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Wist je dat de GARDENLUX 
producten wekelijks te zien 
zijn  bij SBS6?

Welkom
Voor u ligt het nieuwste magazine van Gardenlux Stones & Paving. Vol inspirerende ideeën, 
handig toepasbare items en uiteraard een uitgebreid assortiment aan tegels en stenen. Een 
prachtige collectie die uw tuin of terras zal verrijken, wat uw wensen of voorkeuren ook zijn. 
Zonaanbidders, terrastijgers of barbecuefanaten; Gardenlux heeft aan iedereen gedacht en biedt 
voor het tuinseizoen 2020 een ruime keuze aan sierbestrating in ontwerp, formaat, kleur en 
onderhoud.

Als toonaangevende leverancier van sierbestrating, natuursteenproducten en decoratieve 
tuinelementen willen wij altijd innoveren en ons aanbod vernieuwen. Met natuurlijk - zoals u van 
ons gewend bent - een scherp oog voor de prijs-kwaliteitverhouding.
 

Kortom, met dit Gardenlux Magazine helpen we u op weg bij het creëren van uw favoriete plek 
in de buitenlucht. Laat u zich inspireren, verrassen en overtuigen van ons complete assortiment 
- met oog voor detail.

Veel tuin plezier!

Gardenlux
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Nieuw in 2020
Ga naar buiten. Want niemand is een binnenmens. 

Graag willen wij hier alvast aandacht besteden aan een aantal bijzondere items in de collectie voor 2020. Gloednieuw is de Cera3Line 
Lux & Dutch. Voor het komende tuinseizoen lanceert Gardenlux deze nieuwe lijn met 3 cm dik keramiek, inclusief een nieuw formaat op 
de Nederlandse markt, 70 x 70 cm. U kunt deze tegels vinden vanaf pagina 6. Daarnaast heeft Gardenlux een waterpasserende eco-tegel 
ontworpen in samenwerking met Schellevis. Het ontwerp van de zeskantige betontegel zorgt ervoor dat het hemelwater soepel in de bodem 
infiltreert. Nieuwsgierig? Bekijk deze betontegels op pagina 120.

Ook nieuw dit seizoen, Gardenlux Tuinhout. Een uitgebreide collectie aan tuinschermen - met beton of houten palen - in alle gangbare maten 
en afmetingen, verkrijgbaar in verschillende materialen. Met deze toevoeging aan het assortiment kunt u voor de gehele tuin bij Gardenlux 
terecht. Voor deze collectie hebben we een gedeelte van dit magazine ingericht. Bekijk alle producten vanaf pagina 96.

Al onze items zijn voorzien van onderstaande labels, zodat u direct kunt zien of een tegel voldoet aan uw wensen. 

De tegels met dit sym-
bool zijn in de fabriek 
voorzien van een im-
pregnatie, wat de kleur 
verdiept en zorgt dat vuil 
en vocht minder invloed 
hebben op de bestrating.

De tegels met dit sym-
bool zijn in de fabriek 
voorzien van een coa-
ting. Deze coating weert 
vuil en vocht en zorgt er-
voor dat de tegels een-
voudig zijn te reinigen. 

Niet elke tegel is ge-
schikt om uw oprit mee 
te bestraten. De tegels 
met dit symbool zijn ge-
schikt voor het verwer-
ken in uw oprit.

Belangrijk is wel de juiste 
verwerkingsvoorschrif-
ten te handhaven.

Met oog voor de toe-
komst van onze planeet 
produceren wij duur-
zame producten die 
bijdragen aan een beter 
milieu. 
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&&
Keramiek 

De nieuwe generatie neemt het over, niet alleen in de vorm van deze 
tegels, maar ook ontworpen door de nieuwe generatie. De Gardenlux 
Cera3Line is een vernieuwende en moderne collectie, met zorg ontwor-
pen en samengesteld door Gardenlux.

Laat u zich inspireren met het komende hoofdstuk en zie de ongekende 
voordelen en mogelijkheden. #mijntuinislux.

GARDENLUX PRESENTEERT:
LU &DUTCH

®

LU &DUTCH
®

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

Al 15 jaar een begrip in het Nederlandse straatbeeld én altijd op zoek 
naar de juiste producten om uw tuinwens te vervullen. Met deze 
nieuwe lijn verbindt Gardenlux zich met trendsetters, creatievelingen 
en liefhebbers van een moderne tuin. Ontstaan uit de behoefte om 
Nederlandse tuinen te verrijken met een moderne én functionele tegel. 
Uniek, groots, creatief én onderhoudsvrij.

Keramiek
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Cesano

Arezzo Uni DarkArezzo Taupe

Napoli

Arezzo Dark Decor

Keramiek

Cera3Line®

Lux & Dutch
-
Afmetingen:

90 x 90 / 3 cm dik

De nieuwe 3 cm keramiek Lux & Dutch onderscheidt zich niet enkel vanwege de dikte van de tegel. 
Ook het formaat is uniek! Met een afmeting van 90 x 90 cm kiest u met deze tegel voor een tijdloze 
en luxe uitstraling in uw tuin. De tegel is geproduceerd in Italië, met de nieuwste 
productietechnieken en vervaardigd met een 100% Dutch design. Kies uit één van de natuursteen-
looks, of kies voor een hoogwaardige betonlook. Meer variatie aanbrengen? Met de decortegel 
creëert u een speels effect.

Cera3Line®  Lux & Dutch Cesano

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

Keramiek

Cera3Line®

Lux & Dutch
-
Afmetingen:

70 x 70 / 3,2 cm dik

Met deze keramische tegel kiest u voor gemak, vanzelfsprekend geniet u met deze tegel van de 
voordelig eigenschappen van keramiek. Kleurvast, vorst- en warmtebestendig, anti-slip en eenvoudig 
in onderhoud. Ook zijn keramische tegels minder gevoelig voor krassen! Met een unieke afmeting 
van 70 x 70 cm lijkt de tegel optisch op een groter formaat van bijvoorbeeld 80 x 80 cm. Deze 
blikbanger is gemakkelijk te leggen. De speciale achterkant is voorzien van grove geulen, zodat de 
tegel stevig in het zand blijft liggen. 

Cera3Line®  Lux & Dutch Seattle Uni

Alphera Marble

Boston DecorBoston Uni

Firenze

Seattle Uni Seattle Decor

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN
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Cera3Line®

Downtown
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

Cera3Line®

Square
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

De Cera3Line® Downtown is een 
genuanceerde betonlook, wat zorgt 
voor een speels effect in uw tuin. 
Uniek, vanwege de dikte van slechts 
3 cm én tegelijkertijd een fijne basis 
voor uw tuin. 

Ook met deze serie geniet u van de 
voordelen die een keramische tegel 
met zich meebrengt. Denk aan een 
fijne barbecue, waarna u gemakkelijk 
de geknoeide sauzen of vetvlekken 
kunt verwijderen. Tevens kunnen 
kinderen naar hartelust spelen, want 
de tegels blijven krasvrij. 

Op zoek naar een meer strakke 
tegel voor uw tuin? Met deze 
Cera3Line® Square kiest u voor 
een moderne betonlook. Voeg 
een meer speels effect toe en 
combineer een tegel uit deze serie 
met de bijpassende decortegel. 
Gegarandeerd een uniek effect! 

Mocht u meer gewaagd aan de slag 
willen gaan, kies dan voor enkel de 
decortegel en geniet straks van een 
prachtig tapijteffect in uw tuin.

Grey

Antracite

Cera3Line® Downtown Taupe

Cera3Line® Square Antracite

Keramiek

Taupe

Decor

Antracite

Grey

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

Keramiek 

Cera3Line®

Pietra Serena
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

45 x 90 / 3 cm dik 

(Dark niet verkrijgbaar in dit formaat)

De prachtige Pietra Serena heeft een 
uiterlijk van genuanceerd quartzite. 
Tijdens de productie worden 
veel verschillende prints gebruikt, 
waardoor niet alle tegels hetzelfde 
uiterlijk hebben, voor een speels 
effect in uw tuin!

Cera3Line®

Blue Label
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

Geniet van de voordelen van een 
keramische tegel, met het uiterlijk 
van een prachtige Belgisch hardsteen. 

Creëer een rustige en tijdloze 
uitstraling in uw tuin en ontspan, 
want deze tegel heeft weinig 
onderhoud nodig. De tegel is 
bovendien kleurvast, vorst- en 
warmtebestendig, anti-slip en 
krasbestendig. 

Uniek, vanwege de 3 cm dikte en 
daardoor gemakkelijk te verwerken.

Antracite

Steel

Cera3Line® Pietra Serena Cream

Cera3Line® Blue Label Graphite

Grey

Graphite

Cream Dark

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN
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Cera3Line®

Spectre
-
Afmetingen:

45 x 90 / 3 cm dik

Cera3Line® 
Suomi
-
Afmetingen:

45 x 90 / 3 cm dik

Op zoek naar een langwerpige 
keramsiche tegel? De Cera3Line® 
Spectre heeft het uiterlijk van en 
hardsteen, maar geniet van de 
voordelen van een keramische tegel. 

Deze tegel is verkrijgbaar in twee 
unieke kleurstellingen en vormen 
een fijne basis voor uw tuin. 

Creëer een rustige en tijdloze 
uitstraling in uw tuin en ontspan, 
want deze tegel heeft weinig 
onderhoud nodig. De tegel is 
bovendien kleurvast, vorst- en 
warmtebestendig, anti-slip en 
krasbestendig. 

Verwerk hout in uw tuin, zonder u 
te bezeren aan splinters of u druk te 
maken over het onderhoud dat het 
nodig heeft. 

Met deze Cera3Line® Suomi in 
lengteformaat creëert u de gewenste 
houtlook en geniet u van de 
voordelen van een keramische tegel.

Tevens uniek, vanwege de dikte van 
slechts 3 cm. Deze serie is hierdoor 
gemakkelijk te verwerken in uw tuin! 

Cera3Line®  Spectre Grey

Cera3Line® Suomi Brown

Keramiek

Grey Dark Grey

Brown

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

GARDENLUX   D
U

TCH DESIGN

Geniet van 
het ultieme 

buitengevoel
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Gebruiksgemak, verwerkingsvriendelijkheid en een wonderschoon uiterlijk. Drie belangrijke 
kenmerken van de Cera4Line® Mento. De tegels uit deze serie zijn gemaakt van een 3 cm 
betonnen onderlaag, met daarop een 1 cm dikke full body keramische tegel. Hierdoor heeft deze 
tegel de voordelen van een keramische tegel - kleurechtheid, minder krasgevoelig - en de voordelen 
van een betonnen tegel als het gaat om de verwerking. 

Bellezza NeroStruttura Nero Quarzite Antracite Belga Blu Scuro Terrazza Marrone

1 cm keramische toplaag

3 cm beton onderlaag

ImolaCento ModenaRovigo

Keramiek

Cera4Line®

Mento
-
Afmetingen:
60 x 60 / 4 cm dik

Cera4Line® Mento Concrete Taupe met XG tuinmeubels

Keramiek

Bazzano DecorCremona Mosaico

Fijn om te weten
De serie Cera4Line® Mento straat u gewoon in een zandbed van min. 10 cm. Tussen de tegels laat 
u een voegruimte van 5 mm, om randbeschadiging te voorkomen. 

Omdat u de plavuizen van uw vloer binnenshuis en van uw terras misschien smaakvol wilt afstemmen, 
levert Gardenlux diverse soorten tegels uit deze serie ook in een binnenhuis dikte van circa 1 cm. 
Deze keramische tegels zonder onderbeton zijn leverbaar in de afmeting van 60 x 60 x 1 cm. 

Cera4Line® Mento Concrete Taupe en Terrazza Marrone

Bellezza Nero Struttura Nero

Quarzite AntraciteCuarcita VerdeCuarcita Gris Cuarcita PlataCuarcita Crema
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Bluestone DarkCorten Black Bluestone LightCorten Dark Grey

Keramiek

Cera4Line®

Mento
-
Afmetingen:
100 x 100 / 4 cm dik

Vorig seizoen hebben we de tegels uit deze lijn al geïntroduceerd in twee nieuwe afmetingen, 40 x 
80 cm en 80 x 80 cm. Stelt u zich deze tegels eens voor in een nog groter formaat. Wat dacht u 
van tegels met een grootte van 100 x 100 cm voor een groots effect in uw tuin. 

Ook deze tegels zijn voorzien van die handige betonnen onderlaag, voor een stabiele ligging in het  
zandbed. 

Cera4Line® Mento Corten Black

Keramiek

Cera4Line®

Mento
-
Afmetingen:
80 x 80 / 4 cm dik
40 x 80 / 4 cm dik

Op zoek naar een onderhoudsvrije tegel in een langwerpig of groots formaat? Een aantal kleuren 
items uit de Cera4Line® Mento-serie zijn ook verkrijgbaar in 80 x 80 of 40 x 80.

Hieronder de mogelijkheden op een rij:
Bologna 40 x 80 / 4 cm & 80 x 80 / 4 cm Argenta 40 x 80 / 4 cm
Imola 40 x 80 / 4 cm & 80 x 80 / 4 cm Carpi 40 x 80 / 4 cm
Lugo 40 x 80 / 4 cm & 80 x 80 / 4 cm Modena 80 x 80 / 4 cm 

Cera4Line® Mento Carpi 40 x 80 cm

Modena

Imola

Argenta Carpi

Bologna

Lugo
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Ceramica
Romagna
Tavola
-
Afmetingen:

45 x 90 / 2 cm dik

Ceramica
Romagna
Whisper
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

Ook de serie Ceramica Romagna 
heeft binnen het assortiment twee 
Tavola houtnerf-structuren. Deze 
in twee tinten verkrijgbare tegels 
hebben een zeer getrouwe structuur 
waarin knoesten en nerven zeer 
mooi zichtbaar zijn. 

Alle tegels uit de serie Romagna 
zijn toepasbaar als bestrating voor 
terrassen en looppaden, maar kunnen 
op tegeldragers ook uitstekend 
worden verwerkt op daktuinen en 
balkons. Daarnaast zijn ze door hun 
hoge slipweerstand ook zeer geschikt 
rondom zwembaden. 

De tegels van de serie Whisper 
hebben het uiterlijk van een 
gestructureerde natuursteen. 
De extreem hoge kwaliteit en 
veelzijdigheid in prints maakt deze 
serie tot een topper waarmee u de 
fraaiste tuinontwerpen kunt maken.

Alle tegels zijn toepasbaar als 
bestrating voor terrassen en 
looppaden, maar kunnen op 
tegeldragers ook uitstekend worden 
verwerkt op daktuinen en balkons. 
Daarnaast zijn ze door hun hoge 
slipweerstand ook zeer geschikt rond 
zwembaden. 

Tavola Grey

Whisper Charcoal

Ceramica Romagna Tavola Brown

Ceramica Romagna Whisper Sand

Keramiek

Tavola Brown

Whisper Greige Whisper Sand

Keramiek 

Ceramica
Romagna
Ardesia
-
Afmetingen:

60 x 60  / 2 cm dik

45 x 90  / 2 cm dik

Italiaans design en een goede prijs 
/ kwaliteit verhouding? Dan valt de 
keuze al snel op een tegel uit de serie 
Ceramica Romagna. De 
verscheidenheid, kwaliteit en 
duurzaamheid van de Ceramica 
Romagna sluit aan bij de vele 
wensen en lijfstijlen van uw 
persoonlijke buitenruimte. 

De Italiaanse ontwerpers hebben 
zich laten inspireren door natuurlijke 
materialen en deze zo getrouw 
mogelijk nagemaakt in de prints. 
Elke tegel heeft meerdere prints 
waardoor de werkelijkheid nog meer 
geëvenaard wordt. 

Ceramica
Romagna
Pierre Bleu &
Kingston
-
Afmetingen:

59,5 x 59,5 / 2 cm dik

Deze 2 cm dikke tegels van Ceramica 
Romagna kunnen uw terras 
transformeren tot een geweldige 
buitenplek in harmonie met de 
kleuren van uw tuin. 

Ook zijn deze tegels uitermate 
geschikt voor een dakterras. Zo wordt 
deze ruimte een waar verlengstuk van 
uw binnenruimte. 

Informeer bij uw Gardenlux dealer 
naar de mogelijkheid in tegeldragers 
voor deze serie, zodat u deze serie 
eenvoudig op uw dakterras/balkon 
kunt leggen.

Pierre Bleu GrisKingston Grey

 Ceramica Romagna Ardesia Grey

Ceramica Romagna Pierre Bleu Gris

Ardesia Black

Pierre Bleu Noir

Ardesia Gold Ardesia Grey
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Keramiek

Ceramica
Terrazza
-
Afmetingen:

59,5 x 59,5 cm / 2 cm dik

Ceramica Terrazza is een sprekende serie van tien kleuren en structuren. Binnen elk van de drie 
series worden op alle tegels een grote verscheidenheid aan prints gezet, zodat er op uw terras een 
grote variatie in structuren ontstaat. Een veelvoud aan herhaling van patronen is dus uitgesloten.

Fijn om te weten
Wanneer u van een mooie zomerdag wilt genieten op uw terras is dat prettig om te doen op een 
strak en schoon terras. Beperk de tijd die u bezig bent met schoonmaken en reinigen om zo nog 
meer van uw heerlijke terras te genieten. De Ceramica Terrazza tegels zijn ongevoelig voor een 
opname van vuil en vocht. 

Ceramica Terrazza Limestone Grey

Signum Grey

Sollievo RusticoLimestone Yellow

Gigant Silver Grey Signum Soft Grey

Limestone GreyLimestone Antracite

Gigant Antracite Signum Antracite

Gigant Dark Grey

Kies en mix uw 
unieke stijl
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Keramiek

Ceramica
Lastra
-
Afmetingen:

59,5 x 59,5 cm / 2 cm dik

Ceramica Lastra is het neusje van de zalm wanneer het gaat over Italiaans design, ontwerp en 
techniek. Niet alleen de designs van de prints zijn prachtig, maar ook is er veel onderzoek gedaan 
naar de veiligheid en onderhoud wat resulteert in deze prachtige serie van maar liefst 27 kleuren en 
structuren onderverdeeld in negen series. 
De ontwerpers hebben de natuur gebruikt als inspiratie voor het design van de prints. Natuursteen 
zoals marmer, leisteen, kwartsiet en hardsteen, maar ook houtsoorten zoals eiken en hickory 
hebben als inspiratie gediend.

De tegels uit de serie Ceramica Lastra zijn water- en vuilafstotend en voorzien van een antisliplaag 
waardoor ze behalve als terrastegel ook uitstekend geschikt zijn om te verwerken rond het zwembad 
of op paden. Ceramica Lastra heeft namelijk alles in huis om zwembaden netjes af te werken 
en te voorzien van zwembadranden, waterkerende randen en antislipprofielen. Een uitgebreide 
omschrijving van alle specials kunt u vinden op bladzijde 28.
 
Toepassingen
Naast gebruik van Ceramica Lastra tegels in looppaden, terrassen en rond zwembaden zijn ze ook 
uitermate geschikt om te verwerken op balkons en daktuinen. Door hun maatvastheid kunnen ze 
uitstekend worden verwerkt op de Gardenlux tegeldragers. De tegeldragers zijn in verschillende 
uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. U leest er alles over op bladzijde 29.

Ceramica Lastra Block Grigio

made in italy

Keramiek 

Ceramica
Lastra 
Seastone
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

De serie Seastone is een steen met 
natuurlijke schoonheid en een warme 
en rustige uitstraling. Deze tegel zou 
bijvoorbeeld prachtig thuis horen 
in een wellness ruimte of op een 
zonovergoten terras.

De tegel van de Seastone serie heeft 
een structuur op het oppervlak en 
is voorzien van een antisliplaag die 
voldoet aan de norm.

Ondanks zijn hoogwaardige uiterlijk is 
de steen ook nog eens resistent tegen 
strooizout en schoonmaakmiddelen 
dus ook een ideale tegel om voor 
een tuinpad of terras te gebruiken.

Ceramica
Lastra
Block
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

De tegels uit de serie Block zijn 
een hedendaagse tegel met een 
natuurlijke aantrekkingskracht verrijkt 
met een subtiel glinsterend effect.

De serie is uitgevoerd met een zeer 
rijk printpatroon en leverbaar in drie 
kleuren.

De tegel heeft een lichte structuur en 
is voorzien van een antisliplaag.

Block BeigeBlock Grigio

Ceramica Lastra Seastone Greige

Ceramica Lastra Block Bianco

Seastone Greige

Block Bianco

Seastone Gray Seastone Black
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Ceramica
Lastra Trust
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik & 60 x 60 / 3 cm dik

45 x 90 / 2 cm dik

60 x 120 / 2 cm dik

Ceramica
Lastra
Marvelstone
-
Afmetingen:

60 x 120 / 2 cm dik

De serie Trust heeft de kracht van de 
steengroeve in zich. De ongetemde 
natuur is de inspiratie van dit design 
geweest maar dan gegoten in een 
porseleinen tegel. 

De serie Trust is leverbaar in drie 
kleuren en heeft een grote range aan 
afmetingen. De afmeting 60 x 120 is 
een prachtig indrukwekkend formaat.

Deze tegel is in de afmeting 60 x 60 
cm ook verkrijgbaar met een dikte 
van 3 cm.

