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Kijlstra maakt het.
Kijlstra maakt het veelzijdiger!
Dit jaar hebben we ons assortiment weer verder uitgebreid. Nieuw is onze Design brick,  
verkrijgbaar in 6 cm en 8 cm. Deze nieuwe steen met fijne deklaag is uitermate geschikt  
voor uw oprit. Ook onze H₂O Comfort-lijn hebben we aangevuld met een nieuwe uitvoering:  
de H₂O mixed 4 cm Comfort. Dit wildverband is verkrijgbaar in vier kleuren. Naast de  
uitbreidingen aan het huidige assortiment, hebben we er ook geheel nieuwe producten  
aan toegevoegd. De Ceramaxx keramische tegels zijn daar een voorbeeld van. Deze tegels  
zijn kleurvast, slijtvast, krasvast en super sterk. Ideaal voor een onderhoudsarme tuin! 

Kijlstra maakt het kleurrijker!
We zijn dit jaar ook weer op zoek gegaan naar de nieuwste tinten en kleurencombinaties.  
Dit heeft geresulteerd in drie nieuwe kleuren voor onze populaire H₂O Square 60x60x4 Comfort 
tegels, namelijk tricolore, Autumn en Desert rock. Ook de Nature Top heeft er een paar mooie tinten 
bijgekregen: de rusty black en de spotted grey. De Nature Top betonklinker 6 cm kleuren zijn nu  
tevens verkrijgbaar in 8 cm. Tot slot is de Longstone opritsteen met de toevoeging van de kleur  
ocean ook nog kleurrijker geworden!

Kijlstra maakt het eenvoudiger!
Uiteraard willen we het u ook makkelijker maken. Daarom hebben we de linea 15x15x30 antraciet  
aan ons assortiment toegevoegd. Dit maakt het verwerken van linea’s eenvoudiger, omdat zagen  
in veel gevallen dan niet meer nodig is. Onze traptreden met een lengte van 60 cm waren al  
een succes. Daar hebben we nu ook een traptrede met een lengte van 100 cm en een breedte  
van 35 cm aan toegevoegd. Hiermee kun je heel snel een brede trap realiseren. 

Antiek trommel waalformaat musselkalk  
en Patio 60x60x4 notte naturelle

H₂O square nero/grey 20x30x4 cm Comfort  
en Linea 15x15x30 antraciet getrommeld
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Nieuwe producten 2020

Nature Top kleuren
De Nature Top producten zijn kleurecht en  
gecoat. We hebben de lijn uitgebreid met de  
kleuren spotted grey en rusty black. De Nature 
Top betonklinker 6 cm kleuren zijn nu tevens  
verkrijgbaar in 8 cm.

Design Brick 6 cm en 8 cm
Deze steen met fijne deklaag is uitermate geschikt 
voor uw oprit. De Design Brick is verkrijgbaar in 
vijf verschillende kleuren: black, dark sepia, nero/
grey, grigio camello en ocean.

H2O Square 60x60x4 cm Comfort
De H₂O Square 60x60x4 cm Comfort, die door 
zijn gladde deklaag heel geschikt is voor op 
een zonneterras, hebben we uitgebreid met drie 
nieuwe kleuren: tricolore, Autumn en Desert rock.

Traptrede 100x35x15 cm
Met deze traptrede met een lengte van 100 cm  
en een breedte van 35 cm kan snel een brede  
trap gerealiseerd worden. Verkrijgbaar in de 
kleuren zwart en Indus black kleurecht.

Ceramaxx keramische tegels
Deze keramische tegels zijn kleurvast, slijtvast, 
krasvast en super sterk. Ze zijn verkrijgbaar in 
60x60 cm, 90x90 cm en 60x120 cm.

Linea Muurblok 15x15x30 cm
De Linea muurblokken, waarmee je bijvoorbeeld 
plantenbakken en muurtjes kunt maken, leveren 
we nu ook in de afmeting 15x15x30 cm in de kleur 
antraciet. Zagen is daarom in veel gevallen niet 
meer nodig.

H2O mixed wildverband 4 cm Comfort
Onze H₂O Comfort-lijn, producten met een dichte-
re en geborstelde toplaag, hebben we uitgebreid 
met een wildverband in vier verschillende kleuren: 
black emotion, nero/grey, tricolore en Desert rock.

