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Lezen over onze Smooth-producten of ze effectief voelen en zien in het daglicht:
het is een hemelsbreed verschil. Maak kennis met ons fluweelzacht beton in onze
buitenexpo in Zutendaal en Rijkevorsel. 1700 en 1200 vierkante meter boordevol
betonproducten. Zo merk je ook meteen hoe Megasmooth-tegels, Smooth objects
en Beams de dialoog aangaan met andere Stone&Style-producten zoals tegels,
klinkers en bestrating.
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1 stuk/m²

Op waarborgpallet met hoes . Andere diktes en formaten op
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° . Voegopening na
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .
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De expo’s zijn dagelijks doorlopend open. Toegang is gratis. Vraag een plan aan
de ontvangstbalie. Dat gidst je vlot naar alle Stone&Style-producten. We geven
je ook graag de nodige documentatie mee. Wil je extra advies? Daarvoor kan je
tijdens de kantooruren terecht bij onze medewerkers. Geheel vrijblijvend. Op de
expo in Zutendaal is er van maart tot oktober ook in het weekend een adviseur
aanwezig.

Adresgegevens
Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal
T: +32 [0] 89 61 00 11
F: +32 [0] 89 61 31 43

Op onze website vind je het volledige gamma terug, kan je info raadplegen over
plaatsers, verdelers, onderhoud en garanties, en kan je onze brochures downloaden.
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Contact
Facebook:
Outspiration

Instagram:
_outspiration_

Pinterest:
outspirationbyStoneStyle

Linkedin:
Ebema - Stone&Style

Legal Notice
EBEMA N.V. streeft voortdurend naar verbetering van haar producten. Hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen derhalve afwijken van de foto’s
en teksten in deze folder. EBEMA N.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten gevolge van verschillen tussen gegevens en foto’s in de folder en de geleverde
producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto’s in de folder is louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven. Alle
rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze folder worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming
van de auteur en van de uitgever.
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smooth
living
365 dagen per jaar genieten van je buitenruimtes? Met Stone&Style
transformeer je jouw terras, dakterras, buitenveranda, buitenkeuken, tuin,
zwembadomgeving … tot een uitnodigend verlengstuk van je interieur.
Een ode aan de Smooth: Dit boek vol Outspiration prikkelt met ons Smoothgamma: robuuste betonoplossingen met een fluweelzacht uiterlijk. Laat je
verbeelding gerust de vrije loop. De mogelijkheden van Smooth zijn onbegrensd.

Megasmooth-tegels
100 x 100 x 6 cm
Blue Velvet
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Megasmooth-trap
Met zorg gemaakt

100 x 15 x 40 cm
Hoekstuk 40 x 15 x 40
Blue Velvet

Met zorg
gemaakt

Smooth - producten

Megasmooth
Zwembadranden
100 x 30 x 5/6 cm
Cream Velvet

Smooth-producten zijn met de hand gemaakt. Door vakmensen met een ambachtelijke
liefde voor beton. Een bouwstof die bijna alle ontwerpen en vormen aankan. Die zich vlot
combineert tot een harmonieus geheel. Maar vooral: die de tijd trotseert. En samen met
jou aan karakter wint.

Megasmooth -tegels
100 x 100 x 4 cm
Cream Velvet

De veelzijdigheid
Tegels, trappen, zwembadranden, boordstenen, L-elementen, poefen, banken, zitelementen, spheres, tafels, bloembakken … de fluweelzachte ‘touch’ van de Smooth-oplossingen
neemt heel wat vormen aan. In uitvoeringen die al heel wat buitenruimtes sieren. Of …
in uniek maatwerk.
De kracht
Fijn om met je vingertoppen over te strelen, zalig om blootsvoets te verkennen: Smooth
toont de gevoelige kant van beton. Maar laat je niet misleiden: het Smooth-gamma is
oersterk. Zelfverdichtend, gegoten beton in zijn puurste vorm. Laat de regen, zon en vorst
maar komen. Smooth weerstaat ze allemaal met glans.
De uitstraling
De Smooth-oplossingen van Stone&Style bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Fijne
ingrediënten met temperament. Dat merk je aan de unieke kleurschakeringen. Ze leven,
worden mooier met de jaren. Hoe donkerder je kleur bij aanvang, hoe meer kleurnuances
zich etaleren.
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Smooth Inspiration

Totaaloplossingen

Smooth
Inspiration

Dag en nacht, wit en zwart, zacht en sterk:
tegenstellingen trekken elkaar aan.
In dit project spelen licht en donker een duet.
Secuur uitgelijnd als een zwart-witte Mondriaan.