Een eigentijdse uitstraling realiseren 
met een tegel die de luxe heeft 
van marmer en het stoere tijdloze 
karakter van steen: Marvel Stone. De 
aders die in marmer voorkomen zijn 
ook in deze serie aanwezig.

Deze tegel onderscheidt zich ten 
opzichte van de andere series 
door zijn mooie kleuren en unieke 
uitstraling. Een ware eyecather voor 
uw terras! 

Trust TitaniumTrust Silver

Marvelstone Basaltina

Ceramica Lastra Trust Silver

Ceramica Lastra Marvelstone Desert

Keramiek

Trust Gold

Marvelstone Desert Marvelstone Cardoso

Keramiek 

Ceramica
Lastra Boost
-
Afmetingen:

120 x 120 / 2 cm dik

Dankzij de serie Boost vindt de 
trendy industriële interieurstijl zijn 
weg soepeltjes naar buiten. Een 
keramische tegel met een onbetwiste 
stoere en strakke uitstraling.

Nieuw in deze serie is de keur Flux 
Coke, een prachtige stoere kleur, 
enkel verkrijgbaar in de afmeting 
60 x 60 / 2 dik.

Ceramica
Lastra Klif
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

90 x 90 / 2 cm dik

45 x 90 / 2 cm dik

Wie van een grove steensoort 
houdt, zal direct gecharmeerd zijn 
van de serie Klif. Deze keramische 
buitentegel is namelijk uitgerust met 
een print van kwartsiet, de robuuste 
gelaagde natuursteen. Het specifieke 
reliëf van kwartsiet geeft dit ontwerp 
een uitzonderlijk natuurlijk karakter, 
maar is vanzelfsprekend wel uitgerust 
met alle voordelen van de keramische 
tegel. 

Met deze serie kan een terras letterlijk 
alle kanten op. Klif is namelijk leverbaar 
in drie verschillende kleuren (Dark, 
Grey en Silver) én drie verschillende 
formaten: 60 x 60, 90 x 90 en 45 x 90 
cm. Een tijdloze keuze die naadloos 
past in zowel moderne als klassieke 
tuinstijlen.Klif GreyKlif Dark

Ceramica Lastra Boost White

Ceramica Lastra Klif Grey

Boost Smoke

Klif Silver

Boost Tarmac Boost White Flux Coke
enkel verkgrijbaar in 

60 x 60 / 2 dik
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Brave GreyBrave Gypsum Brave Coke

Keramiek

Ceramica
Lastra Brave
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

45 x 90 / 2 cm dik

De serie Brave heeft een look gelijkend op kwartsiet. Kracht en uitstraling van dit prachtige natuursteen 
gekopieerd in keramiek. Met deze serie maakt u de mooiste ontwerpen in tuinen en openbare 
ruimtes. De serie Brave is leverbaar in drie kleuren in de afmetingen van 60 x 60 x 2 en 45 x 90 x 2 cm. 

Fijn om te weten
Evenals alle keramische tegels uit het Gardenlux assortiment voldoet ook deze aan een hoge 
antislipwaarde, zijn de tegels tot in de kern hard gebakken, zuiver op maat gerectificeerd en zeer 
vriendelijk in onderhoud.

Ceramica Lastra Brave Grey met XG tuinmeubels

Ceramica
Lastra Axi
-
Afmetingen:

60 x 60 / 2 cm dik

45 x 90 / 2 cm dik

De serie Axi heeft ook de charme 
en warme uitstraling van hout. Het 
intense en natuurlijke karakter van 
hout komt terug in een veilige en 
makkelijk te onderhouden tegel. 

De indrukwekkende realistische 
uitstraling van hout in deze serie 
is maar liefst leverbaar in drie 
kleuren en de twee afmetingen van  
60 x 60 x 2 en 45 x 90 x 2 cm.

Ceramica
Lastra Etic Pro
-
Afmetingen:

30 x 120 / 2 cm dik

Voor het Ceramica Lastra assortiment 
hebben de Italiaanse ontwerpers ook 
drie bijzonder fraaie houtmotieven 
ontworpen. 

Hout dat niet glad wordt, niet krom 
trekt en ook geen schimmel aantrekt. 
Hoe bijzonder wilt u het hebben. In 
Italië weten ze er wel raad mee. 

Van de mooiste houtsoorten zoals 
een licht Europese eikensoort, 
Hickory een Amerikaanse 
loofhoutsoort en de van oorsprong 
Australische Eucalyptusboom zijn 
kopieën gemaakt die als voorbeeld 
hebben gediend om er mooie prints 
van op keramiek te zetten.

Axi Brown Chestnut

Etic Pro Rovere Venice

Ceramica Lastra Grey Timber

Ceramica Lastra Etic Pro Noce Hickory

Keramiek

Etic Pro Eucalipto Smoked

Axi Grey Timber

Etic Pro Noce Hickory
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Ceramica
Lastra
Specials

Voor de afwerking van onder andere terrassen, zwembaden, trappen en lijnafwateringsgoten heeft 
Ceramica Lastra een zeer breed scala aan specials. Deze specials zijn verkrijgbaar in alle kleuren uit 
de series Sea Stone, Brave, Trust, Axi, Marvel Stone en Klif. 

Keramiek

Afdekplaat Rond
30 x 60 x 2 cm

Afdekplaat 
Rond Hoekstuk DX

30 x 60 x 2 cm  

Afdekplaat 
Rond Hoekstuk SX

30 x 60 x 2 cm  

Afdekplaat 
Rond Bochtstuk
60 x 60 x 2 cm  

Roosterplaat 
20 x 60 x 2 cm  

Roosterplaat
Hoekstuk DX 
20 x 60 x 2 cm  

Roosterplaat 
Hoekstuk SX 

20 x 60 x 2 cm  

Afdekplaat Antislip 
Rond 

30 x 60 x 2 cm  

Afdekplaat Antislip 
Rond Hoekstuk DX 

30 x 60 x 2 cm  

L-Element 
Hoekblok 

20 x 20 x 2 cm  

Zwembadrand  
30 x 60 x 2 cm  

Zwembadrand 
Hoekstuk DX
30 x 60 x 2 cm  

Zwembadrand 
Hoekstuk SX

30 x 60 x 2 cm  

Afdekplaat Top
30 x 60 x 2 cm  

L-Element
20 x 60 x 2 cm  

Afdekplaat Antislip
 Rond Hoekstuk SX   

30 x 60 x 2 cm

Verwerking
op
tegeldragers

Rubberen tegeldragers
Het meest eenvoudige type zijn de rubber tegeldragers in de kleur zwart met een afmeting van  
10 x 10 x 1 cm. Bij tegels met een gelijke dikte legt u onder vier op elkaar aansluitende hoeken een 
tegeldrager. Deze rubber tegeldragers kunt u alleen verwerken op een egale vlakke betonvloer.

Gardenlux Pavingfix Flex
Het paradepaardje voor een strak terras, ook op niet vlakke egale ondergronden, is de Pavingfix Flex. 
Deze is namelijk in hoogte verstelbaar. Ideaal voor een mooie tegelvloer op balkons en dakterrassen, 
maar ook bij ophoging van een bestaand terras. Een verhoogde vloer geeft ook alle gemak wanneer er 
leidingen, buizen of kabels onder de bestrating moeten worden doorgevoerd. Het systeem werkt snel en 
eenvoudig, tot in elke hoek van het terras, aangezien de tegeldragers kunnen worden doorgesneden. De 
regelbare Pavingfix Flex is leverbaar in drie verschillende hoogten. De Flex 3/5 is verstelbaar in hoogte 
van 3,5 tot maximaal 4,7 cm. De Flex 7/11 is in hoogte verstelbaar van 7 tot 11 cm en de Flex 10/14,5 
is vanaf 10 tot maximaal 14,5 cm verstelbaar. 

Daarnaast zijn er nog twee verlengstukken leverbaar 
waarmee u in stappen de dragers kunt verhogen 
met 1,2 of 4 cm. 

Groot voordeel bij de Pavingfix Flex tegeldragers is de verstelbaarheid. In het midden van de dragers is 
namelijk een sleuf aangebracht die je met een regelsleutel of schroevendraaier kunt bijstellen wanneer 
de vloer al gelegd is. Makkelijker kun je een oneffenheid in het terras niet oplossen. Alle tegeldragers uit 
het programma Pavingfix hebben een brede voet waardoor ze uiterst stabiel zijn. 

Keramische tegels zijn door hun zeer gebruiksvriendelijke onderhoud, slip- en kras bestendigheid zeer 
gewild voor gebruik bij zwembaden, op balkons en op daktuinen. Wanneer u keramische tegels op een 
harde ondergrond wil plaatsen kunt u ze het best op tegeldragers verwerken. Gardenlux heeft hiervoor 
maar liefst zes types dragers met verschillende afmetingen en toepassingsmogelijkheden.

Pavingfix Flex 3/5
In hoogte verstelbaar.

Vanaf 3 cm tot max. 5 cm.

Pavingfix Flex 7/11
In hoogte verstelbaar.

Vanaf 5 cm tot max. 7 cm.

Pavingfix Flex 10/14,5
In hoogte verstelbaar.

Vanaf 5 cm tot max. 10 cm.

Verlengstuk 1,2 cm / 4 cm

Keramiek 

|<        20 cm        >|

|<   12 cm   >|

In hoogte 
verstelbaar

|<        20 cm        >|

Extra hoogte
d.m.v.
verlengstuk

Rubbertegeldrager
zwart 10 x 10 x 1 cm
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XG Cupid
-
Afmetingen l x b x h:

60 x 60 x 60 cm

90 x 90 x 45 cm

90 x 90 x 90 cm

120 x 60 x 60 cm

120 x 120 x 60 cm

120 x 120 x 120 cm

Uw plantenbakken op het terras in dezelfde stijl als uw terrastegels? Geen enkel probleem met de 
demontabele XG Cupid keramische plantenbakken. Design en techniek dat in een hoogwaardige kwa-
liteit is samengevoegd. De XG Cupid is een eyecatcher in uw tuin. 

Heel eenvoudig en snel bouwt u de plantenbakken zelf op. De XG Cupid bestaat namelijk uit een 
metalen frame dat met een poedercoating in de kleuren antraciet en zwart verkrijgbaar is. Tussen de 
metalen onderdelen plaatst u vier keramische tegels als wand en klaar is uw bloembak. Hoe de opbouw 
van de XG Cupid plaatsvindt, is hieronder stapsgewijs afgebeeld.

Alle keramische tegels uit het Gardenlux Ceramica assortiment met een dikte van 2 cm kunt u als 
wanden voor de plantenbakken gebruiken. Met een zeer gevarieerde keuze in kleuren en structuren 
van de Ceramica tegels kunt u een bloembak kiezen die perfect bij uw tuinwens aansluit. Wilt u een 
bloembak in een leisteenstructuur, houtnerfmotief of kwartsietlook? U zegt het maar, keus genoeg in 
het Ceramica programma. Wilt u weer eens een andere kleur of stijl in uw tuin aanbrengen? Geen 
probleem, het demontabele frame haalt u zo weer uit elkaar en voorziet u snel weer van een andere 
kleur of structuur tegel.

Keramiek - XG Cupid

120 x 60 x 60 cm
Tegel Ceramica Lastra Trust Titanium

Keramiek - XG Cupid

  Plaats de bodemplaat op de vier bijgele-
verde voetjes, in de daarvoor bestemde 
gleuven.

Draai in elke hoek de vier draadeinden in de 
tapgaatjes van de voetjes.

Plaats de vier keramische tegels tussen de 
nokjes en opstaande rand van de bodem-
plaat.

Vervolgens brengt u op iedere hoek een 
hoeklijn aan. Deze komen tussen bodem-
plaat en bovenrand.

Hierna brengt u de bovenrand aan. Draai vervolgens de vier bijgeleverde schroe-
ven op de draadeinden. Draai deze vast tot-
dat de tegels klem zitten en niet meer bewe-
gen en klaar is uw XG Cupid plantenbak.

Verwerking
XG Cupid
plantenbak
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Keramiek: 
Tips en fijn 
om te weten

Keramische tegels maken een enorme opmars als sierbestrating in de Nederlandse tuinen. Niet voor 
niets zijn keramische tegels zo populair. Ze zijn namelijk kleurvast, zijn bijna ongevoelig voor krassen 
en zijn zeer onderhoudsarm. Gardenlux heeft voor u maar liefst drie series waarvan één met een 
totale dikte van 4 cm, één met een massieve dikte van 3 cm die eenvoudig in zand geplaatst kunnen 
worden en een zeer uitgebreide lijn met 2 cm dikke full body tegels onderverdeeld in drie series.

Keramiek 

•  De serie Cera4line Mento heeft een totale dikte van 4 cm, die opgebouwd is met een keramische tegel 
met een dikte van circa 1 cm en een onderlaag van 3 cm onderbeton. Deze serie kunt u straten in een 
zandbed met een minimale dikte van 10 cm. Eventueel kunt u het zandbed stabiliseren door over het 
zandbed Terras Stabilisatiecement te strooien (25 kg per 5 m2) en dit door de zandlaag heen te harken. 
Gebruik hierbij geen water anders verhard het zandbed al voor dat u de tegels er op heeft verwerkt.

•  De serie Cera3line Porcelain verwerkt u op dezelfde manier als de series Cera4line Mento.

•  Leg de tegels op afschot met een verloop van minimaal 1 cm per strekkende meter. Hanteer tussen 
de tegels een voeg van 5 mm om randbeschadiging aan de tegels te voorkomen. Zo kunnen ze zich 
ook zetten bij krimp of uitzetting.

•  Zorg dat u, na de verwerking in een gestabiliseerd zandbed, de tegels goed schoonmaakt en verwijder 
alle cementresten. Hierna kunt u de tegels invoegen met het Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

•  De series Ceramica Lastra, Terrazza en Romagne hebben allen een dikte van 2 cm. Deze tegels dient 
u afhankelijk van de grondslag wel specialistisch te verwerken. 

•  De mooiste onderlaag voor het straten van keramische tegels met een dikte van 2 cm bestaat uit 
een onderlaag van circa 15 cm betongranulaat met daarop een zandbed van metselzand met een 
dikte van minimaal 10 cm. Deze onderlaag zorgt er voor dat de ondergrond voldoende drainerend 
werkt. De bovenlaag van 10 cm metselzand stabiliseert u door er 25 kg cement per 5 m2 oppervlak 
door te mengen. Vervolgens smeert u de tegels aan de onderzijde in met een cementlijm en klopt ze 
vervolgens licht aan met een rubber hamer. Hierna maakt u de tegels goed nat en zorgt u dat al het 
overtollig cement van de tegels is verwijderd.

•  Ook 2 cm dikke keramische tegels straat u op afschot van minimaal 1 cm per strekkende meter en 
hanteer ook hier een voeg van circa 5 mm. Na verwerking kunt u ook deze tegels voegen met het 
Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

•  Veelal worden keramische tegels met een dikte van 2 cm ook verwerkt in uitsluitend een gestabiliseerd 
zandbed. Zeker wanneer er veel last is van verzakking van de ondergrond is dit misschien aanbeve-
lingswaardig. Mocht er na verloop van tijd dan veel verzakking in het terras zijn opgetreden, kunt u de 
tegels weer makkelijk ophalen, het zandbed weer egaliseren en vervolgens weer herstraten. Overleg 
dit wel met uw leverancier. Hij kent waarschijnlijk als geen ander de grondslag van uw woonomgeving.

•  Keramische tegels worden gemaakt van klei en gebakken bij een temperatuur van circa 1100 graden 
Celsius. Bij deze hoge temperatuur werkt de klei altijd iets, waardoor de tegels mogelijk iets hol of bol 
kunnen zijn. Volgens de certificering die op keramische tegels van toepassing is mag dit -3/+3 mm zijn. 
Hierbij is het verstandig om langwerpige tegels niet meer dan een 1/4 tot een 1/3 van hun lengte te 
laten verspringen. Bij vierkante tegels waarbij de voegen zowel horizontaal als verticaal doorlopen is 
dit niet aan de orde.

•  Keramische tegels nemen door hun hardheid geen vocht op. Regenwater wordt dus door de voegen 
of door het afschot van de tegels afgevoerd. Blijft er echter water op de tegels staan dan kan dit tot 
gladheid van de tegels zorgen. Vooral tijdens vorstperiodes is dit het geval.

Genieten van 
uw eigen plek
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Beton;
tijdloos met een 
moderne look en feel
Op zoek naar veelzijdige bestrating? Kies dan 
betontegels. Verkrijgbaar in allerlei verschillende 
kleuren, prints, en maten. Hierdoor vindt u altijd een 
tegel passend bij uw tuinwensen.

Met siertegels van beton kunt u direct een geheel eigen 
sfeer en stijl creëren. Speels, chique, modern of kleurrijk. 
Voor ieder wat wils, dankzij geavanceerde printtechnieken. 
Grote mozaïekpatronen in diverse kleuren worden op 
betonnen tegels gedrukt. Ideaal om het zitgedeelte van het 
terras een extra touch te geven!

Betontegels kunnen worden voorzien van een extra 
beschermlaag, ofwel een coating. Deze laag wordt 
onder hoge druk en hoge temperaturen bovenop de 
tegel aangebracht. Tegels met een coating zijn vocht- en 
vuilwerend. Er ligt dus een laagje op. Gecoate tegels zijn 
gemakkelijk schoon te maken, en bijvoorbeeld groene 
aanslag kan zich niet goed hechten op de toplaag. Vuil en 
vocht hebben dus weinig invloed, ook daardoor blijft de 
kleur langer behouden.

Een geïmpregneerde tegel is ook voorzien van een 
extra bescherming, echter zit deze damp doorlatende 
bescherming in de toplaag van de tegel. Bij het 
impregneren wordt een speciaal soort vloeistof over 
de tegel aangebracht. Deze vloeistof trekt in de tegel en 
beschermt de tegel tegen water en vuil. Ook zijn krassen 
en beschadigingen minder snel zichtbaar. Deze tegel is wel 
gevoeliger voor vlekken en groene aanslag, vergeleken met 
een gecoate tegel. Een gecoate tegel heeft dus een extra 
laklaag en bij een geïmpregneerde tegel zit de bescherming 
in de tegel.

natuursteen natuursteen
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Dianthus Lichtgrijs Tenebris Griseo Donkergrijs Lux Griseo Lichtgrijs

Alcea LichtgrijsMalva Donkergrijs Vinca Donkergrijs

Beton

Designo
-
Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

Zeer bijzonder is de combinatie van de Lux Griseo en Tenebris Griseo tegels in combinatie 
met de vier bloemmotieven. Met deze twee kleuren en vier motieven kunt u naar hartenlust 
combineren. Maakt u een terras met een enkel bloemmotief erin, of durft u het aan om her en 
der vier verschillende bloemmotieven in uw terras te verwerken? U mag kiezen, wij zorgen voor 
het materiaal.

Designo Tenebris Griseo donkergrijs & Vinca donkergrijs

Beton

Mosaic BrownMosaic Blue Mosaic Terra Mosaic Grey

Flamed GreyFlamed Brown Flamed TerraFlamed Blue

Designo
-
Afmetingen:
60 x 60 / 3 cm dik

Fijn om te weten
De serie Designo is opgebouwd uit neutraal gekleurde  gevlamde tegels die zich uitstekend laten 
combineren met de mozaïeken in bijpassende kleurtinten. Deze terrastegels zijn mooi als accent 
in een groot terras, als blikvanger in een schaduwhoekje, maar kunnen ook als volwaardig terras 
worden toegepast in diverse tuinstijlen. De kleur van de mozaïek tegel bepaalt of u kiest voor een 
mediterrane, rustieke of eigentijdse industriële sfeer. 

De tegels zijn voorzien van een zeer duurzame afwerking met coating, die het onderhoud op de 
tegels tot een minimum beperkt. 

Designo Mosaic Brown
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Parliamo GrijsDiago Grijs/Zwart Turia Grijs Antraciet

Beton

Xteria
-
Afmetingen:

60 x 60 / 4 cm dik

Deze trendy tegels zijn vervaardigd met de nieuwste printtechnieken en verkrijgbaar in verschillen-
de kleuren en een stijlvol patroon, waarmee een strak lijnenspel ontstaat. Deze serie biedt allerlei 
mogelijkheden om een mooi en trendy patroon op uw terras aan te leggen!

Xteria tegels zijn voorzien van een extra beschermlaag, ofwel een coating. Deze laag wordt onder 
hoge druk en hoge temperaturen bovenop de tegel aangebracht. Hierdoor zijn de tegels vocht- en 
vuilwerend en gemakkelijk schoon te maken. Groene aanslag kan zich niet goed hechten op de 
toplaag. 

Xteria Diago en Parliamo Grijs

Privalux
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

De Privalux tegels hebben een licht 
gestraalde toplaag die volkomen vlak 
aanvoelt. Ideale topkwaliteit tegels 
voor mensen die graag op blote 
voeten lopen.

Om het geheel qua onderhoud ook 
plezierig te maken, zorgt Gardenlux 
weer voor de bekende coating die 
indringing van vuil en vocht tegengaat. 
U kiest met Privalux voor tegels 
die met eenvoudig onderhoud zelfs 
na jaren van intensief gebruik nog 
ogen als nieuw. De tegels laten zich 
uitstekend verwerken in terrassen 
en paden, maar u kunt ze ook mooi 
gebruiken voor uw serre of veranda.

