADERA DRIFTWOOD
210188
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KERAMISCHE TERRASTEGELS
Tegels van Italiaans keramiek staan garant voor topkwaliteit in het keramische segment. Deze mooie 
keramische tegels hebben een levendige kleur en zijn beschikbaar in diverse afmetingen. Ben je op zoek naar 
een opvallende, onderhoudsvriendelijke en kleurvaste vloer? Dan is de Wood-serie jouw product. Producten 
in deze serie kenmerken zich door het houtmotief en de lange, slanke afmetingen. Met het formaat 120x30 
centimeter boots je het effect van parket in je tuin na. Het resultaat: een prachtige vloer met de warme 
uitstraling van parket en de kwaliteit en het onderhoudsgemak van keramiek.

Madera Scrapewood Bruin genuanceerd
210189 120x30x2 cm

Madera Driftwood Lichtbruin genuan-
ceerd
210188 120x30x2 cm

Lagom wood beige Grijs-bruin
610350 120x30x2 cm

Lagom wood gold Bruin
610351 120x30x2 cm

Keramische tegels
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Deze 3 cm dikke keramische 

tegels zijn er in 4 maten, te 

weten 60x60 cm, 90x90 cm, 

90x45 cm en 120x40 cm.

De Cerasolid kan 
vanwege zijn dikte en 
sterkte direct op een 

gestabiliseerd zandbed 
gelegd worden.

SNOW
610342
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CERASOLID KERAMISCHE TERRASTEGELS 3 CM

TuinVisie heeft de Cerasolid in haar assortiment, een massieve keramische terrastegel van 3 cm dik. De 
Cerasolid kan vanwege zijn dikte en sterkte direct op een gestabiliseerd zandbed gelegd worden. Deze 
massieve tegels zijn duurzaam, kleurvast, bestendig tegen krassen en eenvoudig te reinigen. Bovendien 
bevat een kleur meerdere prints voor een gevarieerd geheel. Keramische tegels worden niet poreus waardoor 
vuil en vocht niet in de tegels kunnen trekken. Wanneer je de Cerasolid op de juiste manier verwerkt, is deze 
ook geschikt om toe te passen in een oprit en gaat deze keramische tegel een leven lang mee.

Mist Taupe
212581 60x60x3 cm

Grey
610338 60x60x3 cm

Snow Grijs
212582 60x60x3 cm
610342 90x90x3 cm

Light grey 
610339 60x60x3 cm

Shadow Antraciet
212583 60x60x3 cm
610341 90x90x3 cm

Anthracite
610337 60x60x3 cm

Rainbow Grijs-bruin
212586 60x60x3 cm

Concrete

Marmerstone

Shadow Antraciet
213049 90x45x3 cm

Mist Taupe
213050 90x45x3 cm

Snow Grijs
213051 90x45x3 cm

Keramische tegels
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Wil je iets bijzonders in je tuin? 

Kies dan voor een tegel uit de 

Cerasolid Decor-serie.

CARPET
610457
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Sky Grijs
212585 60x60x3 cm
610344 90x90x3 cm

Sky light Lichtgrijs
213043 60x60x3 cm

Sky dark Antraciet
213042 60x60x3 cm
610345 90x90x3 cm

Anthracite
213427 90x90x3 cm

Grey
213426 90x90x3 cm

Freestone

Stone

CERASOLID KERAMISCHE TERRASTEGELS 3 CM

Decor

Concrete Antraciet-grijs
610456 60x60x3 cm

Carpet Grijs-bruin-antraciet
610457 60x60x3 cm

Old Farm Antraciet-grijs
611091 60x60x3 cm

Keramische tegels
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Wanneer je de Cerasolid op de 

juiste manier verwerkt, gaat 

deze keramische tegel een leven 

lang mee.

GREY
610459
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CERASOLID KERAMISCHE TERRASTEGELS 3 CM

Wood

Dark brown
213046 90x45x3 cm

Driftwood Dark brown
611088 120x40x3 cm

Cream Lichtbruin*
213047 90x45x3 cm

Driftwood Brown
611089 120x40x3 cm

White*
213048 90x45x3 cm

Driftwood Grigio Grijs
611090 120x40x3 cm

* uitsluitend op aanvraag en per vol pakket 

leverbaar

Pebble

Anthracite
610458 60x60x3 cm

Grey
610459 60x60x3 cm

Keramische tegels
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PIZARRA ANTHRACITE
213037

In de Nature slate-
serie zijn dit jaar 

veel nieuwe kleuren 
opgenomen.