Megasmooth Trap
100 x 15 x 40 cm
Cream Velvet

Rapsodie
in wit

Strakke Megasmooth-tegels schenken als een uitgelichte
slagschaduw extra perspectief aan de sculpturale muren.
De tuin laat de woning schitteren en vult deze perfect aan.
De Megasmooth-tegels zijn zoveel meer dan een stijlvol
kader voor het zwembad. Ze loodsen je blik ook instinctief
naar de achtergevel, waar ze visueel aansluiten bij de
moderne witte gevelelementen.
Of hoe buiten en binnen naadloos in dialoog gaan tot
een onvergetelijke rapsodie.

Megasmooth Tegels
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Megasmooth Tegels
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet
experts die creatief meedenken over buitenmeubilair en voorwerpen op
maat. En met projecten die je volop inspireren om je tuin en terras helemaal naar jouw hand te zetten.

Een buitenruimte omvormen tot een harmonieus, eigentijds en uitnodigend
totaalconcept: we werken er graag aan mee. Met een breed assortiment aan
Smooth-oplossingen die perfect op elkaar aansluiten. Met een team van
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Smooth Object

Patio Table
300 x 100 x 107
Grey Velvet

Smooth Inspiration

Baksteen en beton: ze kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Ook onder de kerktoren van een pittoresk Maasdorp.

Eeuwenoud modern

Terwijl de regenrivier even verderopkabbelt, strekt zich aan
de oevers van de strakke waterpartij een uitnodigend terras
uit. Een moderne uitloper van een gebouw dat de geschiedenis in zich meedraagt.
In alle rust opgaan in een goed boek aan de Patio Table. Of
in gezelschap nippen van een Limburgse topwijn, gerijpt op
een nabijgelegen zuidflank. Dit is Smooth Living. Met de ondergaande zon als sfeerverlichting. En de leds onder de Softbeam als nachtelijk baken.

Eeuwenoud
modern

Smooth Object

Beam Soft met ledverlichting
300 x 40 x 60
Grey Velvet

Megasmooth-tegels

100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet
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Smooth Inspiration

Blue Velvet Road

Een mega ontvangst? Dat garandeert dit project
in de omgeving van Namen. Parkeer je auto vlak
voor de imposante Beam in Blue Velvet.

Blue Velvet
Road

Deze betonnen eyecatcher fungeert als visuele én
fysieke buffer tussen parking en plantenborder.
Tegelijk is de balk een handige buitenzitbank voor
wie even van de zon geniet of ongeduldig zit te
wachten tot die langverwachte gast arriveert.
De Megasmooth-tegels escorteren je naar
de woning. In stijl. Een Blue Velvet Road die
uitmondt aan de voordeur.
De strakke aanloopstrook wijkt even van het pad
af met een speelse insprong – of is het uitsprong –
naar de ietwat verborgen ingang.
De boom kijkt toe. Omkaderd in zijn betonnen
krans. Of hoe organisch leven kan groeien uit
strak beton.

Smooth Object

Beam Soft
300 x 40 x 60 cm
Blue Velvet

Megasmooth-tegels
100 x 100 x 6 cm
Blue Velvet

Smooth Object

Boomrand Urban Tree
200 x 200 x 6 cm
Blue Velvet

Megasmooth-tegels
10

100 x 50 x 6 cm
Blue Velvet
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Smooth Inspiration

Erehaag met bollen

De sfeer van een hotel start of stopt niet aan
de voordeur. De buitenruimtes maken inherent deel
uit van de totaalbeleving. Het eerste vijfsterrenhotel
van Limburg weet dit maar al te goed.
In het gerenommeerde domein La Butte aux Bois in
Lanaken met Spa Retreat La Forêt gingen we all the
way Smooth voor de afwerking, in perfecte harmonie
met Rockstone-tegels. De eerste impressies van het
totaalbeeld geven zich al prijs bij aankomst.

Smooth Object Spheres
ø 60 cm x h 50 cm
Cream Velvet

Witte bollen rijzen op uit een vloer van Rockstone
Big White Intense-tegels. Tijdloos, iconisch én …
pragmatisch. Deze onverzettelijke erewachten
loodsen de gasten naar de ingang. Met de tegels als
witte loper. Tegelijk scheiden ze smaakvol inrit en
voetpad.
Ook het buitenterras tooit zich in Rockstone.
De strakke lijn trekt zich door in de aangrenzende
graspartij. Brede L-elementen – gemaakt op maat –
geven gestalte aan een monochrome tribune
die de natuurlijke niveauverschillen overbrugt.