Kayrak
-
Afmetingen:

40 x 40 / 4 cm dik

40 x 60 / 4 cm dik

60 x 60 / 3 cm dik

Kayrak is Turks voor leisteen. Deze 
tegels hebben dan ook een gegolfd 
leisteenoppervlak dat gelijkenis 
vertoont met gekliefd natuursteen. Ze 
hebben echter de voordelen van beton 
zoals maatvastheid, gebruiksgemak en 
onderhoudsvriendelijkheid. 

Nog niet eerder is het gelukt om 
tegels met deze uitzonderlijke hoge 
kwaliteit voor een budgetprijs aan te 
bieden! De Kayrak tegels hebben een 
deklaag met een coating die de tegels 
minimaal vijf jaar beschermt tegen 
indringing van vuil en vocht.

Malawi Geel/Rood

Ararat Beige

Privalux Malawi Geel/Rood

Kayrak Ararat Beige & Taurus Antraciet 

Beton

Liwonde Zwart

Nemrut Lichtgrijs

Lengwe Grijs

Taurus Antraciet
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Fossil Line
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

Dorset Paving
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

De productietechnologie van de 
Fossil Line is hypermodern en dat 
maakt het onderhoud en het gebruik 
ervan een stuk prettiger. 

De tegels worden met zeer fijne 
stalen kogeltjes licht opgeruwd en 
daarna voorzien van een vuil- en 
vochtwerende coating. Dit zorgt 
ervoor dat de tegels een volkomen 
vlakke deklaag hebben, die ook 
blootvoets zeer prettig beloopbaar 
is. De oermens zou deze tegels dan 
ook zeer hebben kunnen waarderen.

Deze Dorset Paving-tegels zijn 
echte beauty’s, vernoemd naar dit 
steenrijke gebied. De serie is een 
absolute aanrader voor wie van een 
fijn onderhoudsvriendelijk terras wil 
genieten. 

De kwalitatief zeer hoogwaardige 
tegels bevatten mooie granulaten en 
kleurstoffen. De tegels zijn voorzien 
van een zeer gelijkmatig geslepen 
facetrand. De coating weert vuil en 
vocht en beperkt het onderhoud tot 
een minimum. So easy! 

Ammoniet BeigeLingula Donkergrijs

Yeovil Grijs

Fossil Line Lingula Donkergrijs

Dorchester Beige/Wit/Grijs

Beton

Cornuta Lichtgrijs

Dorchester Beige/Wit/Grijs Poole Wit/Zwart

Beton

Esplanada
-
Afmetingen:

60 x 60 / 4 cm dik

De prachtige royale vierkante 
tegels Esplanada zouden een echte 
Portugese boulevard kunnen sieren. 
Deze tegels nodigen uit om te 
flaneren, van een wijntje tot een 
ijsje. Ze kunnen tegen een stootje en 
zijn zeer gemakkelijk te onderhouden 
dankzij de beschermende coating. 
Wel zo fijn, want dan is er voor u tijd 
genoeg om met leuke mensen of in 
alle rust te genieten van uw tuin. 

Combineren
Deze tegel kan gecombineerd worden 
met natuursteen opsluitbanden. Deze 
twee zullen elkaar versterken op uw 
terras!

Grandeur
-
Afmetingen:

40 x 80 / 4 cm dik

Deze bijzondere tegels mogen 
niet ontbreken in het Gardenlux 
assortiment. Als eerste worden de 
tegels met kleine stalen kogeltjes 
gestraald waardoor ze licht opgeruwd 
zijn. 

Hierna krijgen ze een beschermende 
coating over de toplaag die voorkomt 
dat vuil en vocht in de tegel kunnen 
intrekken. 

Ook hebben ze een mooie vlakke 
bovenlaag die op blote voeten 
heerlijk beloopbaar is. 

Chique Donkergrijs

Esplanada Tavira Wit/Grijs

Grandeur Edel Lichtgrijs

Portimao Rood/Zwart

Edel Lichtgrijs

Albufeira Geel/Rood Tavira Wit/Grijs
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Paseo
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik

Woodstone
-
Afmetingen:

40 x 80 / 4 cm dik

Nieuw in het assortiment. Een 
gecoate en budgetvriendelijke in een 
gangbaar formaat. De tegels hebben 
een lichte vlam in de deklaag, wat 
zorgt voor een strakke en moderne 
uitstraling. 

Kies voor een tijdloze tegel, 
verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.

Combineer de natuurlijke look van 
een houten terras met de voordelen 
van een betontegel. De serie bestaat 
uit twee kleuren Woodstone Pine 
en Woodstone Beach en zijn met de 
nieuwste technieken geproduceerd.
Deze betontegels zijn voorzien van 
een coating. Dit zorgt ervoor dat 
de groene aanslag niet aan de tegels 
hecht.

Combineren
Deze stoere tegel is prachtig te 
combineren met een gebakken 
klinker of wat dacht u van een 
keramische tegel? 

Alicante Taupe

Pine Beige/Grijs

Paseo Calella Lichtgrijs

Woodstone Pine Beige/Grijs

Beton

Valencia Donkergrijs

Beech Antraciet

Calella Lichtgrijs

Beton

Dalle Flammé
-
Afmetingen:

39,8 x 39,8 / 4 cm dik

De Dalle Flammé siertegels brengen 
beweging en dynamiek op uw terras: 
dat ziet u heel goed op bijgaande 
foto. Het komt door hun natuurlijk 
ogende, vlammende patroon in 
een geraffineerde en vriendelijke 
kleurstelling.

Dalle Flammé tegels zijn uitgerust 
met een vlakke deklaag en ogen 
levendig en modern. 
Omdat Gardenlux een naam heeft 
hoog te houden op het gebied van 
onderhoudsvriendelijke tegels, is 
ook deze serie voorzien van een 
beschermende coating.

Beton- en 
Grindtegels
-
Afmetingen:

15 x 30 / 5 cm dik

30 x 30 / 5 cm dik

40 x 60 / 5 cm dik (grindtegel)

50 x 50 / 5 cm dik (grindtegel)

Het waren de voorlopers van alle 
soorten sierbestrating. De grijze, rode 
en zwarte betontegels van trottoirs 
werden al snel toegepast in het 
paadje naar de voordeur. Alle vlakke 
betontegels zijn uitgevoerd met een 
facetrand.

Dalle Flammé Beige/Bruin

Knikkerpottegel 30 x 30 / 6 cm dik

Beige/Bruin Geel/Rood

Rood Zwart Uitgewassen BerggrindGrijs
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Beton

Opsluitbanden 
Grijs & Antraciet Traptrede Antraciet Traptrede Grijs

AntracietGrijs Carbon

Oud 
Hollandse 
tegels
-
Afmetingen:

40 x 40 / 5 cm dik

40 x 60 / 5 cm dik

50 x 50 / 5 cm dik 

60 x 60 / 5 cm dik

40 x 80 / 5 cm dik

80 x 80 / 5 cm dik

50 x 100 / 5 cm dik

100 x 100 / 5 cm dik

Oud Hollandse tegels zorgen voor rust in het geheel. De tegels zijn vrij onopvallend en dat maakt 
deze serie zo breed toepasbaar. Ze vormen de neutrale basis voor verschillende tuinsferen en het 
zijn vooral de beplanting, uw tuinmeubelen en accessoires die de unieke stijl van uw tuin en terras 
bepalen. De Oud Hollandse tegel past zich moeiteloos aan! Mede door de kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen en natuurlijke kleurstoffen grijs, antraciet en carbon, kiest u een product dat natuurlijk 
oogt, tijdloos is en past in bijna alle tuincreaties. 

Fijn om te weten
Maak de look compleet met de speciale elementen die we in deze serie aanbieden zoals 
opsluitbanden en traptrede. Er zijn verschillende diktes mogelijk, vraag gerust naar de mogelijkheden.

Oud Hollanse Tegels Grijs

AnthraciteGrey Silver

Galway AnthraciteCork Silver Kildare Beige

Stuccoline
-
Afmetingen:

60 x 60 / 4 cm dik

Zeer bijzonder is de 
oppervlaktestructuur van de 
Stuccoline tegels. U ziet een 
hamerslagstructuur zoals u dat bij 
aluminium platen ook wel ziet, of 
bij stucwerk van vakwerkhuizen in 
Europa. 

Stuccoline tegels krijgen tijdens de 
productie een impregnatie mee. Dit 
geeft de tegels enigszins bescherming 
tegen vuile aanslag op de deklaag van 
de tegels. De tegels zijn daarnaast 
ook uitgevoerd met een klein facet 
langs de randen om randbeschadiging 
tot een minimum te beperken.

Flat Tiles
-
Afmetingen:

50 x 50 / 4 cm dik

60 x 60 / 4 cm dik

Flat Tiles zijn moderne strak 
vormgegeven terrastegels met 
een volkomen vlakke deklaag en 
een rechte randafwerking zonder 
facet. De zijkanten van de tegels 
zijn voorzien van afstandhouders die 
afbramen van de deklaag voorkomen. 

Ze zijn voor uw gemak ook voorzien 
van een vochtwerende impregnering. 
Een mooie sierlijke maatvaste tegellijn 
die zich uitstekend laat toepassen in 
strakke moderne terrassen.

Stuccoline Galway anthracite & Cork Silver & Kildare Beige

Flat Tiles Grey & Anthracite

Beton
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Allure
-
Afmetingen:

60 x 60 / 4 cm dik

Een licht bewerkte toplaag kenmerkt 
de Allure tegels. Ze hebben een 
structuur dat ook wel bij kwartsiet 
tegels waarneembaar is. Licht golvend 
en licht opgeruwd door middel van 
kogelstralen met kleine roestvrijstalen 
kogeltjes. 

Daarna worden de tegels nog 
eens geborsteld waardoor ze een 
heerlijk ‘footcomfort’ krijgen en dan 
ook nog eens worden voorzien van 
een beschermende impregnatie die 
tijdelijk vuil en vocht weert. Kortom 
een serie met grote Allure die in drie 
kleuren leverbaar is.

Allure Xian Donkergrijs

Ygla AntracietXian Donkergrijs Zegy Zand

Cottage Stones
-
Afmetingen:

30 x 60 / 4 cm dik 

60 x 60 / 4 cm dik 

Deze stenen hebben een bewerking 
ondergaan die de kans op witte 
kalkuitbloeiing vermindert en de 
kleuren intensiveert. 
Met de verschillende formaten stenen 
kunt u uw terras in verschillende 
legverbanden straten. Met het formaat 
30 x 60 cm onder andere in elleboog- 
of halfsteensverband. Met het formaat  
60 x 60 cm straat u mooi in 
blokverband.

Somerset Grijs/Zwart

Cottage Stones Somerset Grijs/Zwart

Beton

Devon Bruin Genuanceerd Bristol Zwart

Beton

Piastrella Piatta
-
Afmetingen:

30 x 60 / 4,7 cm dik

60 x 60 / 4,7 cm dik

Afmetingen per module voor 

1,44 m² wildverband:

4 tegels 20 x 40 / 4 tegels 40 x 40 / 

2 tegels 40 x 60 / 4,7 cm dik

Deze serie betontegels heeft een 
zacht oppervlak en is uitgerust met 
een zeer strakke rand afwerking. 

In de deklaag van de betontegel 
is kleurondersteunend natuursteen-
granulaat toegevoegd. Bovendien 
zijn ze ook geïmpregneerd, wat de 
kleuren nog meer verdiept en er 
voor zorgt dat vuil en vocht minder 
invloed hebben op de bestrating.

Strato
-
Afmetingen:

20 x 30 / 6 cm dik 

25 x 50 / 6 cm dik

50 x 50 / 6 cm dik

Deze stenen zijn leverbaar in 
verschillende kleurstellingen, waarbij 
iedere steen een fraai kleurenpalet in 
zich herbergt. 

In de kern van de steen is een middel 
aangebracht dat de kans op witte 
kalkuitbloeiing vermindert en de 
toplaag is voorzien van een sealing die 
gedurende bepaalde tijd vuil en vocht 
weert. Kortom een steen die qua 
uitstraling de top in sierbestrating is.

Gent Beige/Bruin/Grijs

Piastrella Piatta Calce Beige/Bruin/Grijs

Strato Brugge Grijs/Zwart

Antracite

Brugge Grijs/Zwart Antwerpen Zwart/Grijs
enkel verkrijgbaar in 
20 x 30 / 6 cm dik

Calce Grigio Nero
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Castello
-
Afmetingen:

60 x 60 / 6 cm dik

Per module wildverband 1,08 m²:

20 x 30 / 30 x 40 / 30 x 60 / 60 x 60

Deze serie Castello kan zonder 
voeg gestraat worden. In de kern 
van het beton is een hydrofoob 
middel toegepast dat de kans op 
kalkuitbloeiing vermindert en op de 
toplaag van de stenen is een sealer 
aangebracht dat tijdelijk vocht en vuil 
weert. 

Castello Villandry Beige/Bruin/Grijs

Amboise Zwart/GrijsChaumont Grijs/ZwartBlois Bruin
Genuanceerd

Villandry
Beige/Bruin/Grijs

Straccata
-
Afmetingen:

30 x 60 / 4 cm dik 

60 x 60 / 4 cm dik 

Het zijn de allernieuwste beton 
technologische hoogstandjes die 
op deze productlijn zijn losgelaten. 
De geborstelde stenen bestaan 
uit hoogwaardige granulaten en 
kleurstoffen. Dankzij het borstelen 
voelen ze lekker glad aan.

De randen van de tegels zijn strak 
uitgevoerd en zijn voorzien van een 
kleine afstandhouder van 2 mm, 
waardoor randbeschadigingen ook 
bij eventuele verzakkingen tot een 
minimum worden beperkt. Door  
hun vormgeving zijn Straccata stenen 
toepasbaar in zowel moderne als 
klassiek vormgegeven tuinen.

Noura Crème/Terra

Straccata Lina Bruin/Zwart

Beton

Lina Bruin/Zwart Muna Zwart

Beton

Fortress Tiles
-
Afmetingen:

30 x 60 cm / 6 cm dik

60 x 60 cm / 6 cm dik

Deze kwaliteitsstenen hebben een 
volkomen vlakke geborstelde deklaag 
en een strakke randafwerking. Deze 
zorgen voor gebruikerscomfort in 
optima forma: ze zijn ook met blote 
voeten heerlijk beloopbaar en zeer 
kindvriendelijk. 

Aan alle randen van de Fortress 
Tiles zijn afstandhouders aangebracht, 
zodat u ze straat met een smalle 
voeg. 

Granulati
-
Afmetingen:

20 x 30 / 6 cm dik

30 x 60 / 6 cm dik

60 x 60 / 6 cm dik

Deze maatvaste stenen zijn door 
hun natuurlijke pigmentering met 
natuursteengranulaat kleurvast, 
slijtvast en oersterk. De serie heeft 
een deklaag waarin porfier, graniet 
en basalt zijn verwerkt. Tijdens het 
productieproces wordt de deklaag 
zorgvuldig nabehandeld. 

De cementsluier wordt onder hoge 
druk van de deklaag gespoeld, 
waardoor de heldere intense kleur 
ontstaat.

Grigio Scuro DonkergrijsNero Basalto Zwart

Fortress Tiles Jersey Beige/Bruin/Grijs

Granulati Grigio Scuro Donkergrijs

Sark Grijs/Zwart

Grigio Misto Grijs/Zwart

Jersey Beige/Bruin/Grijs Guernsey Zwart
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Staptegels
-
Afmetingen:

Boomstam: Ø 45 x 4.5 cm

Biels: 90 x 22.5 x 5 cm

Flagstone: Ø 50 x 4 cm

Staptegels worden veelal toegepast 
in heide-, rotstuinen en in grasvelden. 
Ze zijn sierlijk en heel praktisch: 
u houdt tenminste schone en 
droge voeten. Gardenlux heeft drie 
soorten betonnen staptegels. Ze 
zijn natuurgetrouwe imitaties van 
flagstones, houten biels en boomstam. 

Het grote voordeel van de uitvoering 
in beton is dat ze niet glad worden en 
niet zullen rotten.

Betonnen Biels

Beton

Betonnen Biels Betonnen Boomstam Flagstone

Castle Paving
-
Afmetingen:

30 x 60 / 4 cm dik 

De nieuwe topaanbieding van dit 
seizoen. Met twee verschillende 
kleurnuances is er altijd een passende 
keuze beschikbaar voor uw tuin. Ook 
in de tegel zelf zijn verschillende 
kleurtinten verwerkt, wat een speelt 
effect creëert wanneer deze tegels 
verwerkt worden.

De tegels zijn vocht- en vuilwerend 
dankzij de impregnering. 

Kortom, een topaanbieding met een 
uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. 

Castle Paving Stirling

Leeds Stirling

Beton: Tips 
en fijn om te 
weten

De Gardenlux siertegels zijn in een zeer breed aanbod van kleuren en afmetingen verkrijgbaar. Met 
een enkele uitzondering daargelaten worden ze grotendeels verwerkt in terrassen. Met vorm en 
kleur kiest u voor een Oosters, Mediterraan of klassiek Engels decor. Als u dit magazine doorbladert, 
ziet u dat Gardenlux specialist is op het gebied van gecoate onderhoudsvriendelijke tegels. Gardenlux 
kijkt dus niet alleen naar het optische beeld van een tegel, maar beoordeelt de producten nog meer 
op kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dat  vergroot uw tuinplezier nog meer!

Beton 

•  Siertegels met kleurstoffen verliezen na verloop van tijd door ultraviolette straling en gebruik iets 
van hun oorspronkelijke kleur. Ze worden meestal lichter van kleur. Siertegels die gemaakt zijn 
met een deklaag van natuursteen mineralen of gecoate tegels behouden veel beter hun kleur.

•  Siertegels gemaakt op basis van kleurstoffen kunnen gevoelig zijn voor kalkuitbloeiing.

•  Alle gecoate tegels uit het Gardenlux assortiment straat u in een zandbed van Gardenlux straat-
zand. Deze tegels zijn grotendeels gemaakt met een deklaag waarin witte cement is verwerkt. 
Door het schone Gardenlux straatzand te gebruiken, kan de deklaag van de tegels uit de onder-
grond geen vervuiling opzuigen.

•  Wilt u een terras van gecoate tegels stabiliseren, gebruik dan om dezelfde reden Gardenlux 
stabilisatiecement.

•  Verwerk siertegels nooit in cement, en verlijm ze nooit met tegellijm. Door deze wijze van ver-
werking komen tegels te vast te liggen, waardoor er spanningen (uitzetten of krimpen) ten gevol-
ge van ondermeer temperatuurwisselingen kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen tegels scheuren 
en beschadigingen gaan vertonen. Bij deze verwerkingsmethode worden garantie meldingen dan 
ook niet aanvaard.

•  Siertegels met een coating (deklaag) laten vocht geheel door de voegen weglopen. Omdat de 
coating alleen aan de bovenkant is aangebracht, kan er via de zijkant wel vocht in de tegel dringen. 
Hierdoor kan tijdelijk een donkere verkleuring langs de randen ontstaan. Nadat de tegel zich een 
aantal keren met water heeft verzadigd, doet dit euvel zich niet meer voor. Afhankelijk van de 
drainage van de ondergrond en de weersomstandigheden kan dit proces tot enkele maanden 
duren.

•  Tegels met een afwerking van hars- of siliconenlak zijn zeer onderhoudsarm. Vuil kan zich wel 
hechten aan de tegel, maar laat zich vrij eenvoudig verwijderen. (Denk hierbij aan het onderhoud, 
schoonmaken van de lak op uw auto.) De coating voorkomt namelijk dat het vuil in de tegel kan 
trekken.

•  De glans op nieuwe gecoate tegels neemt af door weersomstandigheden, belopen en schuiven 
van tuinmeubilair. Vermijd krassen door bloempotten, tuinstoelen enz. voorzichtig te verplaatsen 
(liefst optillen).

•  Plaats nooit een plastic of rubber zwembad op gecoate tegels. Door verstikking en het vacuum 
zuigen door beweging van het zwembad kan de coating ernstig beschadigen en zelfs geheel los 
laten van de tegels. Bij tegels zonder coating kan door verstikking verkleuring op de tegels ont-
staan. Dit kan ook ontstaan als langdurig bloempotten enz. op een plek blijven staan.

•  Strakke siertegels zonder vellingrand (facet) zijn kwetsbaarder voor randbeschadiging. Straat ze 
daarom met een kleine voeg, vooral als ze in opritten worden gebruikt.

•  Alle soorten siertegels kunt u het best in het zandbed aankloppen met een witte rubber hamer, 
dit voorkomt lelijke zwarte strepen op de tegels. Tril net gelegde siertegels NOOIT af met een 
trilapparaat.

•  Bij siertegels vult u de voegen het best op met Gardenlux zilverzand, gerbuik nooit scherpzand 
of brekerzand. 

•  Het is af te raden om uw sierbestrating met een hogedrukreiniger te reinigen. U maakt het pro-
duct er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. 

•   Gebruik ook NOOIT strooi-, dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen, deze kun-
nen ernstige schade aan de deklaag toebrengen 
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Natuursteen;
combineer pure en 
ruwe materialen
Natuursteen blijft met zijn robuuste en tijdloze uit- 
straling een echte eyecatcher in uw tuin. Gardenlux 
heeft in de serie natuursteen een prachtige collectie 
samengesteld. Met een indrukwekkend kleurenpalet, 
van diepblauw tot zacht licht grijs.

