Een overzicht van
bijzondere producten
Wat is er anno 2018 verkrijgbaar op het gebied van sierbestrating?

Nieuwe betontegel
met design-toplaag

MBI introduceert dit jaar Geoproarte: een betonnen drager voorzien van een digitale toplaag.
Nieuwe techniek stelt het bedrijf in staat om het
beeld van natuursteen, hout en andere materialen
te evenaren met een betontegel. De Geoproartesiertegels moeten zich onderscheiden omdat ze
praktisch en modern zijn. De designs zijn namelijk
afgestemd op de trends voor 2018, aldus MBI.
Dankzij de beschermlaag zijn deze ontwerpen
vereeuwigd in de toplaag. De digitale toplaag
bindt zich met de betonnen textuur. Het design is
beschermd tegen alle mogelijke weersomstandigheden en moet tegen een stootje kunnen. Met de
beschermlaag Protection Plus factor 90 is bovendien het terras eenvoudig schoon te houden.
Vervuiling door vloeistoffen, vetten of zuren moet
daarmee verleden tijd worden. De nieuwe collectie bestaat momenteel uit vier series: industrials,
naturals, stones en wood. Naar verwachting is het
product uiterlijk 1 september beschikbaar.

Geoceramica nu ook
in ‘Corten Steel’

Geoceramica is een combinatie van een keramische tegel op een sterke Stabikorn-drager. Nieuw
voor dit product is de cortenstaalkleur in het
grootse formaat: 80 x 80 cm. De typische roestkleur
van cortenstaal geeft iedere tegel een ander uiterlijk. Het Italiaanse keramiek is goed te combineren
met beplanting. Echt cortenstaal is ongeschikt als
vloerbedekking omdat het afgeeft, corrodeert en
heet wordt in de zon.
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Nieuwigheden bij
Wienerberger

Het assortiment tuinbestrating van
Wienerberger wordt uitgebreid met twee nieuwe kleuren. De eerste is ‘Metis getrommeld’,
leverbaar in UWF65 en UDF65. Inspelend op
de trend van grijs en zwart heeft Wienerberger
‘Metis getrommeld’ geïntroduceerd, een grijszwarte strengpersmix-sortering die past in een
moderne tuin, maar ook goed te combineren
is met andere formaten en materialen. De
andere kleur is ‘Varoton wasserstrich getrommeld’, leverbaar in UWF65 en UDF65. Dit is een
bonte mix van onbezande straatbakstenen in
de warme kleuren geel, rood en donkerbruin
– een mooie uitbreiding van de Classica-serie
die goed past in een klassieke tuin.

‘Patroon- en printtegels steeds
populairder’

Buiter Beton is al bijna veertig jaar leverancier van
tuinmaterialen zoals sierbestrating, tuintegels,
tuinhout en buitenverlichting. Het aanbod van
bestratingsmaterialen presenteert Buiter Beton op
de blauwe Terras & Trends-showborden en in de
catalogus die jaarlijks uitkomt. Het merk Terras &
Trends staat voor tuininspiratie. Door het concept
te omarmen, plukken hoveniers hier ook de vruchten van. Buiter Beton constateert dat patroon- en
printtegels steeds populairder worden. Bovendien
groeit de siertegel in zijn geheel, niet alleen in
populariteit, maar ook in formaat. Naast de gangbare tegels van 60 x 60 cm worden verschillende
tegelsoorten ook geleverd in 80 x 80 cm, zoals
de Geoceramica. Mensen willen meer tijd doorbrengen in de tuin. Comfort en gemak zijn daarbij
belangrijke speerpunten. Met producten zoals
in-lite buitenverlichting en de verschillende buitenverblijven kunnen mensen ook in de avonduren
genieten van hun tuin.
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Een betaalbare
groene gevel