Aquadrain afwateringsgoot
Deze goten kunnen rondom uw woning worden 
toegepast om het water uit uw tuin af te voeren. 
De goten zijn verkrijgbaar in zwart en grijs.

Invoegsplit
Met onze invoegsplit kunt u uw bestrating 
makkelijk voegen. De invoegsplit wordt geleverd  
in drie verschillende soorten in zakken van 20 kg.

Bekijk op pagina 41

Bekijk op pagina 8

Bekijk op pagina 12

Bekijk op pagina 28

Bekijk op pagina 31

Bekijk op pagina 60

Bekijk op pagina 66

Bekijk op pagina 68

Bekijk op pagina 74

NIEUW 
in ons assortiment!
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Nature Top  
60x60x5 cm en 20x30x6 cm kleurecht en gecoat

Speciaal aan deze serie is dat deze producten een 
kleurechte deklaag hebben. Omdat we kleurechte 
toeslagmaterialen gebruiken, blijven de kleuren 
beter behouden. 

De Nature Top heeft een deklaag, die 
gehydrofobeerd is. Dat wil zeggen dat  
het product waterafstotend is gemaakt. 

Bovendien is de Nature Top voorzien van  
een coating, die ervoor zorgt dat vuil en  
groene aanslag zich minder snel hechten  
aan het product. Met het juiste onderhoud  
blijven Nature Top producten mooi en fris. 

 20x30x6 cm   

 60x60x5 cm   

Nature Top 60x60x5 cm 
black mini facet

Nature Top 20x30x6 cm 
nero gray mini facet

Nature Top kleurecht 60x60x5 cm
glad rusty black mini facet

black rusty black nero grey

NIEUW 
in ons assortiment!
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Nature Top betonklinker  
6 cm en 8 cm

black rusty black nero grey spotted grey

NIEUW 
in ons assortiment!

Nature Top kleurecht bss 6 cm 
spotted grey mini facet

Nature Top kleurecht bss 6 cm glad rusty black mini facet

De Nature Top betonklinker 6 cm was al onderdeel 
van ons assortiment. We hebben het aanbod 
hiervan uitgebreid met twee geheel nieuwe tinten.

Deze betonklinker met kleurechte deklaag is er 
nu ook in spotted grey en rusty black. En om de 
lijn helemaal compleet te maken, is de Nature Top 
betonklinker nu tevens verkrijgbaar in 8 cm.
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Ceramaxx 
keramische tegels  
Nieuw in ons assortiment zijn Ceramaxx keramische tegels. 
Deze zijn verkrijgbaar in de maten 60x60, 90x90 en 60x120 cm. 

De tegels hebben een dikte van 3cm en hebben 
een enorme draagkracht. Ze zijn zelfs zo sterk 
dat ze zonder stabilisatiezand in uw terras 
geplaatst kunnen worden. Uiteraard kunnen de 
tegels ook zonder problemen op terrasdragers 
geplaatst worden. Alle Ceramaxx tegels zijn 

voorzien van nauwkeurig gemonteerde 
afstandhouders. Naast sterkte, kenmerkt 
de keramische tegel zich ook door haar 
kleurvastheid, slijtvastheid en krasvastheid.  
Een ideale tegel voor een onderhoudsarme  
tuin met een landelijke of klassieke uitstraling.

NIEUW 
in ons assortiment!

Ceramaxx Andes Moka Cermaxx Blue de Soignis Anthracite

Ceramaxx Andes Nero
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Ceramaxx Andes Grigio

andes grigio

ardeche carbon

andes moka

basaltina olivia 
black

andes nero

blue de soignis 
anthracite

blue de soignis 
gris

NIEUW 
in ons assortiment!

Verkrijgbare  
afmetingen en kleuren

60x60x3 cm
Andes Grigio*
Andes Moka* 
Andes Nero *
Basaltina Olivia Black** 
Blue de Soignies Anthracite**
Blue de Soignies Gris**

90x90x3 cm
Basaltina Olivia Black*
Blue de Soignies Anthracite**
Blue de Soignies Gris**
Ardeche Carbon*

60x120x3 cm 
Andes Grigio*
Andes Moka*
Andes Nero*

* rectified afstandhouder  
 Colored Body
** 2.0 rectified 
 afstandhouder  
 Colored Body

‘Ceramaxx keramische  
tegels zijn goed toepasbaar  
op onze terrasdragers.’