Geen steen is hetzelfde, elke tegel kan er anders uitzien. 
Het ruwe grillige karakter, in combinatie met andere pure 
materialen, zorgt voor een eigen sfeer in de tuin. Het leeft, 
ademt en wordt mooier naar mate de tijd verstrijkt.

Natuursteen is verkrijgbaar in veel varianten: hardsteen, 
leisteen, graniet en basalt. In ons assortiment opgenomen 
als staptegels, opsluitbanden, stapelblokken, terrastegels en 
vijverranden.

Natuursteen heeft de charme van oneffenheden en 
kleurnuances, is vorstbestendig en zeer hard. 

Wie kiest voor natuursteen als terrasbestrating of muur-
element, doet dat heel bewust. Juist vanwege de specifieke 
eigenschappen spreekt dit natuurproduct - dat regelrecht 
uit onze aardkost wordt gewonnen - bij de liefhebbers tot 
de verbeelding. Geen steen is hetzelfde, elke tegel kan er 
anders uitzien. Het ruwe en grillige karakter, in combinatie 
met andere pure materialen, zorgt voor een geheel eigen 
sfeer in de tuin.

natuursteen natuursteen
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Traptrede Traptrede Hoek Opsluitband Vijverrand

Asian Bluestone met facet

Vijverrand hoekstuk

Asian Bluestone 
getrommeld

Natuursteen

Asian 
Bluestone
Hardsteen
-

Afmetingen:
50 x 50 / 3 cm 
60 x 60 / 3 cm
80 x 80 / 3 cm
100 x 100 / 3 cm

Asian Bluestone is gepolitoerd en heeft door dit procedé de mooie intense kleur gekregen. De ste-
nen zijn vervolgens getrommeld waardoor de randen van de tegels een verouderd uiterlijk krijgen. 
De serie is ook leverbaar in een strakke uitvoering, waarbij de randen van de tegels zijn voorzien 
van een klein facet. (Hierbij kunnen kleine randbeschadigingen bij de tegel voorkomen.)

Als u verhogingen of trappen, maar ook uw vijver met dezelfde materialen afwerkt als de bestrating, 
maakt dat uw geometrisch of strak vormgegeven tuin helemaal af. Daarom zijn er in de serie Asian 
Bluestone naast het al zeer complete programma tegels ook opsluitbanden, traptreden en vijver-
afdekranden in diverse afmetingen beschikbaar. Alle producten uit deze lijn zijn voorzien van een 
facet geslepen randafwerking. Informeer bij uw leverancier naar de vele verschillende afmetingen.

Asian Bluestone met facet

Natuursteen

Castello 
Blue
Hardsteen
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik 

Per module wildverband 1,44 m²:

20 x 20 / 20 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

Castello Blue hardsteen  is een donker 
gekleurde hardsteen waarin ook nog 
wel eens een lichtgekleurde ader kan 
voorkomen. Het is een zeer hard 
gesteente met een hoge dichtheid 
dat zich makkelijk laat polijsten. 

De Castello Blue tegels zijn hard en 
vorstbestendig waardoor u ze in het 
Nederlandse klimaat ook buitenshuis 
als terrastegels kunt toepassen. De 
tegels zijn kunstmatig verouderd: de 
randen van de tegels zijn enigszins 
door vibrering afgerond.

Palacio 
Light Blue 
Hardsteen
-
Afmetingen:

60 x 60 / 3 cm dik 

Per module wildverband 1,44 m²:

20 x 20 / 20 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

Palacio is een gesteente dat zich 
uitstekend leent als bestrating, 
maar ook binnenshuis kan worden 
toegepast als vloer. De steen is hard, 
slijtvast en niet zo poreus waardoor 
mossen, algengroen en vuil er buiten 
bijna geen vat op hebben. 

Onderhoud is zo gepleegd! Palacio 
heeft een prachtige tekening in de 
toplaag. De kleurnuances variëren 
van licht naar donker blauw en 
kunnen soms ook een bruine en 
witte aderstructuur vertonen. 

Castello Blue

Palacio Light Blue

Palacio Light Blue

Castello Blue
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Graniet
-
Afmetingen tegels:

50 x 50 cm

60 x 60 cm

80 x 80 cm

3 cm dik

Afmeting opsluitband: 5 x 15 x 100 cm

Afmeting vijverrand:    3 x 25 x 100 cm

Afmeting hoekstuk:     3 x 25 x 50/50

Graniet is een dieptegesteente dat 
ondermeer kwarts en veldspaten 
bevat. Het oogt door zijn fijne 
korrelopbouw zeer luxe en heeft 
vaak een mooie schittering. Heel 
bijzonder is de oppervlaktestructuur, 
na een speciale behandeling voelt 
de deklaag zeer fijn aan. De tegels 
worden voorzien van een facet 
geslepen randafwerking van 2 mm.
Voor de finishing touch van uw terras 
of vijver zijn er in Graniet Dark Grey 
ook opsluitbanden, vijverranden, 
hoekstukken en muurelementen 
verkrijgbaar. 

Graniet Dark Grey

Graniet Vijverrand HoekGraniet Vijverrand Dark Grey Graniet Dark Grey Flamed

Black Brasil
Leisteen
-
Afmetingen:

60 x 60 cm / 2,5 cm dik

40 x 80 cm / 2,5 cm dik

80 x 80 cm / 2,5 cm dik

Een leisteen uit Brazilië die in weer 
en wind zijn mooie diep grijs/zwarte 
kleur blijft behouden, dat is de Black 
Brasil leisteen. Deze exclusieve 
leisteen wordt ook veel toegepast in 
binnenvloeren.

De tegels zijn leverbaar in drie 
verschillende afmetingen.

Black Brasil Leisteen

Natuursteen

Black Brasil

Eindeloze
mogelijkheden 
om te variëren
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Nagpur Yellow Ghats  Brown Deccan Red Black Pearl

KwartsietGele BourgogneTropical Yellow Black PearlRode Wieser

Natuursteen

Flagstones
& 
Staptegels

De vaalrode flagstones zijn veel gebruikte stenen in de tuin. Maar wist u dat er van deze onregelma-
tige steensoort nog vier andere kleuren leverbaar zijn? Elke kleur geeft uw tuin een andere uitstraling. 
Deze ambachtelijk gekloofde en gekapte tegels lenen zich voor bestrating van een heel terras, maar 
ook als losse staptegel in bijvoorbeeld rots- of grastuinen. Als vijverrand vormen ze een speelse en 
grillige overgang tussen water en land. 

Sommige flagstones worden direct in de groeve al op maat gezaagd in enkele vaste vormen met 
een omvang van circa 0,20 m2. Ze worden staptegels genoemd. Ze zijn minder grillig van vorm dan 
de hierboven omschreven gekapte flagstones. Ze zijn leverbaar in vier kleuren. Naast het gebruik 
als staptegel in ondermeer rots- en heidetuinen, zijn staptegels ook uitermate geschikt als vijver-
randafwerking.

Flagstones Tropical Yellow

Natuursteen: 
Tips en fijn 
om te weten

Niets is zo mooi als de natuur. Dit gaat zeker op voor natuursteen in al zijn vormen en afmetingen. 
Het oeroude materiaal is rijk aan kleurschakeringen, oppervlaktestructuren, fossiele resten en aders. 
Kortom, het is een prachtig natuurproduct, waardoor iedere steen of tegel uniek is. U moet daarom 
rekening houden en leren omgaan met een aantal belangrijke kenmerken. 

Natuursteen

•  Graniet is een keihard dieptegesteente met minuscule poriën die water opnemen. Het zijn dus zui-
gende tegels die vochtkringen kunnen vertonen als de tegels droog zijn. Die kringen blijven een lange 
periode zichtbaar, totdat de tegels helemaal met vocht verzadigd zijn. We raden u dan ook aan om 
de graniettegels te verwerken in een goede waterafvoerende ondergrond, die vrij is van oer, kalk en 
ijzer. Deze stoffen kunnen namelijk verontreinigingen op de tegels veroorzaken. Een ondergrond dat 
uitermate geschikt is om alle soorten natuursteen in te verwerken is natuursteen split met een afmeting 
van 1/3 mm. Natuursteen split draineerd, verdicht en is vrij van verontreiniging.

•  Graniet tegels die verwerkt zijn onder een overkapping zoals een veranda, serre of carport en niet 
in aanraking komen met lucht, wind of regenwater verkleuren ernstiger dan tegels die hier wel mee 
in aanraking komen. Graniet tegels kunt u dus beter alleen aanschaffen wanneer ze in de open lucht 
worden verwerkt.

•  Bij sommige natuursteen-tegels is een gestabiliseerd zandbed wel toegestaan. Gebruik dan uitsluitend 
Gardenlux straatzand in combinatie met Gardenlux stabilisatiecement. Dit cement laat geen verkleuring 
achter op uw tegels. Vooral bij alle marmersoorten is dit van groot belang.

•  Niet alle soorten natuursteen zijn kleurvast. Sommige soorten zoals Asian Bluestone en Castello Blue 
zijn kalkhoudend en verkleuren.

•  Natuursteentegels met een geslepen of gepolitoerde deklaag worden door deze bewerking donkerder 
en intenser van kleur. Door ultraviolet licht en het gebruik worden deze bewerkte tegels lichter van 
kleur.

•  Natuursteentegels zijn soms iets minder maatvast. Ze komen vaak uit gebieden waar machines en 
verwerkingsapparatuur minder professioneel zijn dan we in Nederland gewend zijn. Bij natuursteen-
tegels is daarom een maattolerantie in dikte van -3/+3 mm toegestaan en in lengte en breedte een 
tolerantie van -5/+5 mm.

•  Om eventuele maatverschillen bij natuursteen op te vangen, is het het mooist als u natuursteentegels 
verwerkt met een kleine voeg. De voegen vult u hierna op met zilver- of zwartzand, inveegsplit of 
Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

•  Bij tegels van 60 x 60, 80 x 80 en 100 x 100 cm, kan het oppervlak licht schotelvormig (hol) zijn. Dit 
komt doordat er in de groeve vanuit twee zijden wordt gezaagd en de zagen niet altijd precies op 
elkaar uit komen. Na het egaal schuren wordt de tegel dan iets schotelvormig. Dit is inherent aan het 
royale formaat tegels en is niet te voorkomen. 

•  Tegels met een strakke of facet geslepen randafwerking zijn gevoelig voor randbeschadiging. Dit is 
inherent aan de hardheid van deze producten en wordt niet als klacht geaccepteerd. Dit geldt ook 
voor krassen als gevolg van hardhandig schuiven met stoelen of bloempotten.

•  Leisteen is opgebouwd uit lagen. Bij leisteensoorten kunnen na een vorstperiode schilfers los komen 
van het oppervlak. Dit is een eigenschap van het materiaal en is daarom geen reden tot klacht.
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Stenen en klinkers;
natuurlijk uiterlijk 
met eigen karakter
Een pad met oud gebakken klinkers, een fraai 
terras van keramische tegels met natuurstenen 
decoratiedetails of een veranda van ruw houten 
materialen. In ons drukke bestaan zoeken we steeds 
vaker de rust van de natuur op, allereerst in onze 
eigen tuin. Als verlengstuk van onze woning een fijne 
tuin om in te genieten.

Geef uw terras of oprit een prachtige authentieke 
uitstraling! Onze uitgebreide collectie omvat gebakken 
klinkers, getrommelde bestrating, oud Hollandse bestrating, 
maar ook voor de liefhebbers van een moderne uitstraling: 
strakke bestrating.

Het assortiment bestaat uit alle soorten klein plaveisel, 
waarmee je allerlei verbanden en patronen kunt maken. 
Deze motieven zorgen voor een verrassend lijnenspel in 
de bestrating.

De voordelen van stenen en klinkers: onderhoudsvriendelijk, 
duurzaam, ruime keuze en geschikt voor de oprit.

Stenen & Klinkers Stenen & Klinkers
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Stenen & Klinkers

Gebakken 
Stenen
Hollandse 
Streken
-
Afmetingen:

circa 5 x 20 / 6 cm dik

Geef uw terras of oprit een prachtige 
authentieke uitstraling met deze 
gebakken stenen. Dit type klinkers 
werd eeuwen geleden met de hand 
gemaakt en in veldovens gebakken. 
Vanwege het handwerk was een 
wandeling of ritje op de fiets vaak een 
hobbelige ervaring. Tegenwoordig 
gaat het er heel wat professioneler 
aan toe en is de steen veel maatvaster 
geworden. Daarbij is de charme 
uiteraard behouden gebleven. 
Dit komt onder andere door het 
trommelen van de stenen, waardoor 
het lijkt alsof deze jaren oud zijn. 

Gebakken Stenen Hollandse Streken Beemster Rood/Paars

Peel Paars/BruinBeemster Rood/Paars Betuwe Zwart

Gebakken 
Stenen
Antic Bricks
-
Afmetingen:

circa 5 x 20 / 6,5 cm dik

Antic Bricks zijn gebakken waalfor-
maatstenen van circa 5 x 20 x 6,5 
cm. Hun licht gebogen vorm en de 
afgeronde hoeken zijn het gevolg van 
de productiewijze. Ze zijn namelijk 
onbezand gebakken. 

Bordeaux RoodAntiek Bont

Gebakken Stenen Antic Bricks Antiek Bont

Klassiek Rood Polder Bruin

Stenen & Klinkers

Gebakken
Stenen
Art Bricks
-
Afmetingen:

5 x 20 / 6,5 cm dik (waalformaat)

5 x 20 / 8,5 cm dik (waalformaat)

7 x 20 / 8,5 cm dik (dikformaat)

Leverbaar in het waalformaat die 
geschikt zijn voor het bestraten van 
paden en terrassen. Wilt u de Art 
Bricks gebruiken als bestrating in 
opritten, kies dan een hoogtemaat 
van 8,5 cm. 

Gebakken
Stenen
Vestingklinkers
-
Afmetingen:

5 x 20 / 6,5 cm dik

Met de stenen uit deze serie zijn 
pad en terras zo gemaakt. De stenen 
doen denken aan bestrating zoals 
deze vroeger is gebruikt in Hollandse 
vestingdorpen. Deze rustieke stenen 
verkrijgen door het trommelen de 
licht afgeronde randen. 

De geringe wateropname van 
deze gebakken waalformaatstenen 
voorkomt dat de stenen snel groen 
worden. 

Gebakken Stenen Art Bricks Bosch Rood/Paars

Gebakken Stenen Vestingklinkers Hulst Paars/Rood

Fabritius Rood/BruinBosch Rood/Paars

Hulst Paars/Rood

Vermeer Vlamoven Ruijsdael Geel/Bruin
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Marazion Bruin/Zwart

Porthleven Rood/Zwart

Loe Bar Brons

Lizard Geel/Terra

Helston Geel/Paars

Kynance Zwart

Stenen & Klinkers

Pebblestone
-
Afmetingen:

15 x 15 / 6 cm dik

15 x 20 / 6 cm dik

20 x 30 / 6 cm dik

De serie Pebblestones zoals hier afgebeeld, is gebaseerd op de mooie afgeronde vorm van de echte 
Pebbles. Bij de Pebblestones vindt de afronding van de steen plaats in een grote trommel (centri-
fuge) waar ze over elkaar heen worden geslagen en zo hun verouderde antieke look krijgen. Alle 
stenen worden, zoals u van Gardenlux gewend bent, vlak gemaakt. Hierdoor zijn ze zeer maatvast. 

De kleuren kunt u naar hartenlust onderling combineren. Een aantal kleuren is ook leverbaar in het 
smalle langwerpige Retrostones waalformaat. Een mooie uitstraling krijgt u wanneer u de terrassen 
maakt met Pebblestones en de verbindende paden uitvoert met de Retrostones.

Pebblestone Helston Geel/Paars

Foney Grijs/Zwart

Sennen Wijnrood

Falmouth Bont

Porthleven Rood/Zwart

Kynance Zwart

Lizard Geel/Terra

Gemaakt van getrommeld verouderd beton doen ze denken aan de klassieke straatsteen. Het 
voordeel is dat ze regelmatiger van vorm zijn dan de oude handgevormde kleibaksteen, waardoor u 
ze eenvoudiger kunt verwerken.  

Fijn om te weten
Door de lange vorm zijn ze uitermate geschikt om er slingerende paden mee te straten.

Retrostone Kynance Zwart

Retrostone
-
Afmetingen:

5 x 20 / 8 cm dik

Stenen & Klinkers

66 67



Stenen & Klinkers

Premium
Sierbeton-
klinkers
-
Afmetingen:

Waalformaat: 5 x 20 / 6 cm dik

Keiformaat: 10 x 20 / 6 cm dik

Abdijformaat: 20 x 30 / 6 cm dik

Strakke betonklinkers kent iedereen. 
Het zijn de stenen die al jaren naar 
volle tevredenheid dienstdoen als 
straatplaveisel, maar ook menig ter-
ras, looppad of oprit sieren. Premium Sierbetonklinkers Keilformaat Grijs/Zwart

AntracietGrijs/ZwartLime Zwart

Sierbeton-
klinkers Strak
-
Afmetingen:

Dikformaat: 7 x 21 / 8 cm dik

Op zoek naar een authentieke look, 
maar dan in een ‘strak jasje’? Kies dan 
voor deze sierbetonklinkers! 

Door lichte kleurnuances tussen 
de klinkers wordt de authentieke 
uitstraling versterkt. Een mooie 
toevoeging aan uw tuin als 
bijvoorbeeld looppad, oprit of terras.

Verkrijgbaar in drie verschillende 
kleuren.

Antraciet

Sierbetonklinkers Strak Antraciet

Bruin/Antraciet Rood/Antraciet

Kies voor een 
authentieke 

look
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Stenen & Klinkers

Sierbeton-
klinkers Drive
-
Afmetingen:

10,5 x 21 / 8 cm dik

Strakke betonklinkers kent iedereen. 
Maar bent u op zoek naar iets anders?  
Kies dan voor deze geïmpregneerde 
sierbetonklinkers drive. Oersterk en 
daarom ook geschikt voor de oprit. Sierbetonklinkers Drive Daily Grijs/Zwart

Naturo
-
Afmetingen:

20 x 30 / 5 cm dik

De serie Naturo betonstenen is een 
natuurlijk product. Bij deze serie zijn 
mooie natuurlijke grondstoffen in de 
deklaag aangebracht. Deze zorgen 
ervoor dat de kleur langer bewaard 
blijft dan bij een steen die met 
uitsluitend kleurstoffen is gekleurd. 
Deze apart aangebrachte deklaag 
maakt dat de steen ook gladder en 
zachter aanvoelt.

Naturo Grijs/ZwartNaturo Brons

Naturo Zwart

Naturo Lime Naturo Zwart

Night Zwart/Grijs Daily Grijs/Zwart Nature Beige/Bruin/Grijs

Stenen & 
Klinkers: 
Tips en fijn 
om te weten

Het programma Sierbestrating van Gardenlux bestaat uit alle soorten klein plaveisel, waarmee u 
allerlei verbanden en patronen zoals waaiers en cirkels straat. Deze motieven zorgen voor het 
verrassende lijnenspel in uw bestrating en geven u de mogelijkheid om in zeer creatieve patronen te 
bestraten. Klein plaveisel is er in talloze uitvoeringen zoals gebakken stenen, betonstenen op basis van 
kleurstoffen en betonstenen met een deklaag van kleurvaste natuursteenmineralen.

•  Gebakken stenen worden onder een temperatuur van circa 1100oC gebakken. Door de enorme 
warmte in dit productieproces krijgen gebakken stenen altijd een licht getrokken vorm. Dit maakt ze 
iets minder maatvast dan betonstenen. Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het productie-
proces blijven gebakken stenen zeer kleurvast.

•  Gekleurde betonstenen verliezen door de ultraviolette straling en het gebruik iets van hun oorspron-
kelijke kleur. Ze worden na verloop van tijd meestal lichter van kleur. Betonstenen die gemaakt zijn 
met een deklaag van natuursteenmineralen, zijn hier veel minder gevoelig voor. Ze behouden veel 
beter hun kleur.

•  Betonproducten gemaakt op basis van kleurstoffen kunnen gevoelig zijn voor kalkuitbloeiing. (Zie hier-
voor bladzijde 117: Wat u moet weten)

•  Alle betonstenen uit het Gardenluxassortiment worden vlak in een mal geproduceerd. Dit geeft de 
stenen een ongekend hoge maatvastheid, waardoor ze zeer strak en eenvoudig te straten zijn. Vlak 
gemaakte stenen hebben altijd een zeer vlakke bovenlaag (malkant) en een iets ruwere onderlaag 
(stempelzijde), let er bij het straten dus op dat de gladde bovenkant van de steen altijd boven aan de 
zichtzijde van het straatwerk komt te liggen. Dat zorgt voor een mooi egaal resultaat.

•  Strakke betonstenen zonder vellingrand (facet) zijn kwetsbaarder voor randbeschadiging. Vooral als ze 
in opritten worden verwerkt. Straat ze daarom met een kleine voeg. 