‘In-lite ready’
Geoceramica-tegels

Een oprit of terras met mooie keramische tegels
wil je natuurlijk ook ’s avonds kunnen zien. Daarom
zijn Geoceramica-tegels vanaf dit voorjaar ‘in-lite
ready’, oftewel voorzien van een voorgeboorde
sparing voor in-lite ledgrondspots. Aan projecten
met Geoceramica kan nu dus eenvoudig licht
worden toegevoegd. Daarom levert MBI zijn
Geoceramica-tegels nu ook met voorgeboorde inlite sparing. De sparing kan in twee maten worden
aangebracht, bedoeld voor in-lite grondspots met
een diameter van 22 mm en 60 mm. Geschikte
producten zijn onder andere Fusion 22, Fusion 22
RVS, Hyve 22, Fusion, Hyve en Flux. Er zijn diverse
posities mogelijk van de sparingen en dus van de
verlichting.

gebreide assortiment een oplossing voor elk type
belasting en elk type voeg. Het heeft een aantal
voordelen: het is onkruidwerend, waterdoorlatend,
duurzaam en milieuvriendelijk. Daarnaast heeft
Jointex een polymeer voegmortel in het assortiment. Deze cementgebonden voegmortel op basis
van zand en bindmiddel is direct verwerkbaar en
geschikt voor voegen vanaf 1 mm.

Bij traditionele groengevelconstructies worden
de groene elementen aan het buitenspouwblad gehangen. Een aanzienlijke kostenbesparing is echter te realiseren door deze twee
componenten samen te voegen: de buitengevel met de groene gevel. Het resultaat is
de BIA Groene Gevel. BIA Groene Wand Gevel
geeft extra functies terug aan het ‘gesloten’
territorium en er ontstaat extra oppervlakte
voor beplanting en plekken voor vogels en
insecten. BIA noemt een aantal voordelen: het
absorberen van fijnstof, CO2-reductie, warmteregulering met een temperatuurverschil van 2
tot 5 graden Celsius, regulering van hemelwaterafvoer en lagere kosten: er is immers geen
extra constructie nodig voor de groene gevel.

Een onkruidvrije en
waterdoorlatende
boomspiegel

Krijg je de vraag naar een geschikte methode om
boomspiegels af te werken op een plein, in een
decoratieve bestrating of aan de rand van grafzerken? Jointex Decor is een bindmiddel waarmee je
split of steenslag bindt. Het is vorst- en dooizoutbestendig, waardoor het zowel voor binnen- als
buitentoepassing in aanmerking komt, maar het is
eveneens waterdoorlatend én voorkomt onkruidgroei. SBM+ verdeelt daarnaast kant-en-klare
voegmortels van Jointex en biedt dankzij het uit-
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In het oog springen
met parksteen(tje)

Nieuw bij Swaans
Beton: Ceradeco

Ceradeco introduceert een eindproduct waarbij
de kwaliteit is geperfectioneerd en gecombineerd
met luxe designs. Het kenmerk van beton is dat het
bij een goede verdichting een hoge constructieve
waarde verkrijgt. Ceradeco beschikt over een gepatenteerde productiemethode in trilbeton. Hierdoor
worden hoge sterktes behaald. Daarnaast zorgt
dit voor een maximale verbindingssterkte en een
naadloze en massieve aansluiting tussen het beton
en de keramische toplaag. Niet alleen zorgt de
geïntegreerde afstandshouder voor een automatische voegafstand, ook levert de specifieke vormgeving van de betonnen onderlaag een goede
opsluiting voor de later aan te brengen voegmortel. Op deze manier wordt het wegspoelen van de
voeg in de zanderige funderingslaag tegengegaan.
Ceradeco biedt een ruim assortiment met ontwerpen en verschillende structuren in de afmetingen
60 x 60 cm. Door het toegepaste trilbeton en de
dikte van 4 cm ontstaat een degelijke ‘samensmelting’, die het product ook nog een massief karakter
geeft. Ook is er een LUX-serie verkrijgbaar in afmetingen tot 90 x 90 cm (dikte 5 centimeter), met
een keramische toplaag, die volledig is gemaakt
uit natuurlijke grondstoffen voor pure luxe en een
hoge slijtvastheid. Meer over Ceradeco lees je in de
advertorial elders in deze uitgave.
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Nieuwe designtegels
van Marlux