Erehaag
met bollen
Smooth Object L-elementen

Maatwerk van 200 x 80 x 60 cm
tot 400 x 120 x 80 cm
Cream Velvet

Megasmooth Trap

Maatwerk van 100 x 45 x 25 cm
tot 100 x 90 x 40 cm
Cream Velvet

Een strakke en discrete omkadering voor
de kunstobjecten die als klaprozen uit
het landschap opschieten.
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La Butte aux Bois - Lanaken
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Smooth Inspiration

Baden in comfort

Megasmooth trap
100 x 15 x 40 cm
Grey Velvet

Baden
in comfort
Megasmooth-border
100 x 15 x 6 cm
Grey Velvet

Smooth zwembadranden
100 x 50 x 5/6 cm
Grey Velvet

Synchroniciteit: het hoeft geen Olympische zwemdiscipline te zijn.
In dit ontwerp vallen functionaliteit en esthetiek samen.
In a Smooth manner.

Megasmooth-tegels

Het zwembad, het terras, de Megasmooth-trap: ze versmelten
tot één harmonisch geheel. Zo verandert een traditionele tuin
in het hart van fruitstreek Haspengouw in een exclusieve
buitenleefruimte.
Die uitnodigt tot blootvoets lopen, genieten, plonsen, lezen.
Tot eten en klinken met vrienden en familie.

Centraal in het ontwerp staan de Megasmooth-tegels
in Grey Velvet: magistraal aanwezig met hun vierkante
meter aan persoonlijkheid.

100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet
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De Megasmooth-trap doet zoveel meer dan een
niveauverschil overbruggen: hij zet het zwembad op
een podium. Introvert, net zoals de zwembadranden
in Smooth Grey Velvet. De boordstenen tonen beton
in zijn puurste eenvoud.
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Smooth Inspiration

Compacte weidsheid

Megasmooth-tegels

Compacte
weidsheid

Een dimensie van rust in de immer bruisende
metropool? Deze compacte stadstuin in
Antwerpen slaagt erin met verve … en met
beton. Het fundament?
Megasmooth-tegels in Blue Velvet. Vierkant
en rechthoek wisselen elkaar af in een speelse
strijd om strakheid. De bewust dun gehouden
tegelvloer creëert een optische link tussen
binnen en buiten.
Door zijn lichtere gewicht is deze tegel van
4 cm dik ideaal om te plaatsen op dakterrassen
en moeilijk bereikbare binnentuinen. Plaatsing
kan zowel op fundering (straatlaag van split),
als op tegeldragers.
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Dit ontwerp toont de compatibiliteit van
beton met andere materialen zoals hout
en Cortenstaal.

100 x 100 x 4 cm,
100 x 50 x 4 cm
en 100 x 30 x 4 cm
Blue Velvet

Van op het verhoogde ligplatform
evoceert de Blue Velvet-tint de illusie
van een zonneterras aan een weidse
waterpartij.
Door de oppervlakte niet uit te vullen
gaan planten en struiken een frisse
dialoog aan met de tegels.
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Smooth Inspiration

Megalithisch modern

Megalithisch
modern

Megasmooth-tegels
100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Megasmooth trap
100 x 15 x 40 cm
Cream Velvet

De Megasmooth-tegels reflecteren in de glazen
buitenwand. Een trompe-l’oeil waardoor binnen
buiten en buiten binnen wordt. Wie zich omdraait,
merkt meteen de perfecte symbiose tussen beton,
glas, hout en steen.
Vier elementen die elkaar perfect in evenwicht brengen.
Een geheel dat zoveel meer is dan de som van de delen.
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Als een hedendaags Stonehenge dat resoluut
kiest voor strak in plaats van rond …

Megasmooth-tegels

Deze villa ademt mystiek. Een aanlooppad met
Megasmooth-trap en -tegels loodst elke bezoeker
stijlvol naar de ingang van deze tijdloze tempel.

100 x 100 x 6 cm
Cream Velvet

Achteraan creëert een zuilengalerij in zwarte
baksteen een optisch contrast met de Cream
Velvet-tinten op de grond. Een strakke zee
van wit die de zwarte pilaren lijkt te torsen.
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Smooth Inspiration

Buitenstebinnen

Buitenste
binnen

Megasmooth-tegels
100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet

Geen zin om je leefruimte te laten stoppen aan
je buitenmuren? Trek ze gewoon door naar de
openlucht.