•  Alle soorten klein plaveisel verwerkt u in een zandbed van Gardenlux straatzand. De voegen tussen 
de stenen veegt u in met zilver-, zwartzand of Gardenlux inveegsplit. Bij bredere voegen gebruikt u 
Gardenlux polymeer voegzand.

•  Bij stenen met een deklaag van natuursteenmineralen mag u de voegen alleen opvullen met Gardenlux 
zilver- of zwartzand.

•  Wij adviseren om alle soorten stenen uit het Gardenlux assortiment af te trillen met een trilapparaat 
dat voorzien is van een witte rubber mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen.

•  Bij meerdere pallets mengt u bij levering de stenen door elkaar  voor een optimaal kleurpalet in uw 
sierbestrating. Maak dus nooit pallet voor pallet op, maar mix deze door elkaar. Haal de stenen ook 
nooit laag voor laag van een pallet, maar stapel altijd van boven naar beneden van de pallet af. Op deze 
manier ontstaat een evenwichtig en optimaal kleurbeeld ondanks eventueel geringe kleurverschillen.

•  Het is af te raden om uw sierbestrating met een hogedrukreiniger te reinigen. U maakt het product er 
poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Ook wordt het ‘huidje’ van de deklaag verwijderd, 
waardoor het in het beton aanwezige grind versneld zichtbaar wordt.

•  Behandel sierbestratingsproducten NOOIT met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijten-
de middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.

•  Voor onderhoud van sierbestrating zoals algverwijdering, schoonmaken, eventueel impregneren of 
coaten adviseren wij u de Gardenlux onderhoudsproducten aan zoals deze vermeld staan op bladzijde 
112 & 113. Al deze middelen voldoen aan de hoge Gardenlux kwaliteitseisen en zijn op alle Gardenlux 
producten getest.

Stenen & Klinkers
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Split, zand & grind;
border of oprit met een 
eigen karakter
Grind...dat is toch alleen voor de landelijke tuin 
weggelegd? Nee, dankzij ons brede assortiment 
aan zand en grind heeft u ruime keuze in grootte 
en kleur. Kijk maar eens naar de prachtige grijze 
grind- en splitsoorten. Of kies bewust voor het 
milieu met GreenGarden Olivine. Strak en modern, 
zijn de kenmerken van deze fijn gemalen brokken 
natuursteen.

Gardenlux is één van de marktleiders op het gebied van verpakte 
grind- en splitsoorten. We importeren vanuit steengroeven in 
heel Europa: Schotland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, België, 
Griekenland en Duitsland. Maar ook vanuit Azië. En laten we 
vooral ons eigen Limburgse grind niet vergeten. 

Kunnen we ook iets teruggeven aan onze leefomgeving? 
Jazeker, ook bij het tuinieren worden we steeds bewuster van 
de kwetsbaarheid van de aarde en gaan we slim om met het 
milieu. Wij zijn er dan ook trots op een prachtige serie split 
aan te kunnen bieden: GreenGarden Olivine. Goed voor uw 
tuin én het milieu. Dit siersplit zet koolstofdioxide (CO²) om 
in onschuldig bicarbonaat en draagt zo bij aan het CO²-balans 
op aarde.

Split, Zand en Grind
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Taunus Kwarts 8/16

FlachkornGraniet Split Rood 8/16

Ardenner Split Geel 8/16Mijn Split 14/25

Grauwacke Split 8/16Sierboomschors 20/45

Japans Split 11/16

Japans Split 2/6

Split & Grind
-
Aardse kleuren
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)

Grind wordt op verschillende manieren in tuinen toegepast. En elke wijze geeft een eigen sfeer. 
Denk bijvoorbeeld aan de verstilde Japanse tuinen: schitterend geharkt grind of split met decoratieve 
rotsen en hier en daar een struik. Of het grind als basis voor uw rotstuin. Grind en split is in vele 
kleuren verkrijgbaar en bieden u dus eindeloze mogelijkheden om te variëren. 
De meest voorkomende afmeting is 8 tot 16 mm.

Japans Split 11/16 

Split, Zand en Grind Split, Zand & Grind

Ardenner Split Grijs 14/20

Graniet Brokken 40/70

Ardenner Split Grijs 8/16

Gothic Slate 15/30

Basalt Split 8/11 Basalt Split 16/32

Nordic Grey 8/16 Beach Pebbles Zwart 40/60

Mensen winnen natuursteen in al zijn gedaantes in (natuur-)steengroeves. Groeves zijn delen van 
bergen die door de nationale overheid zijn aangewezen om natuursteen te mogen winnen. In de 
groeves verwerken machines de grote natuursteenbrokken vaak al ter plekke tot kleinere brokken 
of tot zeer fijn gebroken splitsoorten. Van Noordzee-schelpen zijn trouwens de mooiste paadjes te 
maken, maar daar komt geen groeve bij kijken.

Beach Pebbles Zwart 40/60

Split & Grind
-
Grijstinten
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)
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Yellow Sun Split 11/16

Carrara Keitjes 40/60Carrara Split 9/12

Flamingo Split 14/20Flamingo Split 8/14

Carrara Grind 7/15

Arctic Grey Split 8/16

Schelpen 8/16

Split & Grind
-
Zachte kleuren
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)

Bent u op zoek naar prachtige zachte kleuren grind en split om een mooi pad aan te leggen naar 
een eyecatcher in uw tuin? Kijk dan eens naar deze serie split- en grindsoorten. Of wat dacht u van 
een paadje met schelpen om het echt zomers te maken? 

Om kieren en voegen bij het straatwerk te dichten is er een special voegsplit. Dit voegsplit is 1 tot 3 mm 
en leverbaar in diverse kleuren. Zie pagina 44.

Arctic Grey Split 8/16

Split, Zand en Grind

Combineer 
verschillende 

materialen
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Split, Zand & Grind

Grind
-
wit
-
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)

Het typische geknars op een 
boerenerf of op de oprit van een 
stijlvol dertiger jaren-huis: het komt 
door het grind. Als kind even dat 
ene mooie steentje in je broekzak 
stoppen. Grind nodigt ertoe uit. 
Grind wordt op verschillende 
manieren in tuinen toegepast. En 
elke wijze geeft een eigen sfeer.

Grind Wit 8/16

Grind Wit 8/16Grind Wit 4/8 Grind Wit 16/32

Natuursteen
Sierkeien
-
Afmetingen:

8 tot 20 cm

10 tot 30 cm

20 tot 40 cm

Waar de obelisk doet denken aan 
Keltische mystiek, zo is een groot 
brok een sterk natuurlijk decoratie-
element. Ze passen in verschillende 
tuinstijlen. Een bostuin wordt er 
nog wat wilder van. In een Japanse 
tuin is een ruw brok prachtig in 
afwisseling met grind en zand. Het 
is mooi materiaal om in combinatie 
met water te gebruiken. De vormen 
van de sierkeien variëren, net als de 
kleuren. 

Moräne keienBreuksteen GrijsBreuksteen Geel

Lavasteen

Lavasteen

Grauwacke

Maaskeien Bont

Breuksteen Zwart

Split, Zand & Grind

Olivine Split 16/32Olivine Split 2/6 & 8/16 Olivine Brokken 40/70 Olivine Zand

Alle GreenGarden Olivine producten hebben de unieke eigenschap dat zij CO2 binden en daarom 
het overschot aan broeikasgassen verminderen. Door GreenGarden Olivine producten te gebruiken 
kan iedereen dus direct bijdragen aan een beter leefklimaat. 

Hoe te gebruiken?
GreenGarden Olivine zand stabiliseert de zuurgraad (pH-waarde) van uw grond en levert de 
belangrijke voedingsstoffen zoals magnesium, mangaan en ijzer. De afgifte van bicarbonaten gaat de 
verzuring van de aarde tegen en u hoeft uw tuin niet meer te bekalken. U kunt dus met een gerust 
hart regelmatig het hele jaar door uw bloemborders en grasveld met Olivine zand bestrooien. Wij 
raden u echter aan om niet meer dan 500 gram per m2 te gebruiken. Olivine zand kunt u natuurlijk 
beter niet gebruiken bij planten die juist goed groeien op zuurrijke en voedselarme bodems. Een 
bijzondere toepassing is de bestrijding van algvorming op uw terras. Strooi GreenGarden Olivine 
zand liefst met droog weer op uw bestrating, laat het enige dagen liggen en veeg het op. Het 
opgeveegde zand gebruikt u weer als voeding in tuin of grasveld. Het zand is ook geschikt als 
inveegzand in de voegen van uw bestrating. 

Olivine split gebruikt u ondermeer als halfverharding in paden en opritten. De brokken zijn 
geschikt om in schanskorven te doen of als sierbrokken in rots en heidetuinen te verwerken. Het 
GreenGarden Olivine is grijs/groen dus zeer neutraal van kleur. Het is een erg hard materiaal. 
Milieuvriendelijkheid en decoratie zijn in één product gevangen.

Beach Pebbles Zwart 40/60

GreenGarden
Olivine
-
Milieu bewuste keuze

-
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)
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Speelzand

BrekerzandMetselzandGravier D’Or 0/8mm

ZwartzandZilverzand

Straatzand

Inveegsplit Zwart/Rood/Geel

Tuinaarde

Zand, 
Tuinaarde & 
Inveeg-
materiaal
-
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)

Gardenlux heeft onder meer straatzand dat gecertificeerd is en schoon is van verontreiniging. Dit is 
erg belangrijk bij het straten van natuursteen en gecoate tegels. 

Om bestrating in te vegen, zijn er diverse soorten zand leverbaar. Denk aan brekerzand, zilverzand 
en zwartzand. In brekerzand zit een heel fijn kiezeltje dat bij het invoegen van stenen of klinkers, de 
stenen lekker vast legt. Ook inveegsplit is geschikt om de voegen in uw bestrating op te vullen. Dit 
inveegsplit is net wat grover dan zand (1 tot 3 mm) en is leverbaar in maar liefst drie mooie kleuren. 

Gravier D’Or 0/8 mm

Split, Zand en Grind Split, Zand & Grind

Gravel Fix GrijsGravel Lux Gravel Fix Wit Gravel Fix Zwart

Gravel Fix is met haar perfecte honingraatstructuur een stabiele en sterke basis voor paden, opritten 
en parkeerplaatsen van grind. Het zijn eenvoudig te plaatsen, recyclebare ‘matten’ voor grind, zand 
of grond. Het materiaal zorgt voor een stabiel en waterdoorlatend oppervlak. De Gravel Fix platen 
zorgen ervoor dat (zelfs hooggehakte) voetgangers, fietsers, maar ook motoren, scooters, rolstoelen 
en auto’s een prettige ondergrond ervaren en zich soepel kunnen verplaatsen. Daarnaast geven ze 
een stevige ondergrond aan tuinmeubilair en ladders. Aan de onderzijde van de Gravel Fix platen 
is een geotextiel van 30 gr/m2 aangebracht dat de mat extra stabiliteit geeft en onkruidgroei vanuit 
de ondergrond grotendeels voorkomt.

Met een doordacht kliksysteem legt u de Gravel Lux grind/splitplaten eenvoudig en stabiel aan als 
ondergrond voor uw grind- en splitpaden en opritten. De duurzame platen zijn gemaakt van 100% 
gerecycled polypropyleen en zijn ook na langdurig gebruik weer recyclebaar. Zo draagt u bij aan het 
milieu. De zwarte Gravel Lux platen meten 79 x 59,2 x 3 cm (2,14 platen/m2). 

Op een oneindig stabiel blijvende ondergrond kunnen de met grind of split gevulde platen belast 
worden tot 2.500 ton per m2. U kunt de Gravel Lux platen afvullen met split tot 20 mm en met 
grind tot 32 mm. 

Bekijk het handige instructie filmpje op www.gardenlux.nl.

Stabiele ondergrond met  Gardenlux Gravel Fix platen

Gardenlux 
Gravel Fix & 
Gravel Lux
-

Gravel Fix platen verkrijgbaar 

in de afmeting:

38,9 x 76,4 / 3,2 cm dik

Gravel Lux platen verkrijgbaar 

in de afmeting:

79 x 59,2 / 3 cm dik
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Decoratieve elementen;
breng meer diepte in 
uw tuin of terras

Borders, vijvers, trappen en bloembakken brengen 
iedere tuin tot leven. Ze geven een optisch gevoel 
van ruimte, hoogte en diepte. En zorgen voor 
afwisseling. Met decoratieve elementen krijgen 
deze tuinverfraaiers de afwerking die zij verdienen. 
Gardenlux heeft een breed scala aan muurelementen 
in het assortiment, met een ruime keuze aan diverse 
soorten materialen.

Stenen stapelen. De meest simpele manier om een 
verhoging te maken die boompjes, planten of bloemen 
een prominente plek in de tuin bezorgen. De kunst is 
om daarbij te spelen met de materialen. Gardenlux heeft 
muurelementen in huis die naadloos vervloeien met het 
tegelterras, maar ook stapelblokken die juist voor een con-
trasterend effect zorgen.

Argent Walling bezorgt iedere muur een zeer luxe 
uitstraling, Cliff Walling roept een oud-Engels cottage-
gevoel op en met de onderhoudsvrije Retro Betonbiels  
- weer helemaal terug van weggeweest - kunnen de 
leukste loungebankjes worden gemaakt. Liefhebbers van 
de industriële look kunnen niet om Cortenstaal heen. Deze 
koper gekleurde metaallegering is de ideale kantopsluiting 
langs terrasranden, grasperken en grindpaden. Kijk snel 
wat er allemaal mogelijk is op het gebied van decoratieve 
elementen.

Decoratieve Elementen Decoratieve Elementen
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Asian 
Bluestone
Hardsteen
-
Afmetingen:
Zie prijslijst

Asian Bluestone is gepolitoerd en heeft door dit procedé de mooie intense kleur gekregen. De ste-
nen zijn vervolgens getrommeld waardoor de randen van de tegels een verouderd uiterlijk krijgen. 
De serie is ook leverbaar in een strakke uitvoering, waarbij de randen van de tegels zijn voorzien 
van een klein facet. (Hierbij kunnen kleine randbeschadigingen bij de tegel voorkomen.)

Als u verhogingen of trappen, maar ook uw vijver met dezelfde materialen afwerkt als de bestrating, 
maakt dat uw geometrisch of strak vormgegeven tuin helemaal af. Daarom zijn er in de serie Asian 
Bluestone naast het al zeer complete programma tegels ook opsluitbanden, traptreden en vijver-
afdekranden in diverse afmetingen beschikbaar. Alle producten uit deze lijn zijn voorzien van een 
facet geslepen randafwerking. Informeer bij uw leverancier naar de vele verschillende afmetingen.

Asian Bluestone Vijverrand

Decoratieve Elementen

Traptrede Traptrede Hoek Opsluitband Vijverrand

Asian Bluestone met facet

Vijverrand hoekstuk

Asian Bluestone 
getrommeld

Zwart

Lime

Zwart

Grijs / Zwart

Grijs / Zwart

Decoratieve Elementen

Forto Walling
-
Afmetingen: 

60 x 10 x 10 cm

Het model van de Forto Walling is 
lang en slank. Als de rand van de 
border niet te breed kan zijn i.v.m. 
met beperkte ruimte is de Forto 
Walling de ideale oplossing. 

Doordat het blok 10 cm breed is 
maakt u mooie smalle muurtjes. Dit 
muurelement is redelijk licht van 
gewicht en daardoor gemakkelijk 
verwerkbaar. De afwerking van de 
elementen is strak en maatvast en 
door de blokken te verlijmen met 
Gardenlux steenlijm kunt u modern 
ogende muurtjes creëren.
 

Abbey Walling
-
Afmetingen:

55 x 20 x 6,5 cm

Een van de beroemdste muren ter 
wereld is Hadrian’s Wall. Deze 117 
kilometer lange muur in Engeland 
is in opdracht van de Romeinse 
keizer Hadrianus gebouwd op enige 
kilometers ten zuiden van de huidige 
grens met Schotland. De uit steen 
en turfplaggen opgebouwde muur 
diende als versterking tegen troepen 
uit het noorden. 

Stenen uit de Hadrian’s Wall of uit 
een oud klooster weghalen hoeft 
niet meer, want tegenwoordig is 
uw tuinmuur(tje) makkelijker en 
sneller te bouwen met maatvaste 
muurelementen zoals de Abbey 
Walling. Dit element heeft gekliefde 
voorzijden die rondom voorzien zijn 
van een mooi facet. 

Forto Walling Zwart

Abbey Walling Grijs/Zwart
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Decoratieve Elementen

Crack & Stack 
Supreme
-
Afmetingen:

15/23 x 20 x 10 cm

Het Crack & Stack-systeem is slim 
bedacht. De stenen lopen taps toe 
waardoor u net zo gemakkelijk rechte 
als gebogen muren kunt stapelen. 

De stenen verschuiven niet, omdat 
ze door middel van ribbels in elkaar 
passen. 

Crack & Stack Supreme Zwart

Rood / ZwartGeel Genuanceerd Bruin / Zwart Zwart

Palino Block
-
Afmetingen:

30 x 15 x 15 cm (Antraciet)

45 x 15 x 15 cm (Antraciet & Lime)

60 x 15 x 15 cm (Antraciet & Lime)

De Palino stapelblokken zijn handige 
stenen om hoogteverschillen te 
realiseren. 

Met deze blokken maakt u ook 
eenvoudig bloembakken, traptreden, 
keermuurtjes en decoratieve randen 
langs uw terras. Palino stapelblokken 
zijn er in een strakke en een 
getrommelde en dus wat rustieke 
uitvoering.

Palino Block in de kleuren Lime en 
Antraciet, zijn zowel in getrommelde 
als strakke uitvoering leverbaar. 

Palino Block Lime

Lime

Antraciet

Nature Walling
-
Afmetingen: 

Standaardelement: 32 x 13 x 11 cm

Hoekelement: 29 x13 x 11 cm 

Omdat de zichtzijde van deze steen 
wordt gekliefd, worden de natuurlijke 
grondstoffen waaruit de steen is 
opgebouwd goed zichtbaar. Op en 
top Nature Walling. 

Naast stenen met een gekliefde 
lange zichtzijde, zijn er nu ook 
stenen verkrijgbaar met een gekliefde 
zijkant. Zo maakt u dus ook mooie 
natuurlijk ogende hoeken zonder 
dat u strak afgewerkt beton ziet. 
Door de maatvaste afmeting laten de 
elementen zich gemakkelijk verlijmen. 
U maakt er fantastische tuinmuren, 
bloembakken, verhoogde borders of 
trappen mee in uw tuin.

Classico Block
-
Afmetingen:

45 x 12,5 x 12,5 cm

Gardenlux zal Gardenlux niet zijn 
als we ook niet dachten aan een 
kwalitatief maatvast muurelement dat 
ook nog eens zeer betaalbaar is. Het 
Classico Block is zo’n budgetvrien-
delijk muurelement. Dit gemakkelijk 
stapelbare muurelement is redelijk 
licht van gewicht en meet 45 x 12,5 
x 12,5 cm. Het is verkrijgbaar in maar 
liefst drie kleuren, waarvan twee een 
mooie genuanceerde kleurstelling 
hebben.
De elementen hebben een strak-
ke randafwerking waarmee u mooie 
moderne muren, bloembakken, bor-
derafscheidingen, pilaren en hoogte-
verschillen maakt. 

Nature Walling Mosselkalk

Classico Block Zwart

Decoratieve Elementen

Zwart

Zwart

Mosselkalk

Mosselkalk

Grijs / Zwart

Grijs / Zwart
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Decoratieve Elementen

Argent Walling
-
Afmetingen:

44 x 10 x 14 cm (grey / anthracite)

22 x 10 x 6,5 cm (black)

Afdekplaat:

60 x 13,5 x 5 cm

Geef uw muren, pilaren,vijverranden, 
bloembakken, borderafscheidingen 
en hoogteverschillen in uw tuin een 
zeer luxe uitstraling met de Argent 
Walling. 

Dit muurelement is aan de voorzijde 
gekliefd, waardoor de mooie 
natuursteen mineralen aan het 
breukvlak zichtbaar worden. 

Om het geheel mooi af te werken 
zijn er bij de muurelementen ook 
afdekplaten in de kleuren Anthracite 
en Grey.

Argent Walling Black & Anthracite

Cliff Walling
-
Afmetingen:

30 x 12 x 12 cm

Cliff Walling is een element waarvan 
de zichtzijde wordt gekliefd, hierdoor 
ziet u het natuursteen dat in de kern 
van het beton zit. 

De verouderde look ontstaat door 
het trommelen. De scherpe randen 
worden zo enigszins afgerond. Door 
de rustieke uitstraling biedt de Cliff 
Walling veel mogelijkheden So easy! 

Cliff Walling Bruin / Zwart

Antraciet

Bruin / Zwart

Argent Walling Afdekplaat 
Anthracite

Argent Walling Afdekplaat 
Grey

Grey

Black

Anthracite

Rockline 
Walling
-
Afmetingen:

37,5 x 12,5 x 12,5 cm

60 x 12,5 x 12,5 cm

Net als de Cliff Walling is de 
Rockline Walling een element met 
een gekloofde zichtzijde. Deze harde 
stenen worden aan het eind van het 
productieproces gespleten, waardoor 
de beide helften een uniek breukvlak 
krijgen. 