Voor het voegen van deze bestrating 

adviseren wij om gebruik te maken van 

de gebruiks klare Fixs Voegmortels, 

Gatorsand of Dansand.
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CERASOLID KERAMISCHE TERRASTEGELS 3 CM

Pizarra dark grey
213038 60x60x3 cm

Mojave Sand
611094 60x60x3 cm

Pizarra grey
213039 60x60x3 cm
610343 90x90x3 cm

Mojave Blue
611368 90x90x3 cm

Mojave Mud
611092 60x60x3 cm
611366 90x90x3 cm

Pizarra anthracite
213037 60x60x3 cm
610340 90x90x3 cm

Mojave Stone
611093 60x60x3 cm
611367 90x90x3 cm

Nature slate

Cloudy grey Grijs
213044 60x60x3 cm

Brown Bruin
213041 60x60x3 cm

Taupe
213033 60x60x3 cm

Brown
213035 60x60x3 cm

Cloudy black Antraciet
212584 60x60x3 cm

Grey Antraciet
213040 60x60x3 cm

Graphite
213034 60x60x3 cm

Light grey
213036 60x60x3 cm

Nature fossile Metalico

Ultramoderno

Keramische tegels
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Ceramiton-tegels zijn tegels 

waarbij een 1 centimeter dikke 

keramische tegel gecombineerd 

is met een betonnen onderlaag 

van 2 centimeter dik.

STAR GREY
211480
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Keramische tegels

Ceramiton-tegels zijn tegels waarbij een 1 centimeter dikke keramische tegel gecombineerd is met een 
betonnen onderlaag. De in totaal 3 centimeter dikke tegel heeft hierdoor de gunstige eigenschappen van een 
keramische tegel én het verwerkingsgemak van een betontegel. De tegel kan gewoon in zand gelegd worden. 
De tegels zijn voorzien van afstandshouders waardoor de verwerking nog eenvoudiger wordt. De toplaag van 
Italiaans keramiek is kleurvast, bestendig tegen krassen en slijten en uiterst eenvoudig te reinigen. 

Onyx black
209954 60x60x3 cm
211476 80x40x3 cm
211479 80x80x3 cm

Coal
209957 60x60x3 cm

Marble grey
211473 60x60x3 cm

Elephant grey
209956 60x60x3 cm

Shimmer grey
211475 60x60x3 cm

Star grey
209955 60x60x3 cm
211477 80x40x3 cm
211480 80x80x3 cm
213601 100x100x4 cm

Marble black
209958 60x60x3 cm

Dark slate
211474 60x60x3 cm
211478 80x40x3 cm
211481 80x80x3 cm
213602 100x100x4 cm

CERAMITON



TuinVisie catalogus 2022 127

Door de Fiorde designo op te 

sluiten met een effen terrastegel 

ontstaat er een vloerkleed van 

terrastegels.

FIORDE DESIGNO
212561
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Keramische tegels

CERAMITON

Palo dark
211483 120x30x4 cm

Fiorde designo (flower)
212561 60x60x3 cm

Palo rustic
211484 120x30x4 cm

Palo black
212371 120x30x4 cm

Rust
211485 120x60x4 cm

Mosaïc grey
213424 60x60x3 cm

Concreto antra
611191 60x60x3 cm

Slate antra
610503 60x60x3 cm

Slate grijs
610504 60x60x3 cm

Decor
610505 60x60x3 cm

Concreto grey
611190 60x60x3 cm

Petalo
611192 60x60x3 cm
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De twee lagen van de Ceramidrain 

zijn met elkaar verbonden door 

een ijzersterke  verbinding.

DECOR
211493

De Ceramidrain 
heeft een 

wateropslagcapaciteit 
van maar liefst  
22 liter per m2.
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Keramische tegels

CERAMIDRAIN
Ceramidrain-tegels zijn keramische tegels voorzien van een kunststof onderlaag die water buffert en 
langzaam weer afgeeft aan de ondergrond (draineren). Daarnaast combineren ze de positieve eigenschappen 
van keramische tegels met een eenvoudige verwerking door de plug- & layverbinding. 
De bovenlaag van de Ceramidrain bestaat uit een keramische tegel van 16 millimeter dik. Keramische tegels 
zijn duurzaam en niet of nauwelijks aan verkleuring onderhevig. Bovendien zijn ze slijtvast en niet gevoelig 
voor krassen. De kunststof onderlaag heeft een open structuur en een wateropslagcapaciteit van maar liefst 
22 liter per m². 
De twee lagen van de Ceramidrain zijn met elkaar verbonden door een ijzersterke, gepatenteerde spreidplug-
verbinding. De lagen kunnen niet loskomen van elkaar, ook niet met vorst. Dankzij de daarnaast speciaal 
ontwikkelde plug- & layverbinding schuif je de tegels makkelijk in elkaar en is het leggen van de Ceramidrain 
zeer eenvoudig, mede doordat de tegels met 17 kilo per stuk licht in gewicht zijn. Ceramidrain-tegels kun je 
gewoon verwerken in een drainerend zandbed. Ze hebben een afstandhouder van 3 mm die zorgt voor een 
optimale afvoer van het water. De tegels hoeven niet gevoegd te worden, wat een gunstig effect heeft op de 
kosten. 