Smooth Object die de strakke contouren
letterlijk naar een hogere dimensie tillen.
Ze brengen volume in de tuin.

Een strak terras van Grey Velvet Megasmoothtegels weerspiegelt buiten de stijl die zich ook
binnen manifesteert. Als een appetizer voor wie
binnenstapt, als een dessert voor wie naar
buiten struint.

Maar dienen tegelijk ook als handige zitplekken:
voor wie zich even afzondert of graag een
gesprek aanknoopt in de openlucht.
Niet toevallig heten de kubusjes
Bla Bla Blocs …

Het Smooth karakter van de outside living room
krijgt een extra dimensie door de Beams en Bla Bla
Blocs in dezelfde tinten.
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Smooth Object
Bla Bla Bloc
60 x 60 x 46 cm
Grey Velvet
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Smooth Object
Beam
200 x 50 x 60 cm
Grey Velvet

Smooth Inspiration

Déjeuner à la piscine

Déjeuner
à la piscine
Megasmooth-zwembadranden
100 x 100 x 6 cm
Grey Velvet

Leven als God in Frankrijk? Daar hoort een zwembad bij. Mét Megasmoothtegels natuurlijk. Want die voelen toch zo heerlijk zacht aan je voeten. Ze zijn
bovendien voldoende groot om je lekker ontspannen op neer te vlijen. Tenminste,
als broer- of zuslief niet op het spetterende idee komt om ‘Bommetje!’ te roepen.
De breedte van de Megasmooth-tegels accentueert het zwembad en schept
tegelijk een droge transitzone tussen water en gras. Het zwembad krijgt zo
de allure van een horizontaal ingekaderd schilderij. Een stilleven in blauw –
zolang er geen woelwater te bespeuren valt. De Megasmooth-zwembadranden
maken het zonnige tableau helemaal af. Impressionant impressionistisch.
Ah … La douce France …
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Eindeloze mogelijkheden Custom Concrete
Smooth Object Beam
250 x 50 x 60 cm
Grey Velvet - maatwerk

Custom
Concrete
Reikt je idee verder dan ons standaardgamma? Onze dienst CustomConcrete giet
jouw ideeën in maatwerk. En denkt met je mee in een traject van co-creatie.
Daag ons gerust uit. Samen vinden we de perfecte oplossing. Efficiënt, creatief
en perfect in lijn met jouw verwachtingen.
We bekennen kleur
“Dat gaat niet”: die uitdrukking krijgen we niet over onze lippen. Wij stappen
graag mee in jouw visie. Zoeken altijd naar oplossingen. Met onze fijne
granulaten is zoveel mogelijk. We hebben zelfs een CreativeLab met
kleurenwand. Ideaal om jouw persoonlijke tint tot leven te brengen.

Bron van beton
Wie aan water woont, voelt zich gelukkiger. Dat wijzen
studies uit. Voor dit project ontwikkelde onze afdeling
CustomConcrete een betonnen ‘waterbalk’ op maat.

Smooth traptreden
Cream Velvet - maatwerk

Versailles anno 21ste eeuw
Uitkijken op je eigen moderne Stonehenge? Tuinmeubilair op maat?
Een blotevoetenvriendelijke zwembadomgeving? Een uniek kunstwerk?
Laat je architecturale inspiratie de vrije loop. Wij kunnen het aan.

In onze Beam integreerden we een waterelement.
Dat schenkt tegelijk rust en extra leven aan de strakke
waterpartij. De monumentale contouren van de Beam
creëren een intieme hoek, die nooit besloten aanvoelt.
Je behoudt continu zicht op de weidse tuin.
De Megasmooth-tegels doorkruisen een tweede
waterpartij en lijken er zelfs op te zweven. Je wandelt
letterlijk over water om de rest van de tuin te bereiken.
Maximale interactie tussen beton en omgeving.

Zoals met deze Beam die we omtoverden tot een strakke fontein.
Versailles anno 21ste eeuw.

Eindeloze
mogelijkheden

Van glansrol tot ruwe versie
Smooth Beam met fontein
• waterelement met inox buis
• buizen ingegoten tijdens productieproces
• technisch ontwerp met oog op plaatsing
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Verzot op onze objects, maar liever niet Smooth?
Ga voor een afwijkende oppervlakteafwerking. Van
gepolijst tot uitgewassen, van gezuurd tot gestraald. Je
kiest zelf hoe je betonnen realisaties aanvoelen, en in
welke mate de natuurlijke granulaten zich tonen.