Bij alle stenen wordt de bovenzijde 
van de steen gestraald, hierdoor 
ontstaat een rustieke deklaag die 
zorgt voor een mooi afgewerkte 
bovenzijde van de gestapelde muur. 
Dit geeft het element het uiterlijk van 
gekloofd natuursteen. 

Tumbled 
Crackwall
-
Afmetingen:

40 x 10 x 8 cm

Een bijzonder handzaam, gekloofd 
en getrommeld muurelement is 
deze Tumbled Crackwall. Door de 
voorzijde van de steen te kloven, 
oogt het element als natuursteen. 

Door het trommelen zijn de scherpe 
hoeken van het element afgerond 
en hierdoor ontstaat het doorleefde 
rustieke uiterlijk. Deze afwerking 
maakt dit element zo geliefd bij 
tuinliefhebbers. De steen is maatvast 
en laat zich daardoor eenvoudig 
stapelen en verlijmen. 

Verwerkingstip
Gebruik de Gardenlux steenlijm bij 
de verwerking van de steen.

Rockline Walling Lime

Tumbled Crackwall Zwart

Decoratieve Elementen

Lime

Antraciet

Zwart

Graniet Grijs
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Decoratieve Elementen

Split Wall
-
Afmetingen:

40 x 10 x 10 cm

Toepasselijker kan een naam voor 
een product niet zijn. Split Wall is 
een stapelbaar muurelement gemaakt 
van beton. 

In de kern van het beton is grind en 
split verwerkt, dat zichtbaar wordt 
wanneer de voorzijde van de steen 
gekliefd wordt. Hierdoor verkrijgt 
het muurelement de gelijkenis met 
natuursteen.

Ze hebben een strakke uitvoering, 
zijn maatvast en makkelijk te stapelen 
en te verlijmen. 

Split Wall Bont

Decor Block
-
Afmetingen:

38 x 18 x 9 cm

Kies voor een strakke border of 
afwerking van uw tuin met de Decor 
Block. Of ga creatief aan de slag 
en bouw bijvoorbeeld een bankje. 
Verkrijgbaar in 3 kleuren, passend 
bij de tegels uit het Gardenlux 
assortiment. 

Verwerkingstip
Alle stapelbare muurelementen 
uit het Gardenlux assortiment zijn 
maatvast en laten zich vrij eenvoudig 
stapelen. 
Door hun gewicht liggen ze vaak al 
goed stabiel, maar toch adviseren wij 
om ze onderling te verlijmen. 

Decor Block Antraciet

Grijs / Zwart

Antraciet

Zwart

Grijs/Zwart

Bont

Zandsteen

Cottage Walling
-
Afmetingen:

40 x 15 x 10 cm

De Cottage Walling is een decoratief 
rustiek vormgegeven muurelement 
met een zeer bijzondere afwerking. 
De lange voorzijde van het element 
heeft namelijk een open structuur die 
gelijkenis vertoont met natuursteen. 

Met zijn afmetingen is het een zeer 
licht en hanteerbaar element dat zich 
gemakkelijk laat stapelen en verlijmen.
 

Tegula
Palissaden
-
Afmetingen:

60 x 14 x 11 cm

De Tegula Palissaden zijn licht 
getrommelde palissadepalen. Ze 
zien er rustiek uit, maar ze zijn van 
modern en maatvast beton. 

U kunt de Tegula palissaden zowel 
staand als liggend toepassen. Met 
name liggend vormen ze een 
verrassende rustieke rand en staand 
kunt u er mooie bloembakken en 
hoogteverschillen mee creëren. 

Ook in een klassieke tuin is het een 
mooi materiaal om paadjes mee te 
be grenzen. 

Cottage Walling Bruin/Zwart

Tegula Palissaden Zwart

Decoratieve Elementen

Zwart

Grijs / Zwart

Paars / Rood

Bruin / Zwart

Herfst Genuanceerd

Zwart
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Maxiflor bruin Ridgeflor bruin Ovalflor bruin Moonflower bruin

Maxiflor zwart Ridgeflor zwart Ovalflor zwart Moonflower zwart

Beplantbare
Elementen
-

Alle modellen zijn leverbaar 
in de kleuren zwart en bruin.

MAXIFLOR
De bolling aan de ene kant past mooi in de holte aan de andere kant, waardoor u stevige muren 
kunt stapelen. Door rijen om en om te plaatsen ontstaan openingen die u naar wens kunt beplanten. 
De Maxiflor heeft een afmeting van 52 x 37/25 x 25 cm.

RIDGEFLOR
De Ridgeflor heeft rondom een fraai golfpatroon. De holling of bolling van het element past 
zowel in dwarsliggende als in lengterichting. De Ridgeflor is leverbaar in drie afmetingen: Klein 
40 x 20 x 25 cm / Middel  40 x 30 x 25 cm / Groot 60 x 40 x 25 cm.

OVALFLOR
Dit smalle ovaalvormige element kunt u zowel in rechte als licht gebogen muren stapelen. Met 
Ovalflor maakt u een echte muur door ze boven op elkaar te plaatsen. U overbrugt een hoogte-
verschil door ze trapsgewijs te stapelen tegen een aarden wal. De Ovalflor heeft een afmeting van 
40 x 21 x 20 cm.

MOONFLOR
Het kleinste muurelement is de maanvormige Moonflor. U stapelt deze altijd boven elkaar, zodat hij 
alleen in de bovenste laag beplantbaar is. Door zijn ronde vorm kan de Moonflor zowel in rechte 
als ronde muren worden gestapeld. De  afmeting van de Moonflor  is 35 x 20 cm. 

Beplantbaar Element Ridgeflor Zwart

Decoratieve Elementen

Retro 
Betonbiels
-
Afmetingen:

60 x 20 x 12 cm

100 x 20 x 12 cm

120 x 20 x 12 cm

De Retro Betonbiels is helemaal ‘in’. 
Sinds de milieuwetgeving niet meer 
toestaat dat de houten spoorbielzen 
worden toegepast, maakt de Retro 
Betonbiels een enorme opmars. 
De betonbiels kan wedijveren met zijn 
oorspronkelijke voorgangers. Door 
het borstelen krijgt de betonnen biels 
de doorgroefde structuur van een 
houten biels. Retro Betonbielzen 
hebben het voordeel dat ze geen 
onderhoud vragen, niet glad worden 
en een leven lang mee gaan. 

Palissade-
banden en 
-paaltjes
-
Afmetingen:
Zie prijslijst.

Met palissadebanden en -paaltjes  
begrenst u uw terras en oprit. Ze zijn 
ook geschikt om hoogteverschillen 
te overbruggen en u kunt er trappen 
of strakke bloembakken mee maken.
 
Palisadebanden zijn betonnen banden 
waar ronde of rechthoekige paaltjes 
zijn gekoppeld.

Palissadebanden en -paaltjes en 
zijn er in veel afmetingen. Van mini  
6 x 25 x 50 cm tot maxi uitvoering 
van 8 x 50 x 50 cm. U kunt kiezen uit 
diverse basiskleuren zoals  geel, bruin 
en zwart. 

Retro Betonbiels Zwart

Rondo Palisadebanden Zwart

Decoratieve Elementen

Leverbaar in de kleuren Grijs / Bruin en Zwart

Rondo Pallisadebanden Blokjes Pallisadebanden
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BluestoneTufsteen Graniet Dark Grey Black Pearl

Natuursteen
Elementen
-

TUFSTEEN
Met natuurstenen muurelementen worden hoogteverschillen smaakvol overwonnen. Zeer bijzon-
der en veel toegepast als muursteen zijn de Tufsteenblokken. Dit uit Italië afkomstige gesteente 
is poreus en neemt gemakkelijk water op. Daardoor zullen ook snel mossen en algen op deze 
natuurlijke stapelmuren gaan groeien. Hierdoor ontstaat een rustiek beeld dat doet denken aan een 
middeleeuwse kasteel- of kloostermuur. Gezaagd Tufsteen is er in het formaat 37 x 20 x 11 cm.  

GEKLOOFDE BLOKKEN
Asian Bluestone is een harde, massieve  steen met gekloofde kanten. Deze steen heeft een afmeting 
van 50 x 12 x 12 cm. Ook met gekloofde kanten is er een Graniet muurelement in de kleur Dark 
Grey leverbaar. Dit muurelement heeft een afmeting van 30 x 12 x 12 cm.

Daarnaast zijn er gekloofde blokken natuursteen met een ruwe voorzijde. Het formaat van deze 
stenen is 35 x 11 x 9/11 cm. Door deze variabele afmetingen van deze gekloofde elementen, zijn 
ze opgestapeld een ideale plek voor rotsplanten. In en tussen deze stenen komen immers gaten en 
kieren voor, waar de kleine kruidige plantjes zich prima in kunnen nestelen. De steen is leverbaar 
in de kleur Black Pearl.

Natuursteen Elementen Graniet Dark Grey

Decoratieve Elementen

Cortenstaal
-
Afmetingen:

300 cm lang x 15 cm hoog x 3 mm dik

Gardenlux laat van deze metaalsoort 
mooie kantopsluiting maken. 
Hiermee creëert u zowel ronde als 
rechte opsluitingen en uw terras of 
gazon is echt àf. Het staat prachtig 
langs terrasranden, grasperken en 
grindpaden. Met de bijgeleverde 
ankerpennen en koppel/hoekplaatjes 
is het plaatsen van deze kantopsluiting 
een eenvoudig klusje. 

Per 300 cm heeft u 5 ankerpennen 
nodig. Bij ieder deel heeft u één 
koppelplaat nodig. Bouten en moeren 
worden standaard meegeleverd.

U&L-
Elementen
-
Afmetingen:
Zie prijslijst.

Eigenlijk zouden we de U-elementen 
ook ‘C-elementen’ kunnen noemen. 
De stand van deze steen bepaalt dan 
de naam. U kunt ze zowel los als 
aaneengeschakeld gebruiken. 

Twee U-elementen kops tegen elkaar 
vormen een plantenbak. Met de 
U-elementen maakt u bijvoorbeeld 
een leuk kinderhoekje in uw tuin, 
basic kruk of tafeltje.
L-elementen kunt u gebruiken als 
keerwand om grond van verhoogde 
borders op hun plaats te houden. 
Ook vangen L-elementen een groot 
hoogte verschil op . Ze worden 
gemaakt in grijs en zwart beton 
en voor alle afmetingen zijn ook 
hoekelementen leverbaar.

Cortenstaal Kantopsluiting

U-Element Grijs

Decoratieve Elementen

Koppel plaatje

Cortenstaal kantopsluiting (300 x 15 cm)Ankerpen

U-element hoek grijs/zwartU-element grijs/zwart L-element grijs/zwart
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Decoratieve 
Elementen: 
Tips en fijn 
om te weten

Decoratieve elementen zijn vooral bedoeld om in uw tuin verhoogde borders, bloembakken, trappen, 
waterornamenten en vijverranden te maken. Zelfs volledige tuinafscheidingen kunt u ermee maken. 
Daarnaast zijn ze ook uitermate geschikt als kantopsluiting voor uw bestrating. Ook zorgen ze voor 
extra sfeer, waarmee u uw tuin tot het verlengstuk van uw woning kunt maken. Gardenlux biedt 
u een assortiment aan waarmee u iedere gewenste tuinsfeer kunt realiseren: van mediterraan tot 
landschappelijk of klassiek Engels.

•  Alle Gardenlux muurelementen stapelt u op een goed verstevigde ondergrond tot een opbouwhoogte 
van circa 50 cm. 

•  Om te stapelen vanaf een stabiele ondergrond adviseren wij u om onder de onderste laag elementen 
in een goed nagetrild zandbed een rij tegels of opsluitbanden plat neer te leggen en hier de eerste laag 
muurelementen op te verlijmen.

•  Als u hoger gaat stapelen dan 50 cm, is een fundering een vereiste. Een goede fundering maakt u door 
een geul in de grond te graven van minimaal 60 cm diep (vorstgrens). Stamp de ondergrond goed aan, 
breng een betonwapening aan en stort hierop de betonspecie. Strijk de betonspecie goed waterpas 
af en houd tijdens het uitharden van het beton de specie vochtig. Na een paar dagen is de fundering 
voldoende uitgehard om uw muur er op te kunnen metselen of verlijmen. Een goede fundering is twee 
tot drie keer zo breed als de muur die u er op wilt bouwen.

•  Om muren te verlijmen, heeft Gardenlux twee soorten steenlijm in het assortiment. Allen zijn uiter-
mate geschikt voor particulier gebruik. Lees voor gebruik altijd goed de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking. Raadpleeg bij twijfel altijd uw leverancier.

•  Trappen in de tuin maakt u ondermeer met U- of L-elementen, betonbiels, enz. Zorg ervoor dat de 
treden van een trap minimaal 25 cm breed zijn, zodat u er goed op kunt staan. De hoogte tussen de 
treden onderling is meestal circa 18 cm, en bij een zogenaamd ‘luie trap’ waar de voeten niet hoog 
opgetild hoeven worden is deze 12 tot 14 cm. Het is veiliger om de trappen goed te funderen.

•  Met palissadepalen of -banden overbrugt u kleine hoogteverschillen. Als u deze materialen rechtop in 
de grond plaatst, moet minimaal een derde van de hoogte van het element zijn ingegraven in de grond. 
Voor extra stabiliteit zet u de voor- als achterzijde van de elementen in specie in de grond.

•  Opsluitbanden zijn bedoeld om uw bestrating op te sluiten, zodat uw bestrating op zijn plaats blijft 
liggen. De bovenzijde van de opsluitband moet 2 cm lager liggen dan de bovenkant van de bestrating. 
Mocht uw bestrating na verloop van tijd iets gaan verzakken, dan steekt de opsluitband niet boven de 
bestrating uit en wordt struikelen voorkomen.

•  U-elementen zijn behalve als trap of borderafscheiding ook heel geschikt om zitbanken van te maken. 
U plaats ze in een lange rij, legt er hardhouten planken over en wat sierlijke kussens er op en u hebt 
een geweldige blikvanger in uw tuin. Door U-elementen met de open zijde tegen elkaar te plaatsen, 
heeft u in de open ruimtes een bergplaats voor openhaardhout. Binnen zijn ze op deze manier te 
gebruiken als plek voor uw wijnvoorraad.

•  Decoratieve elementen van ingekleurd cement, kunnen na verloop van tijd iets van hun originele kleur 
verliezen. Ook kan er bij deze betonproducten kalkuitbloeiing voorkomen. Dit is inherent aan de pro-
ductie van beton en daarom niet te vermijden. (zie ook bladzijde 117 Wat u moet weten)

Decoratieve Elementen

Een
sfeervolle tuin

is een
plek om te 

ontspannen
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Als toonaangevende leverancier van sierbestrating, 
natuursteenproducten en decoratieve tuinelementen 
willen wij altijd innoveren en ons aanbod vernieuwen. 
Daarin zijn we ook in 2020 weer geslaagd. Het 
toevoegen van tuinhout aan ons assortiment is daar 
een glansrijk voorbeeld van. Met trots presenteren 
wij namelijk het allereerste collectie Gardenlux 
Tuinhout.

In dit gedeelte van het magazine vindt u een overvloed 
aan keuze voor tuinafscheidingen van houten en 
natuurlijke materialen. In alle gangbare maten en 
afmetingen. Ook hebben we met vlonderplanken 
een alternatief voor tegels en stenen op het terras. 
Gardenlux Tuinhout biedt hoogwaardige kwaliteit 
voor een aantrekkelijke prijs en zal daarmee elke 
tuinliefhebber op zijn wenken bedienen. 

Veel plezier en inspiratie gewenst!

Tuinhout

Tuinhout

Tuinhout

 
In ons assortiment kunt u vinden:

 Beton- Hout schuttingsysteem   pagina 98

 Natuurlijke schuttingen    pagina 100

 Midden Europees grenen    pagina 102

 Douglas hout      pagina 106
 
 Hardhout      pagina 108
 
 Vlonderplanken     pagina 110 

 Gardenlux Buitenverblijf    pagina 112
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Beton- Hout 
schuttingsytemenen

Tuinhout

Met Betolux betonpalen en -platen wordt een optimaal systeem gecreëerd voor een robuuste en duur-

zame tuinafscheiding. De palen en onderplaten dienen als frame en zorgen ervoor dat het schuttinghout 

geen contact heeft met de grond. Daardoor gaat het hout langer mee en staat de schutting steviger in zijn 

schoenen. Binnen die stevige omlijsting kunnen allerlei houtsoorten als schuttingscherm worden toege-

past. Kortom, een ideale keuze voor wie een onderhoudsvrije en stevige tuinafscheiding wenst.

in
fo

Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

Betolux L-Beslag
Uitvoering:
Model: 
Betonpaal

Houten paal

Betolux Betonpaal - met diamantkop
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

Betolux Betonplaat
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

Betolux Betonplaat
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

Betolux Betonplaat
Afmeting: 
Uitvoering:
Model: 

LIGHT KG

LIGHT KG

Ongecoate producten: Gecoate producten:

Tuinhout

10 x 10 x 280 cm
Antraciet / ongecoat / glad
Eindpaal 
Tussenpaal 
Hoekpaal 

10 x 10 x 280 cm
Antraciet / gecoat / glad
Eindpaal 
Tussenpaal 
Hoekpaal 

7,5 x 7,5 x 280 cm
Antraciet / ongecoat / glad
Eindpaal 
Tussenpaal 

RVS

LIGHT
7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm

7,5 x 7,5 x 280 cm
Grijs / ongecoat / glad
Eindpaal 
Tussenpaal 

3,5 x 25 x 184 cm
Grijs / ongecoat / glad
Plaat 

3,5 x 25 x 184 cm 
Antraciet / ongecoat / glad
Plaat  

3,5 x 25 x 184 cm 
Antraciet / gecoat / glad
Plaat  

art. nr.: 750012
art. nr.: 750013
art. nr.: 750014

art. nr.: 750016
art. nr.: 750017
art. nr.: 750018

art. nr.: 750023
art. nr.: 750024

art. nr.: 750095
art. nr.: 750025
art. nr.: 750076

art. nr.: 750021
art. nr.: 750020

art. nr.: 750022

art. nr.: 750015 art. nr.: 750019
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Natuurlijke 
schuttingen

Tuinhout

Gardenlux Schapenhek
 Afmeting:   105x460 cm
 Uitvoering: Tamme kastanjehout 
 Artikel nr.:  750029 

Gardenlux Wilgenteenmat
 Afmeting:   200 x 200 cm / ca. 1,5 cm dik
 Uitvoering: 1 stengel dik met staaldraad gevlochten 
 Artikel nr.:  750027

 

Gardenlux Heidemat
 Afmeting:   200 x 500 cm / ca. 1,5 cm dik 
 Artikel nr.:  750028

Gardenlux Rietmat
 Afmeting:   200 x 200 cm / ca. 1,5/2 cm dik
 Uitvoering: Riet 
 Artikel nr.:  750026

Een schutting van natuurlijk materiaal geeft een heel eigen sfeer aan de tuin. Met 
wilgentenen, heidematten, rietmatten of schapenhekken van kastanjehout kruipt 
de natuur op ongedwongen wijze in de tuin. Het heeft een warme aanblik en is 
een duurzaam alternatief voor hout, steen of beton. 

Met deze materialen kan er op eenvoudige wijze een natuurlijke tuinafscheiding 
worden gerealiseerd. Bovendien nodigt het uit om het te combineren met 
prachtige struiken of klimplanten. Dankzij een schutting van natuurlijke 
materialen beleef je volop de natuur.

Volop
genieten
in het groen

Tuinhout
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Midden Europees
Grenen

Tuinhout

De klassieker onder de houtsoorten. Het midden-Europese grenen is het meest 
geliefde houtproduct in de Nederlandse tuinen voor met name schuttingen en 
overkappingen. Goed geprijsd en kan - mits geïmpregneerd - circa 10-15 jaar 
mee. Grenen is een verzamelnaam voor hout van verschillende naaldboomsoor-
ten.

Grenen is vrij zacht hout, waardoor het soepel en eenvoudig bewerkt kan worden. 
Zagen, boren, frezen en schuren gaat in een handomdraai, net als spijkeren en 
schroeven. De duidelijk zichtbare noesten en kwasten zorgen voor een natuurlijke 
uitstraling.

Volop
genieten
in het groen

Tuinhout
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1. Flagstones

2. Gardenlux Buitenverblijf

3. Cera3Line Downtown

Uw 
tuinontwerp
compleet:

Tuinhout

Gardenlux Grenen afdeklat
 met sponning
Afmeting: 
Art. nr.:

Tuinhout

Gardenlux Grenenscherm Spencer
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Grenendeur Spencer
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Grenenpoort
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Grenen deurkozijn
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Grenen paal geschaafd
Afmeting: 

Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Grenen regel geschaafd
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Grenen plank geschaafd
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Grenenscherm Bois
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Grenenscherm Idaho
Afmeting: 
Uitvoering:
 

Art. nr.:

Gardenlux Grenenscherm Colorado
Afmeting: 
Uitvoering:
 

Art. nr.:

Gardenlux Grenen afdekkap
 met sponning
Afmeting: 
Art. nr.:

180 x 180 cm
RVS geschroefd
750031

100 x 180 cm
RVS geschroefd
750032

100 x 190 cm
Plank 15 mm
RVS geschroefd
met verstelbaar frame
750030

90-150 x 210 cm hoog
RVS geschroefd
met aanslagliggers
750035

6,8 x 6,8 x 270 cm
6,8 x 6,8 x 300 cm
Geschaafd
g70 cm  750036
300cm   750037

4,4 x 6,8 x 390 cm
geschaafd
750038

1,5 x 14 x 180 cm
geschaafd
750039

180 x 180 cm
Plank 15 mm
21 planks
RVS geschroefd
750011

180 x 180 cm
Plank 15 mm
19 planks
RVS geschroefd
750010

180 x 180 cm
Plank 15 mm
17 planks
RVS geschroefd
750009

3,5 x 8,5 x 180 cm
750034

1,9 x7 x 181,5 cm
750033
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Douglashout is steeds vaker te zien in de Nederlandse tuinen. Logisch, want het is 
duurzaam, sterk en oogt fraai. Het hout van de douglasspar is uitermate geschikt 
voor allerlei toepassingen en constructies buitenshuis. Het is geschaafd, met 
weinig knoesten en nerven. De rode gloed van het hout geeft een natuurlijke en 
luxe uitstraling.