Patio square nero grey 40x80x5 cm

‘Door het toepassen 
van langwerpige tegels 
creëer je meer diepte 
in je tuin.’
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TIP:
De Patio is behandeld met 
een coating, die ervoor 
zorgt dat vuil en groene 
aanslag zich minder snel 
hechten aan de tegel. Met 
het juiste onderhoud blijft 
je bestrating mooi en fris.

Patio gecoate 
sierbestrating
We zijn bijzonder trots op onze Patio-tegels  
en ze vinden gretig aftrek. 

Mooie, sprankelende kleuren en door de  
aangebrachte coating ook nog eens zeer  
duurzaam in gebruik. De Patio-tegels zijn  
er in vele afmetingen en daarom voor vele  
doeleinden toe te passen. Zoals op de foto’s  
te zien, mag het resultaat er zijn!

Patio square tricolore 60x30x5 cm

notte naturelle

sole

nero grey

grigio camello

marrone viola

tefra

tricolore

ocean forrest
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Patio Mixed 4 cm
Ga je je hele tuin bestraten? Dan kies je er wellicht 
voor om de tegels in een zogenaamd wildverband  
te leggen. Het effect is speelser en het verband  
zorgt voor een stevigere samenhang tussen de  
verschillende afmetingen van de tegels.

Patio mixed nero grey 4 cm

Patio mixed grigio camello 4 cm

notte naturelle nero grey tricolore grigio camello

TIP:
Houd in beide gevallen wel rekening  
met de juiste voegenlengte, want bij  
een goed gestraat wildverband zijn 
zowel de horizontale als de verticale 
voegen nooit langer dan 100 cm.  
Zo ontstaat het mooiste patroon.

Producteigenschappen patio
 
• De tegels hebben een beschermlaag  
 (coating) 

• De tegels in deze lijn zijn dieper van kleur 

• De tegels zijn gehydrofobeerd 

• De kleuren zelf zijn duurzamer 

•  De tegels nemen minder water op; het blijft er 
als het ware ‘opliggen’. Hiervoor is het juiste 
onderhoud aan de tegels wel noodzakelijk.

•  Vuil en groene aanslag krijgen bij de juiste  
aanleg en het juiste onderhoud minder kans.

Ook de Patio-tegels in wildverband hebben  
een speciale coating, zijn gehydrofobeerd  
en zijn leverbaar in de nieuwste kleurtrends.  
Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Je gaat uit van een bestaand patroon dat  
 zich steeds herhaalt. 
2.  Je legt ze echt ‘wild’. Dat betekent dat je de 

verschillende formaten legt zoals je ze mooi 
vindt en zoals het uitkomt.
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notte naturelle

sole

nero grey

grigio camello

marrone viola

tefra

tricolore

ocean forrest

‘De Patio is door de  
geringe dikte van 4 cm 
zeer goed te verleggen.’

Patio Square 
60x60x4 cm

Het formaat van deze tegel is strak en groot.  
Om heel precies te zijn: 60x60 en maar 4 cm dik;  
dat maakt de tegels prima te verleggen!

De Patio-tegel geeft een luxe en elegante 
uitstraling aan je tuin zonder dat je er veel  
voor hoeft te doen. Daarnaast geven grote  
tegels een ruimtelijk effect, zodat je tuin al  
snel groter lijkt dan dat hij in werkelijkheid is. 

Patio square tefra 60x60x4 cm  
en antieke trommel waalformaat  

7 cm mangaan

Patio square forrest 60x60x4 cm
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notte naturelle nero grey marrone viola tricolore

Patio Square 
60x30x5 cm

De Patio Square 60x30x5 heeft een rechthoekig 
formaat. Dat maakt dat je deze tegel zeer goed in 
verschillende verbanden kunt leggen. 

Als je dit formaat in de lengte gebruikt, lijkt je  
tuin dieper. Aardige bijkomstigheid is dat deze 
tegel nog lichter is dan de 60x60, waardoor  
het plaatsen makkelijker gaat.

‘Slechts 
20 kg per stuk.’

Grootformaten Patio Square 
40x80x5 cm en 90x90x6 cm

We zien dat grotere tegels erg populair zijn en dat  
de formaten 40x80x5 cm en 90x90x6 cm het  
erg goed doen.