25

Materiaal met karakter Een levende steen

Materiaal
met karakter

Een
levende
steen

Megasmooth-tegels
100 x 100 x 6 cm
Blue Velvet

Megasmooth-trap
100 x 15 x 40 cm
Hoekstuk 40 x 15 x 40 cm
Blue Velvet
Fijne granulaten: ze vormen de basis van ons beton. Pure steenkorrels die je
afwerking karakter geven en na verloop van tijd nog aan persoonlijkheid winnen. Die
als het ware evolueren en je buitenruimtes met de jaren een doorleefde schoonheid
schenken.
Natuurlijke schoonheid
Na verloop van tijd manifesteert de natuurlijke schoonheid van Smooth-producten
zich ten volle. De tijdelijke beschermlaag of coating verweert. In combinatie met
de patina – de authentieke look door vervagende krasjes – ervaar je zo de pure
schoonheid van Smooth.
Net zoals bij gepolierd beton en natuursteen vallen krasjes nooit uit te sluiten.
Ze vervagen wel na een tijd en geven zo extra karakter aan het beton.
Natuurlijke nuancering
Smooth-producten zijn gemaakt met liefde voor het ambacht. Natuurlijke materialen
zoals grind, zand en water worden gemengd met cement. Kleine luchtbelletjes geven

26

het beton extra charme. Ook kalkuitbloei draagt bij tot de natuurlijke nuancering.
Deze witte sluier kan zich voordoen bij alle bouwmaterialen zoals snelbouwstenen,
bakstenen … Na een tijd verzacht de kalkzweem. Ook dat voegt extra karakter toe.
Kalkuitbloei of versluierde belletjes die zich kort na plaatsing tonen hebben geen
enkele invloed op de kwaliteit van het product.
Lichtjes bolvormig
Een goede afwatering garandeert dat je terras in topconditie blijft. Daarom is de
Megasmooth-tegel lichtjes bolvormig. Het water vloeit weg van het midden van de
tegel. Grote plassen verstoren zo je comfort niet … ook niet na een regenachtige dag.
Dun kan
Dun maar uiterst stevig: Smooth-tegels van 4 cm dik zijn voor Stone&Style geen
uitzondering. Minder zwaar en dus makkelijker om te plaatsen. Deze slanke tegels
zijn ideaal voor plekken die geen zware belasting ondergaan. Zoals dak- en andere
terrassen.
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Megasmooth-trap
100 x 15 x 40 cm
Blue Velvet

Regels van de kunst

Plaatsingsadvies

Mijn Smooth en ik

Regels
van de kunst

Onderhoudtips

Mijn Smooth
en ik...
Gesloten voegen
Voeg Smooth-tegels nooit op met cementmortel of met elastische voegmiddelen.
Zo vermijd je vervuiling op de tegel. Je voorkomt ook barsten in de voeg en de
tegel door vriesweer. Indien je toch wil voegen, gebruik dan polymeer.

Smooth-producten plaatsen?
Voor de plaatsing van Megasmooth-tegels raden we geschoolde vaklui aan. Die
zich trouw houden aan onze specifieke plaatsingsvoorschriften. Extra voordeel?
Zij geven je meteen ook handig advies over de behandeling en het onderhoud
van je tegels en Smooth-producten.

Vlekken vermijden
Plaats je tegels? Voorkom vlekken en blijvende kalkuitbloei in 1-2-3.

Optimaal kleurbeeld
Smooth-producten kunnen lichte kleurverschillen hebben. Hou hier rekening mee
wanneer je verschillende formaten van tegels, trappen of randen combineert. Wil
je een optimaal kleurbeeld? Meng dan de tegels goed bij de plaatsing.

1. Zorg voor een fundering die voldoende water doorlaat. Zo heeft natte
ondergrond geen invloed op de tegel. Plaats de tegels bij voorkeur op een
straatlaag van split, zodat de tegel niet in contact komt met cementhoudende
materialen

Variërende afmetingen
Door de handmatige manier van werken is het mogelijk dat de afmetingen van
de tegels lichtjes variëren. Dit kan invloed hebben op de dikte van de tegels.
Tegeldragers lossen dit vlot op. Of vul op met wat extra straatlaag split op de
hoeken. Ook de trappen, tegels, boordstenen kunnen onderling kleine verschillen
vertonen.