De douglasspar heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse staat Oregon, in het 
noordwesten van de Verenigde Staten. In de vorige eeuw werd de boomsoort ook 
in Europese bossen aangeplant, speciaal met het oog op de houtproductie. Dat 
is een goede zet gebleken, want de groene naaldboom herbergt prachtig hout 
binnen de bast. Van nature sterk, een hoge duurzaamheid en goed bestand tegen 
invloeden van buitenaf. Douglashout kent daardoor een lange levensduur (10-15 
jaar). 

Douglashout:
hout dat
leeft

Tuinhout

Gardenlux Douglaspaal duplo verlijmd
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglasregel
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglasgording
Afmeting: 

Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Douglaspaal
Afmeting: 

Uitvoering:
Art. nr.:

14 x 14 x 300 cm
onbehandeld / 
duplo verlijmd
750050

4,5 x 7 x 250 cm
4,5 x 7 x 400 cm
onbehandeld
250 cm  750051
400 cm 750052

4,5 x 12 x 400 cm
4,5 x 16 x 400 cm
4,5 x 16 x 500 cm
geschaafd / onbehandeld
4,5 x 12 x 400  750055
4,5 x 16 x 400  750053
4,5 x 16 x 500  750054

8,5 x 8,5 x 300 cm
11,5 x 11,5 x 300 cm
14 x 14 x 300 cm
geschaafd / onbehandeld
8,5 cm  750047
11,5 cm  750048
14 cm  750049

Tuinhout

Gardenlux Douglasscherm Alder
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas poortdeur
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas deurkozijn
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglasscherm Felt
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglasscherm Lima
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas dakbeschot
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas Zweeds rabat
Afmeting: 

Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas afdeklat
 met sponning
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Douglas plank
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Douglas plank
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas afdekkap 
 met sponning
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Douglas Zweeds rabat
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

180 x 180 cm
Plank 16 mm
19 planks
geschaafd / onbehandeld
RVS geschroefd
750041

100 x 190 cm
met stalen frame
RVS geschroefd
750043

90-150 x 210 cm hoog
RVS geschroefd
met aanslagliggers
750046

180 x 180 cm
Plank 16 mm
17 planks
geschaafd / onbehandeld
RVS geschroefd
750042

180 x 180 cm
Plank 16 mm
21 planks
geschaafd / onbehandeld
RVS geschroefd
750040

1,6 x 11,6 x 400 cm
geschaafd / onbehandeld
werkend 10,8 cm
750057

1,1 x 2,7 x 19,5 x 300 cm
1,1 x 2,7 x 19,5 x 400 cm
18 cm werkend
fijnbezaagd
zwart gedompeld
300 cm  750061
400 cm  750062

2,8 x 8,5 x 180 cm
geschaafd / onbehandeld
750044

1,6 x 14 x 180 cm
geschaafd / onbehandeld
750056

2,8 x 19,5 x 400 cm
1 kant geschaafd
1 kant fijnbezaagd
onbehandeld
750058

4,2 x 8,5 x 180 cm
geschaafd / onbehandeld
750045

1,1 x 2,7 x 19,5 x 300 cm
1,1 x 2,7 x 19,5 x 400 cm
18 cm werkend
fijnbezaagd / onbehandeld
300 cm  750059
400 cm  750060
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Hardhout

Tuinhout

De naam zegt het al. Hardhout is letterlijk een harde houtsoort. Goed bestand tegen bacteriën en schim-

mels, waardoor het een lange levensduur van zo’n 20-25 jaar heeft. Hardhout is voor allerlei toepassingen 

geschikt. Vanwege de natuurlijke sterkte is hardhout goed bestand tegen direct contact met grond en 

water, waardoor het vaak wordt gebruikt voor beschoeiingen en vlonders. Beresterk en duurzaam dus.in
fo

Tuinhout

Gardenlux Hardhoutscherm Victor
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten deur
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten deurkozijn
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten paal - fijnbezaagd
Afmeting: 

Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten paal - geschaafd
Afmeting: 

Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten regel
Afmeting: 

Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten beschoeiing
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

180 x 180 cm
Plank 15 mm
17 planks
t.b.v. betonpalen
RVS geschroefd
750063

100 x 190 cm
Plank 15 mm
met verstelbaar frame
RVS geschroefd
750064

90-150 x 210 cm hoog
RVS geschroefd
met aanslagliggers
750065

6 x 6 x 275 cm
6 x 6 x 300 cm
fijnbezaagd 
Angelim Vermelho
275 cm  750066
300 cm  750067

6,5 x 6,5 x 275 cm
6,5 x 6,5 x 300 cm
geschaafd 
Angelim Vermelho
275 cm  750068
300 cm  750069

4,5 x 7 x 400 cm
geschaafd 
Angelim Vermelho
750070

2 x 200 x 400 cm
fijnbezaagd
750071

Gardenlux Poortbeslag
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Duimen verzinkt
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

RVS Luxe
750077

35 x 5 mm ø 16 mm
2 stuks
RVS
750078
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Vlonderplanken

Tuinhout

Een groene tuin met een terras van vlonderplanken geeft een ultiem gevoel van 
buitenleven. Terras en tuin lopen naadloos op natuurlijke wijze in elkaar over. 
Bovendien kunnen hoogteverschillen op hoogwaardige wijze worden afgewerkt. 
Vlonders zijn daarmee een natuurlijk en duurzaam alternatief voor tegels of 
stenen. 

Het Gardenlux vlonderplanken assortiment biedt de keuze uit verschillende 
houtsoorten, zoals douglas, grenen en hardhout. Zo kan elk terras zijn eigen 
karakter vormen. Eén dingen hebben ze gemeen: die prachtige natuurlijke look.

Een terras met 
een natuurlijke 
look

Tuinhout

Gardenlux Grenen dekdeel
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Hardhouten dekdeel
Afmeting: 

Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Eiken Spoorbielsplank
Afmeting: 

Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux terrasschroeven
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

2,8 x 14 x 400 cm
1 kant fijn geprofileerd
1 kant grof geprofileerd
geïmpregneerd
750072

2,1 x 14,5 x 390 cm
2,1 x 14,5 x 450 cm
1 kant glad
1 kant grof geprofileerd
Bangkirai
390 cm  750091
450 cm  750092

3 x 26 x 340 cm
3 x 26 x 450 cm
geschaafd
340 cm  750096
450 cm  750097

6 x 60 mm
100 stuks schroeven t.b.v.  
terrasplanken 25/28 cm dik
750075

Gardenlux Douglas dekdeel 
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas dekdeel 
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

2,4 x 13,8 x 400 cm
1 kant fijn geprofileerd
1 kant grof geprofileerd 
onbehandeld
750073

2,4 x 13,8 x 400 cm
1 kant fijn geprofileerd
1 kant grof geprofileerd
geïmpregneerd
750074
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Buitenverblijven

Tuinhout Tuinhout

Gardenlux Modulair uitbreiding
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Modulair basis
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Douglas enkele 
deur dicht
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Douglas enkele
deur 8-Ruits glas
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Betonpoer taps
incl. verstelbare plaat
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Betonpoer recht
incl. verstelbare plaat
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Douglas enkele 
deur 4-Ruits melkglas
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Industriële glazen wand
Afmeting: 
Uitvoering:
Art. nr.:

Gardenlux Wand B
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Wand B
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Wand C
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

Gardenlux Wand C
Afmeting: 
Uitvoering:

Art. nr.:

250 x 330 cm
onbehandeld
750094

500 x 330 cm
onbehandeld
750093

90 x 201 cm
linksdraaiende deur
onbehandeld
750083

90 x 201 cm
linksdraaiende deur
onbehandeld
8-ruits glas
750085

18/18 - 15/15 x 50 cm
antraciet
schuin
750086

15 x 15 x 60 cm
antraciet
750087

90 x 201 cm
linksdraaiende deur
onbehandeld
4-ruits melkglas
750084

224 x 278,5 cm
zwart gecoat
750090

224 x 228,5 cm
enkelzijdig rabat 
onbehandeld
750079

224 x 228,5 cm
enkelzijdig rabat 
zwart geïmpregneerd
750081

224 x 278,5 cm
enkelzijdig rabat 
onbehandeld
750080

224 x 278,5 cm
enkelzijdig rabat 
zwart geïmpregneerd
750082
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Kunstgras;
altijd groen gras

Zonder sproeien, maaien én zonder onkruid is jouw 
gras altijd groener dan bij de buren.

Gardenlux kunstgras is geschikt voor particuliere tuinen en 
openbare ruimtes. Het kan gebruikt worden als siergazon, 
speelgras en als aankleding van balkons en dakterassen.

Kunstgras is vrijwel niet te onderscheiden van echt gras. 
Ook kunt u het hele jaar door genieten van een groene 
grasmat. U hoeft nooit meer  te maaien, wieden of sproeien 
en u heeft geen last van hooikoorts.

Gardenlux kunstgras is uv-bestendig en kleurecht. Het 
heeft een lange levensduur en is duurzaam.

Kunstgras Kunstgras
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Soft Living

DeluxeGreenyard

Life ExperiencePlayground

Quality Plus Nature

Gardenlux 
Grass Art
-
Afmetingen:

breedtemaat van 400 cm tot een 

lengte van 25 meter.

Met kunstgras heeft u wel de voordelen van een mooi groen gazon, maar niet de nadelen van 
natuurlijk gras. Gardenlux kunstgras is verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleurstellingen om 
een zo echt mogelijk effect te creëren. Pas kunstgras toe rondom het zwembad, aangrenzend aan 
het terras of zelfs op uw balkon. Geniet zo van zachte voeten in de zomer én het heeft weinig 
onderhoud nodig. Beschikbaar in 30 mm voor speelgras tot 52 mm voor een super natuurlijke look.

Gardenlux Grass Art Quality Plus

Kunstgras Kunstgras

Gardenlux
Carpet Art 
-
Afmetingen:

breedtemaat van 200 cm tot een lengte 

van 25 meter.

Met de veelkleurige Carpets is 
iedere woon- en tuindroom te 
verwezenlijken. Van een zilver tot een 
turquoise tuincarpet bij uw loungeset, 
alles kan! 

Gras- en 
Rubber Speel-
plaatstegels
-
Afmetingen:

50 x 50 / 2,5 cm dik

50 x 50 / 3 cm dik

50 x 50 / 4 cm dik

Rubber tegels zijn ideaal voor 
speelplaatsen. Ze voorkomen door 
hun veerkracht en zachte oppervlak 
de nodige schrammen en open 
knieën. U legt de tegels op een 
verharde ondergrond en u verankert 
ze met bijgeleverde steekpennen. 

Gardenlux Carpet Art Silver

Rubber Speelplaatstegel Zwart en Rood

SilverOff Black Purple

Rubbertegel GroenRubbertegel Rood Rubbertegel Zwart Grastegel
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Duurzaam tuinieren;
respectvol omgaan 
met de natuur
Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelij-
ke agenda. Binnenshuis hebben we bijvoorbeeld 
al talloze maatregelen genomen om zuiniger met 
energie om te gaan, denk aan LED verlichting en 
isolatie. Ook buitenshuis is nog veel winst te boeken. 
De uitdaging is om zuinig om te gaan met de wereld 
waarin we leven. 

Gardenlux neemt daarin het voortouw en heeft voor 
diverse doeleinden een producten ontwikkeld om tuinen 
duurzaam aan te kleden. Dat zit hem in materialen, 
verwerkingsmethoden en slimme oplossingen. 

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur 
wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland 
merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden 
door hevige neerslag. Gardenlux ontwikkelde hiervoor 
speciale ECO-tegels, een uitstekende oplossing om ons 
rioolstelsel te ontlasten en onze grondwaterhuishouding 
te verbeteren. 

Of neem de Hydroblob die voor een natuurlijk ecosysteem 
in het klein zorgt. Het drainageblok absorbeert razendsnel 
het regenwater en vult op natuurlijke wijze het grondwater 
aan. Waterplassen zijn verleden tijd en het opgevangen 
regenwater vindt geleidelijk zijn weg in de bodem.

Eveneens een prachtig product is GreenGarden Olivine, 
dat verkrijgbaar is in zand, split en brokken. Wat doet 
dit mineraal? Het bezit de unieke eigenschap om 
koolstofdioxide (CO²) te binden en zo het overschot aan 
broeikasgassen te verminderen. Split van GreenGarden 
Olivine kan worden gebruikt in paden, maar ook als 
siersplit vanwege de neutrale groen/grijze kleur. We slaan 
twee vliegen in één klap: bijzondere decoratie en goed 
voor het milieu.

Duurzaam Tuinieren Duurzaam Tuinieren
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Eco Tegel ZwartEco Tegel Grijs

Waterpas-
serende Eco 
Tegel Oud 
Hollands
-
Afmetingen:

37,5 x 37,5 / 7 cm dik

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen 
veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige 
neerslag. ECO-tegels zijn hiervoor een uitstekende oplossing om ons rioolstelsel te ontlasten en 
onze grondwaterhuishouding te verbeteren. Voor Gardenlux tijd om hier een oplossing voor te 
vinden. Het eigen ontwerp van de zeskantige open ECO-tegel zorgt ervoor dat het hemelwater 
soepel in de bodem infiltreert. Bovendien wordt de tegel duurzaam gemaakt van gerecycled grind 
uit het sloopproces (betongranulaat).

Deze bijzondere tegels kun je gebruiken voor het creëren van een paadje in de tuin, of bijvoorbeeld 
om de oprit mee te bestraten.

Waterpasserende Eco Tegel Oud Hollands

Duurzaam Tuinieren Duurzaam Tuinieren

Waterpasseren-
de Aqua Bricks
-
Afmetingen:

10 x 30 / 8 cm dik

Op zoek naar stenen om de oprit 
te bestraten, of een parkeervak mee 
aan te leggen? 

Deze oersterke stenen zijn 
waterpasserend en verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen: 40% 
open, 20% open en dicht en in twee 
kleuren, zwart of grijs.

3 maten om ervoor te zorgen dat 
het hemelwater goed kan infiltreren 
in de bodem.

Waterpasseren-
de Eco Bricks
-
Afmetingen:

7 x 21 / 8 cm dik

Unieke, geimpregneerde dikformaten, 
ontworpen om hemelwater goed 
te laten infiltreren in de bodem. Een 
duurzame keus!

Uitgevoerd met een constante 
nuancering en licht kleurverloop. De 
stenen zijn voorzien van een nok die 
ervoor zorgt dat de tegels afstand 
houden en het water kan infiltreren. 
Verkrijgbaar in drie kleuren.

Veerse Grijs/Zwart

Waterpasserende Aqua Bricks Grijs Gesloten en 40% open

Waterpasserende Eco Bricks Geïmpregneerd

Volkerak Beige/Bruin/Grijs Bathse Bruin/Zwart

Antraciet en Grijs 20% openAntraciet en Grijs Gesloten Antraciet en Grijs 40% open
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GreenGarden
Olivine
-
Milieu bewuste keuze

-
Leverbaar in :

Zak 20 kg

Midi Bag (0,5 m³)

Big Bag (1 m³)

GreenGarden Olivine Split 8/16

Duurzaam Tuinieren

Olivine Split 16/32Olivine Split 2/6 & 8/16 Olivine Brokken 40/70 Olivine Zand

Alle GreenGarden Olivine producten hebben de unieke eigenschap dat zij CO2 binden en daarom 
het overschot aan broeikasgassen verminderen. Door GreenGarden Olivine producten te gebruiken 
kan iedereen dus direct bijdragen aan een beter leefklimaat. 

Hoe te gebruiken?
GreenGarden Olivine zand stabiliseert de zuurgraad (pH-waarde) van uw grond en levert de 
belangrijke voedingsstoffen zoals magnesium, mangaan en ijzer. De afgifte van bicarbonaten gaat de 
verzuring van de aarde tegen en u hoeft uw tuin niet meer te bekalken. U kunt dus met een gerust 
hart regelmatig het hele jaar door uw bloemborders en grasveld met Olivine zand bestrooien. Wij 
raden u echter aan om niet meer dan 500 gram per m2 te gebruiken. Olivine zand kunt u natuurlijk 
beter niet gebruiken bij planten die juist goed groeien op zuurrijke en voedselarme bodems. Een 
bijzondere toepassing is de bestrijding van algvorming op uw terras. Strooi GreenGarden Olivine 
zand liefst met droog weer op uw bestrating, laat het enige dagen liggen en veeg het op. Het 
opgeveegde zand gebruikt u weer als voeding in tuin of grasveld. Het zand is ook geschikt als 
inveegzand in de voegen van uw bestrating. 

Olivine split gebruikt u ondermeer als halfverharding in paden en opritten. De brokken zijn 
geschikt om in schanskorven te doen of als sierbrokken in rots en heidetuinen te verwerken. Het 
GreenGarden Olivine is grijs/groen dus zeer neutraal van kleur. Het is een erg hard materiaal. 
Milieuvriendelijkheid en decoratie zijn in één product gevangen.

Duurzaam Tuinieren

De oplossing voor ecologisch watermanagement
Wateroverlast door hevige regenval komt steeds vaker voor. Ergert u zich ook zo aan die plassen 
in de tuin, op het terras of op uw op- en afrit? Probeer dan Gardenlux Hydroblob®. Deze eenvou-
dige doe-het-zelf oplossing zorgt dat regenwater over de volledige lengte van uw terras snel wordt 
opgenomen. Dankzij de infiltratieblokken wordt het overtollige water gebufferd en geïnfiltreerd in 
de bodem. 

Waterplassen verleden tijd 
Met Hydroblob® infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd en schoon regenwater blijft 
beschikbaar voor uw bomen en planten. Eén enkel blok kan maar liefst tot 170 liter absorberen. U 
bepaalt eenvoudig hoeveel blokken u nodig heeft. De blokken zijn geschikt voor drainage in tuinen, 
lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten. Hydroblob® lijnaf-
watering is dé ecologisch verantwoorde oplossing. De plaatsing is zeer eenvoudig en leidingwerk is 
overbodig. Wij adviseren u om bij een benodigde capaciteit boven de 1500 liter, een verwerkings-
advies aan te vragen bij uw Gardenlux dealer.

100% natuurlijk 
Gardenlux Hydroblob® drainageblokken zijn gemaakt van steenwol, een 100% natuurlijk materiaal 
op basis van basalt. Het is bijzonder sterk en bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. De 
blokken zijn omwikkeld met een filterdoek dat instroming van zand en grond voorkomt. Het unieke 
natuurlijke materiaal absorbeert regenwater bijzonder snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie 
van het water in de bodem rond het blok. Zo wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. 
Verdroging wordt voorkomen.

Gardenlux Hydroblob D112 en BD112

Gardenlux
Hydroblob
-
Milieu bewuste keuze
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Rooster voor D34
zwart  & gegalvaniseerd

Slimme design rooster verzinkt 
& zwart voor D45

Type D34: inhoud 34 liter, 120 x 15 x 20 cm. 
Type D45: inhoud 45 liter, 120 x 20 x 20 cm.
Type D112: inhoud 112 liter, 120 x 30 x 33 cm. 
Type D170: inhoud 170 liter, 120 x 30 x 50 cm. 
Type D340: inhoud 340 liter, 120 x 30 x 100 cm. 

Type D34 / D45 / D112 / D170 / D340 
zonder afvoerpijp

Type BD112 / BD170 / BD340
met afvoerpijp

Zandvangput 
ZVP-PD

Infiltratieput
IP15 grafiet & gegalvaniseerd

Zandvangput 
ZVP-MR

Duurzaam Tuinieren

Infiltratieblok
-
Dit soort blokken legt u tegen 
elkaar. Lijm of leidingwerk is niet 
nodig. De Gardenlux Hydroblob® 
infiltratieblokken zijn er in drie 
afmetingen. 

Bij het infiltratieblok D34 is een fraai 
metalen rooster verkrijgbaar, dat 
zorgt voor een sierlijke afwerking 
langs het terras. Wilt u uw regenpijp 
of lijnafwateringsgoot op de 
infiltratieblokken aansluiten? Dat kan, 
lees dan zorgvuldig de aanwijzingen 
op de verpakking of kijk op  
www.gardenluxhydroblob.nl. 

De speciale BD-blokken zijn 
verkrijgbaar in 112, 170 en 340 liter.