Marlux introduceert nieuwe tegelcollecties. De
designs hebben verschillen in kleuren, motieven
en structuren – van verweerd hout en de luxueuze
look van natuursteen tot de kracht van beton. Met
één constante: een dunnere terrastegel (3 cm in
plaats van 4 cm), onderhoudsvriendelijk en met
tien jaar garantie. Mosaic combineert bijvoorbeeld
de look van cementtegels met het comfort van
de betontegels van vandaag. Arabica in warme
kleuren en zijn tegenhanger Oase krijgen nu
gezelschap van Mosaic Victoria en Fresco, twee terrastegels die door hun look perfect zijn als accent
in een groter terras of als blikvanger voor een
schaduwhoekje. Uiteraard kun je ook combineren
met andere tegelcollecties of een volledig terras
aanleggen. Met de betonnen terrastegels Forest
heb je geen last van typische nadelen als mosgroei, gladheid, kromtrekken, splinters of verroeste
schroeven. Het nieuwe formaat, 80 x 40 cm, speelt
het effect van houten planken nog meer uit.

Wil je in een park of rondom een gebouw
een opvallend bestratingsontwerp maken?
Dat kan met de parksteen: een tegel die
mogelijkheden biedt om lange rechte lijnen
te omzeilen en waaierende patronen te creëren. De parksteen heeft vijf hoeken en door
de combinatie van twee modellen wordt een
aaneengesloten verharding gevormd. De kenmerkende eigenschappen zijn direct zichtbaar
in de ontwerpen die ermee gemaakt zijn.
Zo is de parksteen te zien in de Antwerpse
Zoo, waar hij is toegepast in waterpasserende verharding op een terras. Het kleinere
model, het parksteentje, is veel in het nieuws
geweest na toepassing op het Wilrijkse Plein
in Antwerpen, waar het met de FEBE Elements
Award 2016 is bekroond. Een opvallend kenmerk van de projecten waar deze verharding
is aangebracht, zijn de zachte overgangen van
de verharding naar het groen. De rechte lijnen,
die klassiek straatwerk zo kenmerken, vallen
weg. Er ontstaat een waaierend patroon aan
de randen, waardoor een speels en natuurlijk
beeld ontstaat. De parksteen wordt op de
markt gebracht door Aquaflow bv, specialist
op het gebied van waterberging in wegen.
Daarom is de parksteen ook voorzien van een
kleine afstandhouder, zodat er een waterpasserende voeg ontstaat waardoor hemelwater
de bodem in kan zakken. Hierdoor kunnen
grote oppervlakken volledig vlak worden
gelegd, zonder patroonverstorende afwateringsgoten en kolken.
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De voordelen van
grind

Grind vereist weinig onderhoud, mits bij de aanleg
de juiste producten worden gebruikt, want zonder
het juiste materiaal krijgt bijvoorbeeld onkruid vrij
spel. Maak bij de aanleg van een grindpad daarom
gebruik van de juiste grindplaten. Grindplaten
zorgen ervoor dat de kiezels op hun plaats blijven
liggen. Hierdoor blijft het oppervlak altijd makkelijk begaanbaar. Een andere belangrijke factor
om rekening mee te houden bij het kiezen van
grindplaten is de drukweerstand. Drukweerstand
geeft weer in welke mate de platen belast kunnen
worden. De platen moeten immers de hoge belasting van SUV’s en busjes aankunnen. Ook moeten
grindplaten vorstbestendig zijn, zodat ze bij lage
temperaturen niet beschadigd raken. Living Luxury
levert naast voegmortels alle soorten en maten
grind en split. De stenen worden geleverd in
diverse maten bigbags of los gestort en geleverd
met bijbehorende grindplaten en antiworteldoek.
Hiermee creëert u een egaal en spoorvrij grindoppervlak. Meer over Living Luxury leest u in de
advertorial elders in deze uitgave.