2. Zand de tegels na plaatsing niet in. Zand dat blijft liggen, kan krassen,
hardnekkige vlekken en extreme kalkuitbloei veroorzaken.
3. Bescherm je tegels tijdens de plaatsing met condensvrij materiaal. Zo vermijd je
hardnekkige vervuiling door cement, zand en aarde.

Open voegen
Plaats je tegels bij voorkeur met een open voeg. Dan vloeit het water vlotter weg
en vermijd je vuilophoping.
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Megasmooth-tegels
Megasmooth-tegels plaats je altijd met een vacuümklem.
Je vindt zo’n klem bij de meeste verhuurcentra.

Tip!
Visuele ondersteuning?
Op stone-style.ebema.be
vind je nog meer
plaatsingsadviezen én
plaatsingfilms.

Nieuwe coating aanbrengen
Na een tijd verdwijnt de originele beschermlaag of coating op je
Smooth-product. Merk je cementstof op? Breng dan een nieuwe laag
aan. Dat kan vlot: met een vloercoating voor betonvloeren. Deze vind
je in de betere bouwhandel. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van de
fabrikant exact op.

Gecoat maar …
Tijdens de productie leggen we een lichte beschermlaag op onze
Smooth-producten. Die vergemakkelijkt het onderhoud. Gewoon vuil
en stof verwijder je vlot met een dweil en zuiver water. Let wel: de
coating is geen garantie tegen vervuiling. Mors je iets op je tegels? Dan
reinig je ze best meteen. Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten veroorzaken blijvende vlekken na langdurig
contact.

Roestvlekjes? Zó opgelost!
Smooth-producten bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Stoot men in
een groeve – uitzonderlijk – een vervuilde ader aan? Dan kan dit leiden
tot minimale oppervlakkige roestvlekjes. Die verwijder je vlot met
Lithofin Rost-Ex. Breng het product alleen op de vlekjes zelf aan. Het
volledige oppervlak behandelen is niet nodig. Je vindt de roestverwijderaar bij de betere handelaar in bouwmaterialen.

Grondige poetsbeurt
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Laat ook de hogedrukreiniger aan de kant. Daarmee kun je het oppervlak van de tegel kwetsen
– soms zelfs onherstelbaar. Een goede buitenhuisreiniger klaart de klus.
Die vind je bij de betere handelaars in bouwmaterialen.

Meer onderhoudstips?
Kijk op stone-style.ebema.be

Pas op met dooizout
Smooth-producten zijn wel bestand tegen vorst, maar niet tegen
de effecten van dooizout. Daarom zijn de Megasmooth- en andere
Smooth-tegels niet geschikt voor je inrit.

Je buitenruimte en jezelf: het kan de start zijn van een
langdurige vriendschap. Zeker wanneer je gebruik maakt
van bovenstaande tips over de verzorging en het onderhoud van je Smooth-producten.
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Gamma

Megasmooth

Megasmooth

Gamma

Het Smooth-gamma is
standaard verkrijgbaar
in drie kleuren:

Tegels (lxbxh)

Blue
Velvet

Grey
Velvet

Cream
Velvet

100x100x4

x

x

x

100x100x6

x

x

x

100x50x4

x

x

x

100x50x6

x

x

x

100x30x6*

x

x

x

Blue Velvet

tegels 1

november 2016

100x50 megasmooth

H

10

0

50

november 2016

Grey Velvet

tegels 1

m
5m
1.
R

100x50 megasmooth

1,5°
detail in mm

4,0
6,0

47
70

2
2

20
20

smooth

verpakking

stk/laag

hoogte (cm)

0

gewicht (kg)

H

10

50

●
●

2 stuks/m²

m
5m met hoes . Andere diktes en formaten op
Op waarborgpallet
1.
aanvraag .R Coniciteit van de zijvlakken 1,5° . Voegopening na
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .
49

nieuw: 100x50x4cm

1,5°

Cream Velvet

30

20
20

smooth

verpakking

2
2

●
●

2 stuks/m²

Op waarborgpallet met hoes . Andere diktes en formaten op
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° . Voegopening na
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .
nieuw: 100x50x4cm

Droom jij van een
andere kleur?
Laat het ons weten via
sales@ebema.be, dan
bekijken we samen de
mogelijkheden voor
jouw kleur op aanvraag.