Afvoerput
-
Afmeting:

25 x 25 x 35 cm / inhoud 15 liter

Deze put neemt de functie over 
van een traditionele afvoerput, maar 
zonder dat er een afvoer nodig is! 
De infiltratieput is afgewerkt met 
een metalen rooster inclusief filter. 
Behalve onder een kraan werkt de 
infiltratieput ook prima in het midden 
van een terras. 

Als u uw terras goed op afschot naar 
de infiltratieput laat lopen, neemt 
deze snel het regenwater op. Legt 
u rondom de infiltratieput ook nog 
een aantal infiltratieblokken dan 
vergroot u het opvangreservoir naar 
honderden liters. 

Kijk op www.gardenluxhydroblob.nl 
voor handige instructie video’s en 
verwerkings tips.

Onder de tegels kan 
Olivine grind 

( CO2 reducerend)
verwerkt worden

Handig in 
hoogte verstelbare 

tegeldragers.

Duurzaam Tuinieren

De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren 
groter geworden. De uitzonderlijke zomer van 2018, met aanhoudende droogte en hoge 
temperaturen, was daar een goed voorbeeld van.

Maar net zo goed kan de klimaatverandering voor enorme hoosbuien zorgen. En dan is de kans 
groot dat straten en tuinen blank staan. Behalve degenen die hun terras op Gardenlux Pavingfix 
tegeldragers hebben laten aanleggen. Het nieuwe straten wordt dit genoemd. Een nieuwe techniek 
waarbij er ruimte onder het terras wordt gecreëerd doordat de tegels op stabiele dragers komen 
te liggen. 

Waterbuffer
Daardoor is er niet alleen plaats voor kabels en leidingen, maar heeft het terras automatisch een 
natuurlijke waterbuffer. Die absorbeert bij plensbuien razendsnel grote hoeveelheden water in het 
grondwater, zodat tuinen niet blank komen te staan en ook het riool wordt ontlast. De natuur kan 
zodoende haar eigen gang gaan. 

Een mooi terras zorgt voor gemak en geeft de tuin een luxe uitstraling. Dankzij de tegeldragers zijn 
er geen zorgen meer over de waterafvoer. En nog een bijkomend voordeel: eventuele verzakkingen 
in het terras zijn eenvoudig te herstellen. Met een regelsleutel of schroevendraaier kan de vloer 
worden bijgesteld nadat hij is gelegd. Een eenvoudige manier om een oneffenheid in het terras op 
te lossen.

Tegeldrager Flex Zwart

Het nieuwe
straten
-
Milieu bewuste keuze
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Goed onderhoud;
houdt uw terras zo 
goed als nieuw
Genieten van de zon, een barbecue met vrienden of 
simpelweg ontspannen met een goed boek. In onze 
vrije tijd willen we vooral genieten van onze tuin en 
dat kan het beste als deze er optimaal verzorgd bij 
ligt. Goed onderhoud is dus noodzakelijk.

Daarvoor heeft Gardenlux een uitgebreid assortiment 
aan producten beschikbaar. Wie zijn terras onkruidvrij wil 
houden - en wie wil dat nou niet? - kan kiezen voor Dansand. 
Dit is uniek voegzand voor nieuwe en bestaande betonnen 
bestrating, die onkruid geen enkele kans meer geeft. En 
wat te denken van steenlijm om muurtjes en zitelementen 
van beton of natuursteen eenvoudig te lijmen. Zelf cement 
mengen is daardoor overbodig geworden.

Ook dienen we rekening te houden met de veranderende 
klimaatomstandigheden. Fikse buien die voor wateroverlast 
in wijken en straten zorgen zijn geen zeldzaamheid meer. 
Dankzij onze afwateringssystemen kan het hemel- en 
grondwater soepel worden afgevoerd en blijven terrassen 
en opritten gevrijwaard van plassen. Een investering voor 
de toekomst.

Onderhoud- & Verwerkingsproducten Onderhoud- & Verwerkingsproducten

Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel is speciaal ontwikkeld voor alle soorten sierbestrating van 
klein plaveisel tot grootformaat tegels. Het is daarnaast ook bijzonder geschikt om te verwerken 
bij keramische tegels. U kunt deze voegmortel toepassen als de ondergrond stabiel en voldoende 
drainerend is. Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel is leverbaar in de kleuren grijs, antraciet en 
zandkleur.
•  U hebt bij deze speciale voegmortel slechts vijf stukken gereedschap nodig om een goed verdichte 

en harde voeg te maken: een rubberen trekker, een harde bezem en een kokosbezem, een 
zakmes en een waterslang met spuitmond. 

•  Bij de voorbereiding zorgt u ervoor dat de voeg minimaal 30 mm diep en 3 mm breed is. 
•  Zorg ook dat het oppervlak van uw sierbestrating goed schoon is en het te voegen oppervlak 

goed nat is (verzadigd). 
•  Hierna verdeelt u de voegmortel in porties van circa 5 kg over het oppervlak en trekt de mortel 

intensief met de rubber trekker in de voegen totdat deze volledig 30 mm diep in de voeg zit. 
Gebruik hierbij ook een behoorlijke waterstraal zodat de mortel vloeibaar wordt en goed in de 
voeg vloeit. 

•  Hierna verwijdert u direct al het overtollige mortel met de rubberen trekker en u veegt met de 
kokosbezem diagonaal over de voegen alle restanten weg. 

•  Hierna mag het gevoegde werk 24 uur niet belopen of belast worden en moet u het beschermen 
tegen regen. 

Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel

Gardenlux
Sierbestra-
tings- 
voegmortel
-
Leverbaar in: 
Emmer 12,5 kg 

Grijs Antraciet Zand
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Smart Sand
-
Leverbaar in: 
Emmer 20 kg 

Gardenlux Smart Sand

Een terras waar u niet steeds het mos tussen de tegels of stenen weg hoeft te krabben. Wat een 
relaxed idee! En het kan nog vrij eenvoudig ook. Met Smart Sand Polymeer Voegzand maakt u 
uw bestrating onkruidvrij en prettig beloopbaar. Dit kant en klare voegzand is eenvoudig aan te 
brengen in terrassen en looppaden.  De verwerking is echt simpel: u strooit het voegzand op de 
droge bestrating en bezemt deze in de voegen, totdat ze goed zijn gevuld. Bij stenen trilt u daarna 
de bestrating met een trilapparaat af en u vult de voegen hierna nogmaals met voegzand. Tegels 
mag u niet aftrillen. Hier moet u de voeg net zolang invegen met voegzand totdat deze helemaal 
vol is. Daarna drukt u met een voegspijker het voegzand aan, zodat er geen holtes tussen de tegels 
ontstaan.

Als de voeg vol is, verwijdert u overtollig voegzand met een fijne borstel. De tegels moeten hele-
maal schoon zijn! Hierna bevochtigt u de voegen, zodat het aanwezige bindmiddel kan uitharden. 
Het is raadzaam om dit met een vernevelaar of fijne broeskop te doen zodat er geen voegzand uit 
de voeg kan worden weggespoeld. Bevochtig de voegen. Zorg er echter voor dat de voegen niet 
onder water komen te staan, anders vloeit het voegzand op uw bestrating. Te veel water neemt de 
bindstof namelijk weg en verhindert uitharden. Contoleer regelmatig de verzadiging door met een 
stokje in de voeg te prikken. 
  
Om een sterke en goed gebonden voeg te krijgen moet het Smart Sand Polymeer Voegzand 24 
uur volledig uitdrogen voor het aan water kan worden blootgesteld. Eenmaal uitgehard neemt het 
Smart Sand Polymeer Voegzand weer water (regen) op. Dan wordt de voeg weer enigszins zacht 
en flexibel, zodat hij gehecht blijft aan de randen van de bestrating en krimpscheuren uitblijven.

Smart Sand Polymeer Voegzand past u toe bij voegen van 1 tot 10 mm breed. Minimale diepte 
van de voeg moet 30 mm zijn. Smart Sand Polymeer Voegzand is leverbaar in de kleur zand/grijs, 
in emmers van 20 kg.

Onderhoud- & Verwerkingsproducten Onderhoud- & Verwerkingsproducten

All Weather Stone Fix
Emmer 15 kg

Steenlijm All Weather

Dansand

Steenlijm
- 

Gardenlux All Weather Stone Fix
Deze lijm is onder bijna alle 
weersomstandigheden te verwerken. 
Ook op een regenachtige dag. U 
mengt Stonefix met water en u strijkt 
Stonefix met een lijmkam op het te 
verlijmen product. 

Gardenlux Steenlijm 
All Weather 
Deze steenlijm is verpakt in kokers van 
290 ml die u zo in een kit/spuitpistool 
plaatst. Ook deze lijm is onder 
bijna alle weersomstandigheden 
te gebruiken. Het maakt dan ook 
niet uit of het te verlijmen product 
enigszins vochtig is. 

Gardenlux Steenlijm All Weather is 
zeer geschikt voor het verlijmen van 
beton- en natuursteen.

Onkruid-
remmend Voeg-
zand
-
Leverbaar in: Zak 20 kg 

U wilt een onderhoudsvriendelijke 
en onkruidvrije tuin? Dan is Dansand 
het antwoord. Dit unieke voegzand 
voor nieuwe en bestaande betonnen 
bestrating zorgt voor een dichte voeg 
en een speciaal milieu, waardoor 
onkruid tussen uw bestrating geen 
enkele kans meer maakt. 

Dansand geeft een dichte maar niet-
verharde voeg. Het is eenvoudig te 
verwerken zoals op de verpakking 
is aangegeven. U kunt ook een 
instructiefilmpje bekijken op www.
gardenlux.nl.

Gardenlux Steenlijm All Weather

Onkruidremmend Voegzand
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Onderhoud- & Verwerkingsproducten

De paal staat binnen 3 minuten 
muurvast

Mengsel in paalgat gieten Verpakking

Kongcrete
-

Leverbaar in:
Small - 500 gram (1 paal)
Large - 1000 gram (2 palen) 

Alles wat u nodig heeft om palen in de grond vast te zetten zit in de Kongcrete verpakking. 
Kongcrete zet zeer sterk uit, een 500 gram kit is voldoende om een paal goed vast te zetten in de 
grond. 

Kongcrete is een krachtig expanderend vulmiddel, het kan veel meer druk aan dan de omringende 
aangestampte grond. Terwijl de vloeistof in de ruimte tussen paal en grond wordt gegoten, dringt 
Kongcrete veel beter in de grond dan beton. Hierdoor heeft Kongcrete een zeer goede hechting 
met zowel de grond als de paal.

Kongcrete is beschikbaar in 2 hoeveelheden. De standaardverpakkingen zijn 500 gram (Small) voor 
het vastzetten van 1 paal en 1000 gram (Large) voor het vastzetten van 2 palen of het vullen van 
grote paalgaten.

Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing.

Top Drain Onderuitlaat Eindkap en zijuitlaat

Ultra drain designgootOnder-afvoerZij-afvoer

Dicht eindstukAfvoerput Hoekstuk 90ºEindstuk met 
uitloop

VerbindingsstukVerloop

Top Drain
Lijnafwaterings-
goot
-
Afmetingen: 100 x 13 x 8,5 cm

De Top Drain lijnafwateringsgoot 
is een mooie afvoergoot voor 
langs uw oprit of terras. Het is een 
eenvoudig te plaatsen en monteren 
afwateringssysteem. De elementen 
kunt u snel en nauwkeurig aaneen 
laten sluiten. 

Ze zijn leverbaar in 3 uitvoeringen. 
De Top Drain afwateringsgoten 
hebben een afmeting van  
100 x 13 x 8,5 cm en zijn leverbaar 
met een zwart kunststof-, een zwart 
gietijzer- of een gegalvaniseerd 
stalen sleufrooster. De roosters 
kunt u eenvoudig vast klikken op 
de kunststof onderbak. Voor beide 
goten zijn eindkappen en zij- en 
onderuitlaten leverbaar.

Ultra Drain
Designgoot
-
Afmetingen: 120 x 13 x 6 cm

De Ultra Drain Designgoot is een zeer 
luxe kunststof lijnafwateringsgoot. 
Het enige wat je er van ziet is het 
mooie smalle aluminium sleufrooster. 

Door de smalle uitvoering is het een 
mooie goot die wel luxe uitstraalt 
en heel bescheiden aanwezig 
is. Bij de Ultra Drain Design goot 
zijn vele hulpstukken verkrijgbaar, 
zoals eindkappen, verloopstukken, 
verbindingsstukken, onder- en 
zijafvoeren en een hoekstuk van 90 
graden. 

Onderhoud- & Verwerkingsproducten
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Onderhouds-
producten
-
Leverbaar in: 1 liter fles

Resultaat gebruik Groen verwijderaar

Met de door Gardenlux geselecteerde onderhoudsproducten kunt u nog jaren van uw producten 
genieten. Alle middelen zijn op Gardenluxproducten getest, en voldoen aan de kwaliteitsnorm zoals 
wij deze voor onze producten hanteren. Bij gebruik volgens de voorschriften op de verpakking 
wordt uw bestrating veilig en kleurvast behandeld. 

GROEN VERWIJDERAAR 
Groen verwijderaar is een reinigingsmiddel speciaal voor buitenoppervlakken. Het verwijdert aanslag 
van alg en mos en andere door planten veroorzaakte verontreinigingen. 

BUITENHUIS REINIGER 
Deze reiniger verwijderd aanslag op alle soorten bestrating zoals tegels, klinkers en natuursteen. 
Het ontdoet deze van donkere aanslag zoals veroorzaakt door planten, bloemen, vallend blad en 
grondresten.

IMPREGNEER NEUTRAAL
Impregneer Neutraal is een universeel impregneermiddel speciaal voor absorberende oppervlakken. 
Het maakt de bestrating waterafstotend en zorgt dat vervuiling niet diep de tegels of stenen 
indringt. Uw bestrating kunt u hierdoor sneller schoonmaken. Niet geschikt voor producten met 
een vuilwerende coating.

Onderhoud- & Verwerkingsproducten

green
delete

reingingsmiddel
aanslag & algen
buitenoppervlakten

1000 ml

buitenhuis
reiniger

donkere aanslag
olie & vet
stenen & natuursteen

1000 ml

cementsluier
verwijderaar

voegwerk
vuilresten
verwering

1000 ml

ga
rd

enlux reiniging

ga
rd

enlux reiniging

ga
rd

enlux reiniging

green
delete

reingingsmiddel
aanslag & algen
buitenoppervlakten

1000 ml

buitenhuis
reiniger

donkere aanslag
olie & vet
stenen & natuursteen

1000 ml

cementsluier
verwijderaar

voegwerk
vuilresten
verwering

1000 ml

ga
rd

enlux reiniging

ga
rd

enlux reiniging

ga
rd

enlux reiniging

CEMENTSLUIER  VERWIJDERAAR
Cementsluiers van o.a. voegwerk, aangekoekte vuilresten, verweringen en kalksluier verwijdert 
u met Cementsluier  Verwijderaar. Het middel kunt u ook bij agressieve vervuilingen toepassen. 
Vanwege de aanwezige zuren is het product niet geschikt voor gebruik bij marmer/kalksteen.

BETONSEALER ZWART
Betonsealer zwart is het ideale middel om oude zwarte betonstenen of tegels die vergrijsd zijn weer 
mooi zwart op kleur te krijgen. Deze sealer die u aanbrengt met kwast, verfroller of een lage druk 
spuitapplicatie geeft uw product een mooie diep zwarte kleur en beschermt tegen indringing van 
vuil en vocht. De Betonsealer Zwart is UV bestendig en beschermt de producten afhankelijk van 
weersinvloeden en intensiteit van verkeer en belopen gedurende enkele jaren. Let op! Het product 
is alleen toepasbaar op zwarte betonproducten die niet behandeld zijn met andere coatings.

Resultaat gebruik Betonsealer zwart

Onderhouds-
producten
-
Leverbaar in: 1 liter fles

Onderhoud- & Verwerkingsproducten
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Onderhoud- & Verwerkingsproducten

Service & 
Levering
-
 

Als u eenmaal uw materialen met zorg heeft uitgekozen, wilt u ze graag ook zo snel mogelijk bij u thuis 
bezorgd hebben. Dankzij de grote voorraden en productiecapaciteit kunnen wij vaak binnen 4 tot 5 
werkdagen de materialen uitleveren. Wij rijden dagelijks met onze vrachtwagens door heel Nederland 
m.u.v. de Waddeneilanden, dus kunnen wij snel en accuraat uw bestelling bezorgen. Voor een aantal 
Gardenlux dealers leveren wij de producten af op de opslag van de dealer, en voor een aantal dealers 
bezorgen wij de materialen bij de eindgebruiker thuis af. 

Aan de bezorging door Gardenlux bij u aan huis zijn een aantal spelregels verbonden. Aflevering kan 
alleen plaatsvinden via verharde weg. De Gardenlux dealer kan met u een vaste afleverdag afspreken 
maar geen bezorgtijd. Standaard rijden wij met stenentrailers van 16 meter lengte. In kleine woonerven 
is het niet altijd mogelijk om met een dergelijk lange trailer de straat in te komen. Deze trailers hebben 
nu eenmaal een grotere draaicirkel dan een vuilniswagen, die wel bij u in de straat terecht kan. Laat u 
toch een grote Gardenlux trailer komen, terwijl u er aan twijfelt of deze bij u in de straat kan komen, 
dan lost deze auto tot zover als hij kan komen. 

Wij kunnen echter uw bestelling ook met een kleine auto bezorgen, maar hier zitten afhankelijk van 
hoeveelheden en te rijden afstand extra kosten aan verbonden. Uw dealer kan u hierover meer ver-
tellen. Alle Gardenlux auto’s zijn uitgerust met zelflossende kranen, deze zal uw bestelling zover als de 
kraan uitdraait, op de door u opgegeven plaats lossen.

Kijk op www.gardenlux.nl voor onze instructievideo met informatie over bezorging en verwerking van 
de door ons geleverde producten.

Wat u moet
weten

Lees alle voorschriften zorgvuldig door voordat u met het Gardenlux product aan de slag gaat. Uw 
bestelling wordt geleverd in pakketten, die voorzien zijn van een label. Dit label is onderdeel van 
de garantie. Bewaar dit label minimaal tot 1 jaar na aanschaf van uw producten. Op onze website  
www.gardenlux.nl staan handige video’s en tips.

Door fotografie of druk kunnen de kleuren van de producten enigszins afwijken van de werkelijkheid. 
Bekijk bij uw Gardenlux dealer de materiaalmonsters om uw keuze te kunnen maken.
Betonproducten gemaakt op basis van kleurstoffen, verliezen op termijn gedeeltelijk iets van hun originele 
kleur. Vaak worden ze lichter door de invloed van zonlicht.

Alle op deze website vermelde afmetingen zijn circa afmetingen. Kleine verschillen in afmeting zijn 
mogelijk.

Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een 
volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor 
vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). 
Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. 
Kalkuitbloeiing wordt niet als klacht geaccepteerd.

Net als hout en ijzer komt ook bij beton een vorm van krimp en uitzetting voor. Zorg bij het bestraten 
langs muren e.d. voor een kleine uitzettingsvoeg zodat de tegels zich kunnen zetten.

Krijgt u meerdere pakketten tegels of stenen gelijktijdig geleverd, meng deze dan door elkaar. Haal 
de stenen van boven naar beneden van de pallet, dus niet laag voor laag. Er ontstaat zo een optimaal 
kleurbeeld ondanks de eventuele geringe kleurverschillen.

Tril tegels uit de hoofdstukken Keramiek & Natuursteen en Siertegels nooit af met een trilplaat.

Wij adviseren om alle soorten stenen uit het hoofdstuk Sierbestrating af te trillen met een trilapparaat 
dat voorzien is van een witte rubber mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen.

Het is af te raden uw sierbestrating met een hogedrukreiniger te reinigen. U maakt het product er 
poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Ook wordt het ‘huidje’ van de deklaag verwijderd, 
waardoor het in het beton aanwezige grind versneld zichtbaar wordt.

Behandel sierbestratingproducten NOOIT met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende 
middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.

Alle producten op deze website zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Daardoor kunnen materialen 
uit verschillende producties enigszins afwijken in kleur en structuur. We raden u aan om uw materialen 
in een keer te bestellen om kleur verschillen te voorkomen

Controleer uw aankopen altijd voor verwerking. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig 
geaccepteerd en kunnen achteraf nooit een reden tot klacht zijn. Herbestratingkosten worden om deze 
reden dan ook niet vergoed.

Verwerk de Gardenlux producten altijd conform onze legvoorschriften, zie www.gardenlux.nl. Materialen 
die niet volgens de legvoorschriften zijn verwerkt vallen buiten de garantievoorwaarden.

Uw Gardenlux dealer wenst u veel tuinplezier. 

Service & Levering
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Teken uw tuin

1 cm op papier = 50 cm in het echt

En nu; maak uw 
dromen waar!

Favoriete 
Gardenlux 
producten
-

 

Social Media
Wil je op de hoogte blijven van trends, inspiratie en het laatste 
nieuws van Gardenlux? Volg ons via YouTube, Instagram en Facebook 
en mis niets! 

Instagram  @gardenluxstonespaving
Facebook  facebook.com/gardenluxstonespaving
YouTube  zoek op Gardenlux Stones & Paving

GARDENLUX producten
zijn wekelijks te zien bij
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