Quartz black
211486 60x60x4 cm

Concrete beige
211487 60x60x4 cm

Quartz greige
211488 60x60x4 cm

Quartz taupe
211489 60x60x4 cm

Belgium dark
211490 60x60x4 cm

Belgium grey
211491 60x60x4 cm

Concrete dark grey
211492 60x60x4 cm

Concrete black
211711 60x60x4 cm

Vulplaatjes t.b.v. Ceramidrain tegels
211883 2 mm zwart
211884 3 mm zwart

Decor
211493 60x60x4 cm

Decor Grey
610128 60x60x4 cm



TuinVisie catalogus 2022 131

Natuursteen
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Ben je voor je tuin op zoek naar producten om een terras aan te 

leggen, een muurtje te creëren of een trap te maken? Overweeg dan 

eens producten van natuursteen. 

Zoals de naam al doet vermoeden is natuursteen een natuurproduct. 

In feite is het een stuk van de aardkost waarop wij leven. Het is 

miljoenen jaren oud en wordt gewonnen uit groeven verspreid 

over de hele wereld. Ieder product van natuursteen is uniek. Het 

is immers een stuk natuurlijk gesteente, waar er geen tweede van 

gemaakt kan worden.  

Afhankelijk van het soort natuursteen, kan het product wel 

krasgevoelig zijn, maar doordat het gesteente door-en-door 

gekleurd is, vallen beschadigingen minder op. Uiteindelijk bepaal je 

natuurlijk zelf of natuursteen past bij jou en jouw tuinideeën. Toch 

kan het handig zijn om je voor die keuze te laten bijstaan door een 

expert. Neem daarom vooral contact op met één van onze dealers 

om je verder te laten informeren over dit unieke product.

BLUESTONE

VIETNAM BLUESTONE 

Ieder product  
van natuursteen 

is uniek.

Natuursteen

voetcomfort onderhoudsvriendelijk

geschikt voor terras

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
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Bluestone is  
Chinees hardsteen, 
stijlvol en slijtvast  

tegelijkertijd.

Voor het voegen van natuursteen 

adviseren wij om gebruik te maken 

van de gebruiksklare Fixs Gatorsand 

Tile of Fixs Eurostone.

PRIMO
213157



Bluestone is Chinees hardsteen, stijlvol en slijtvast tegelijkertijd. De tegels kunnen in het begin iets verkleuren 
en zijn krasgevoelig, maar omdat ze kleurecht zijn, vallen de krassen na verloop van tijd nauwelijks op.  
De tegels zijn stroef, onderhoudsvriendelijk en niet poreus. Bluestone is niet zuurbestendig. Wij raden 
daarom altijd aan om zuurvrije reinigers te gebruiken. 
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BLUESTONE
Natuursteen

Primo

Tegels
203156 60x60x3 cm 
203157 80x80x3 cm 
203158 100x100x3 cm 

Banden
211715 6x15x100 cm 
122635 6x20x100 cm 

Randen recht
203167 100x20x3 cm 
122827 100x30x3 cm 

Randen hoek
122826 50/50x30x3 cm 
203168 40/40x20x3 cm 

Bloktrede met anti-sliprand
122819 100x35x15 cm  

Venato

Tegels
203161 60x60x3 cm 
203162 80x80x3 cm 

Anticato

Tegels
203149 60x60x3 cm 
203150 80x80x3 cm 
203151 100x100x3 cm 
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Vietnam Bluestone kenmerkt 

zich door de prachtige mix 

tussen grijs en blauw.

ANTICATO
204400
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VIETNAM BLUESTONE
Natuursteen

Vietnam Bluestone kenmerkt zich door de prachtige mix tussen grijs en blauw. Dit betekent dat de unieke 
kleuren en verouderde uitstraling behouden blijven, zodat je lange tijd van dit natuursteenproduct kunt 
genieten.

Anticato
204399 50x50x3 cm 
204400 60x60x3 cm 

Anticato
204785 20x5x5 cm 
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Klijn Online
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info@klijnonline.nl

TUININSPIRATIE
Bekijk de nieuwste trends

Je nieuwe tuin
binnen 

handbereik

CERASOLID
Dé keramische 
terrastegels van 3 cm
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