47
70

stk/laag

hoogte (cm)

Modellen
en formaten

4,0
6,0

gewicht (kg)

detail in mm

49

Breuklast tot 230 kg gegarandeerd.
*Levertermijn in overleg, deze producten
worden op bestelling gemaakt.
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Megasmooth

Gamma

Megasmooth
Grey
Velvet

Cream
Velvet

200x200x10*

x

x

200x150x10*

x

x

200x100x10*

x

x

200x50x10*

x

x

150x150x10*

x

x

Tegels
(lxbxh)

Blue
Velvet

Grey
Velvet

Cream
Velvet

Grootformaattegels (lxbxh)

60x60x4

x

x

x

60x60x6

x

x

x

Blue
Velvet

1 tegels
megasmooth 60x60

H

60

1 tegels
megasmooth 60x60

60

m
5m
1.
R

1,5°
detail in mm

4,0
6,0

35
50

2
2

20
20

smooth

verpakking

stk/laag

gewicht (kg)

hoogte (cm)

H

60

60

●
●

ca . 2,78 stuks/m²

m
Op waarborgpallet
5m met hoes . Andere diktes en formaten op
1.
aanvraag . Coniciteit
van de zijvlakken 1,5° . Voegopening na
R
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .
52

1,5°

4,0
6,0

35
50

2
2

20
20

smooth

verpakking

stk/laag

gewicht (kg)

detail in mm

hoogte (cm)

Gamma

●
●

ca . 2,78 stuks/m²

Op waarborgpallet met hoes . Andere diktes en formaten op
aanvraag . Coniciteit van de zijvlakken 1,5° . Voegopening na
plaatsing: +/- 4 à 5 mm .
52

*Levertermijn in overleg, deze producten
worden op bestelling gemaakt..
Andere formaten mogelijk op aanvraag.
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33

Megasmooth

Gamma
Zwembadranden
(lxbxh)

Blue
Velvet

Grey
Velvet

Megasmooth

Cream
Velvet

Blue
Velvet

Grey
Velvet

Cream
Velvet

Trap
100x15x40

x

x

x

Hoekstuk
40x15x40

x

x

x

x

x

x

Trappen (lxhxb)
10 trappen

oktober 2017

trappen 15x40 0,8/0,8

tegels 1

september 2017

zwembadrand 100x100 megasmooth

x

x

x

15

100x100x5/6*

10

0

40

10

0

0,8

0

15

0,8

10

1 tegels

september 2017

5

6

31

40

2

4

40

138

3

tegels 1

647 .1

D

2
R

nieuw formaat

40

C

3

C

53

5

De onderzijde is voorzien van een uitsparing .

31
50

Led-trap
100x15x40

30

58

4 10020

smooth

B

40

verpakking

x

stk/laag

x

gewicht (kg)

x

15

100x30x5/6*

0

lengte (cm)

B

10

●

Enkel verkrijgbaar in Smooth zelfverdichtend beton .
40

2

5smooth

3

0°
1249

12

6

●

18.5
De onderzijde is voorzien van een
uitsparing: zie detail .
30

*Levertermijn in overleg, deze producten
worden op bestelling gemaakt..

6,0

28

3

18

smooth

verpakking

stk/laag

gewicht (kg)

hoogte (cm)

De onderzijde is voorzien van een uitsparing .

●

De onderzijde is voorzien van een uitsparing: zie detail .
De onderzijde is voorzien van een uitsparing .

34

Aantal
Materiaal
Bewerking
tekening marketing

A

648

verpakking

stk/laag

6

hoogte (cm)

gewicht (kg)

A

6,0

1

15

De onderzijde is voorzien van een uitsparing: zie detail .

0°
12

2

R2

●

10

Opstaande voorzijde uitgevoerd in fijne deklaagbeton-afwerking .

121 zwembadrand
1
6 ●100x30 megasmooth

6,0

100

5

40
D

smooth

verpakking

september 2017

stk/laag

gewicht (kg)

hoogte (cm)

50

6

R2

gekleurd

x

verpakking

x

stk/laag

x

gewicht (kg)

100x50x5/6*
0
10

lengte (cm)

40

100

15

0°
12

54

trappen 10

40

15x40 hoek met afgeronde neus R2 trappen

3

megasmooth zwembadrand 100x50

6

Gamma

55

35

5

4

3

2

Schaal
Datum
Versie

1/1

Bert P

Getek.
1

Gamma

Megasmooth

Gamma

Megasmooth

L-elementen
(lxhxb)

Blue
Velvet

Grey
Velvet

Cream
Velvet

Sphere (Ø)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

400x80x60*

x

x

x

30*

x

x

400x120x80*

x

x

x

40*

x

x

Boordsteen
(lxhxb)

Blue
Velvet

Grey
Velvet

Cream
Velvet

60*

x

x

100x15x6

x

x

x

Demi-sphere
(lxhxb - Ø)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

100x20x6

x

x

x

57x10x57– 52cm*

x

x

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

*Levertermijn in overleg, deze producten
worden op bestelling gemaakt.