Tegels tegen de regenwaterproblematiek

Rain(a)way heeft een missie: de regenwaterproblematiek op een originele en nuttige manier
aanpakken. Het ultieme doel is om regenwater
op een slimme, innovatieve manier zichtbaar te
maken in de stad. Het bedrijf doet dat met de
zogenaamde Ebb- en Flood-tegels. De Ebb-tegels
loodsen water direct vanaf de regenpijp naar
borders, vijver of plantsoen. De Flood-tegels hebben zelfs minuscule waterdoorlatende gaatjes,
waardoor regenwater direct de grond in kan druppelen. Water is dus bepalend in het ontwerp. Zo
blijft de natuurlijke regenwatercyclus behouden.
Eb en vloed zijn met elkaar verbonden; zo zijn ook
de Rain(a)way-tegels onderdeel van één systeem
en dus te combineren. De Ebb-tegels begeleiden
het regenwater naar de Flood-tegels, waar het
geborgen kan worden en langzaam infiltreert. Bij
het toepassen van de tegels hoeft niet nagedacht
te worden over het patroon: het is een vorm die
altijd op elkaar aansluit. Voor de Ebb-tegel kan een
standaard opbouw en fundering van de verharding
worden gehanteerd. Voor de waterdoorlatende en
waterpasserende Flood-tegels adviseert Rain(a)way
onder de tegels een straatlaag van minimaal 0,5 m,
bestaande uit steenslag 2/6. Zo kan het regenwater
gemakkelijk onder de tegel wegvloeien.

www.vakbladhovenier.nl
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Nieuwe kleuren
gebakken
tuinbestrating

Begin vorig jaar werd Bylandt overgenomen door
de Belgisch baksteenfabrikant Vandersanden.
Onder de vlag van het baksteenproducerende
familiebedrijf kan het segment gebakken tuinbestrating verder blijven groeien. Deze zomer zijn
de van klei gemaakte producten onder de nieuwe
naam te vinden in de rekken van de handel en
tuinspecialisten. Naast logo en huisstijl is ook het
productaanbod vernieuwd, met zes actuele kleuren tuinbestrating. De nieuwe klinkers zijn voorzien
van afstandhouders. Die zorgen voor strakke en
rechte lijnen in de bestrating en creëren gegarandeerde voegruimte voor hemelwaterafvoer. In
combinatie met een waterdoorlatende voegmortel
krijgt onkruid in principe geen kans meer. Het
tuinassortiment van Vandersanden bestaat niet
alleen uit de natuurlijke en kleurechte gebakken
klinkers; ook gebakken stapelblokken voor (vijver)
muurtjes, borders en andere hoogteverschillen
behoren tot het gamma.

Ceramidrain: keramische tegels met waterbufferend systeem
Tuinvisie introduceert Ceramidrain, een nieuwigheid op het gebied van keramische terrastegels.

De tegel combineert de positieve eigenschappen
van keramische tegels met een steeds belangrijker
thema in de tuin: het bufferen en infiltreren van
hemelwater. De Ceramidrain bestaat daarom uit
twee delen: een keramische tegel van 16 mm dik
en een bufferende en drainerende onderlaag van
24 mm dik. Deze kunststof onderlaag heeft een
open honingraatstructuur met een opslagcapaciteit van 22 liter per vierkante meter. Regenwater
wordt in deze onderlaag opgevangen en vervolgens langzaam afgegeven aan de ondergrond. De
twee lagen van de Ceramidrain zijn verbonden
door een spreidplugverbinding. Dankzij een speciale plug-&-layverbinding schuif je de tegels makkelijk in elkaar en is het leggen van de Ceramidrain
eenvoudig, mede doordat de tegels 17 kilo per
stuk wegen. De tegels kunnen worden verwerkt in
een drainerend (eventueel stabiliserend) zandbed.
Ze hebben rondom een afstandhouder van 3 mm,
die zorgt voor een optimale afvoer van het water.
Voor een optimale werking worden de tegels
niet gevoegd, wat resulteert in kostenbesparing
op voegmateriaal en aanvullende arbeidskosten.
Verder zijn er geen afvoergoten meer nodig.
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