36

37

Gamma

Megasmooth

Gamma

Megasmooth

Planter
(lxbxh of Ø)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

Planter
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

100x100x90*

x

x

250x50x50*

x

x

60x60x60*

x

x

300x60x55*

x

x

50x50x50*

x

x

200x200x100*
met bodem

x

x

Ø150 met RVS*

x

x

80x80x80*

x

x

150x150x80*

x

x

zonder bodem

met bodem

met bodem

zonder bodem

op sokkel

op sokkel

op sokkel

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

38

39

Gamma

Megasmooth

Gamma

Megasmooth

Plant&Sit
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

Patio Table
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

250x250x65*

x

x

100x100x107*

x

x

Urban Tree
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

300x100x107*

x

x

200x200x6*
4-delig

x

x

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

40

41

Gamma

Megasmooth

Gamma
Beams
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

300x40x60*
beam soft

x

x

300x40x60*
beam soft met voet

x

x

300x40x60*
beam straight

x

x

300x40x45*
beam straight met voet
rechte rand

x

x

100x40x46*
beam soft met voet
afgeronde rand

x

x

Megasmooth
Grey
Velvet

Cream
Velvet

265x40x60*

x

x

265x40x45*
met voet

x

x

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

42

Waves
(lxbxh)

43

Gamma

Megasmooth

Gamma
Seat
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

156x156x46*

x

x

Poef (Øxh)

45x45*

65x65*

Grey
Velvet

x

x

Megasmooth

Cream
Velvet

Parti-Sphere
(Øxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

60x40*

x

x

Bla bla Bloc
met voet
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

60x60x46*

x

x

Cube
(lxbxb - h)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

236x326x60 - 48*

x

x

236x326x90 - 48*

x

x

Sunny Side Up

x

x

x

x

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

257x157x45*

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

44

45

Gamma

Megasmooth

Gamma

Megasmooth

La Parisienne
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

C-XL-Bank
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

180x40x40*

x

x

300x50x50*

x

x

Lounge Bank
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

Capulet
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

300x72,4x85,3*

x

x

203x81x54*

x

x

C-3 Sit
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

The Plank
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

154x130x48*

x

x

295x50x75*

x

x

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

46

47

Gamma

Theaterklas

Gamma
Theaterklas
(lxbxh)

250x80x80*
recht

300x80x80*
recht

120x120x80*
hoek

Grey
Velvet

x

x

x

Theaterklas

Cream
Velvet

Amfitheater
(lxbxh)

Grey
Velvet

Cream
Velvet

x

x

x

80x45*
3 trappen
en muur

80x45*
zijwand

x

x

70x35*
3 trappen

x

x

70x35*
3 trappenhoeken

x

x

x

x

Rechte elementen en andere hoeken op aanvraag.
*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

*Levertermijn in overleg,
deze producten worden op
bestelling gemaakt.

Toepassing
48

49

Fotografie ©

Smooth folder Colofon

Cover

Marc Sourbron Fotografie

P2

Zwart/Wit communicatie bvba, Dominique Van Huffel

P3

Marc Sourbron Fotografie

P4

Stefaan Geuens, Ebema

P5

Studiovision GCV, Raf Ketelslagers

P6-7
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P10-11

Tijs Posen Photography
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Colofon
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Marc Sourbron Fotografie
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Studiovision GCV, Raf Ketelslagers
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Tijs Posen Photography
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Studiovision GCV, Raf Ketelslagers
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Mathijs Wolfs, Guy Wolfs Hoveniersbedrijf
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Stefaan Geuens, Ebema
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P38

Zwart/Wit communicatie bvba, Dominique Van Huffel

P39

Marc Sourbron Fotografie

P40

Tijs Posen Photography

P41-42

Studiovision GCV, Raf Ketelslagers

P43

Studio Dupont, René Dupont
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Marc Sourbron Fotografie
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Studiovision GCV, Raf Ketelslagers

*Voor meer info over de architecten en/of plaatsers van de getoonde Stone&Style projecten,
neem contact op met sales@stone-style.be
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