De tegels zijn beschikbaar in de kleuren notte 
naturelle, nero grey, grigio camello en ocean. 
Deze tegels maken je tuin optisch groter en 
zorgen voor een eigentijdse finishing touch!

notte naturelle nero grey grigio camello ocean

Patio square marrone viola 60x30x5 cm

Patio square nero grey 40x80x5 cm
Patio square grigio camello 90x90x6 cm 
 en traptreden 60x30x15 cm Indus black
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Patio Square  
20x30x6 cm

De Patio Square 20x30x6 cm is bij uitstek  
geschikt voor zwaardere belasting.

Als je de Patioformaten 60x60 of 60x30  
hebt gebruikt voor je tuin, dan is het mooi  
om bijvoorbeeld je oprit te bestraten met  
hun kleinere zusje, de 20x30. Alleen dat  
formaat is daar namelijk sterk genoeg voor.  
Zo maak je een mooie combinatie van  
diverse formaten in dezelfde tegelsoort  
en kleur.

notte naturelle nero grey marrone viola tricolore

Patio square tricolore 20x30x6 cm

Patio square tricolore 
20x30x6 cm

TIP:
De Patio Square 20x30x6 cm  
is door zijn formaat uitstekend 
geschikt voor opritten.
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H2O black H2O nero grey patio ocean

Patio & H2O Straight Exclusive  
Banenverband 7 cm

De Patio en H₂O zijn fantastische producten met 
unieke eigenschappen. Al onze H₂O-tegels zijn  
gehydrofobeerd (waterafstotend gemaakt).

Een extra eigenschap van de Patio is dat deze 
tegels zijn voorzien van een speciale coating, 
waardoor vuil zich minder snel hecht.  
Deze banenverbanden zijn beide uitermate 
geschikt voor de oprit. Met deze stenen kun 
je mooie lange lijnen leggen, zodat je lengte 
toevoegt aan je oprit en dus tegelijkertijd ook  
aan je tuin. 

 H₂O   

 Patio   

TIP:
Dit product is in de kleur 
ocean voorzien van een 
speciale beschermlaag 
zodat ze beter bestand  
is tegen weersinvloeden.

Patio straight ocean  
7 cm exclusive

Patio straight ocean 7 cm exclusive
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H2O square tricolore 60x60x4 cm Comfort

TIP:
Deze tegels zijn zeer geschikt 
voor op een zonneterras.  
De deklaag voelt uiterst zacht  
en comfortabel aan  
onder blote voeten.

H₂O square ocean 60x60x4 cm Comfort

H2O Square Comfort  
60x60x4 cm

Een geliefde tegel is de H₂O Comfort.  
Zoals je van ons gewend bent, is dit een  
tegel met uitstekende eigenschappen:  
licht in gewicht met een trendy uitstraling.

Het unieke aan de H₂O Comfort is dat de tegels 
een dichtere en geborstelde deklaag hebben,  
die comfortabel aanvoelt onder de (blote) 
voeten. We hebben dit seizoen drie nieuwe 
kleuren toegevoegd aan deze lijn: tricolore, 
Autumn en Desert rock.

black graphit

ocean

black emotion

grey

desert rock

cloudy brown

cloudy tefra

autumn tricolore

lava

summer

nero grey

cloudy arctic

cloudy trias

NIEUW 
in ons assortiment!



H₂O square nero/grey  
20x30x4 cm Comfort

H₂O mixed Desert rock  
4 cm Comfort

H2O Square Comfort  
20x30x4 cm

H2O Mixed Comfort  
Wildverband 4 cm 

De H₂O 20x30x4 cm Comfort is licht in gewicht 
en afgewerkt met een mooie dichte geborstelde 
deklaag. Dat voelt fijn aan onder je (blote) voeten.

We hebben onze H₂O Comfort-lijn dit jaar aangevuld 
met de H₂O mixed 4 cm Comfort.

black nero grey cloudy trias ocean

Dit wildverband geeft een speels effect en  
zorgt voor een stevigere samenhang tussen  
de verschillende afmetingen van de tegels.

Deze nieuwe uitvoering is verkrijgbaar in de 
kleuren black emotion, nero/grey, tricolore  
en Desert rock.

NIEUW 
in ons assortiment!

black emotion nero grey tricolore desert rock
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H2O Square Glad
De H₂O is een zeer geliefde tegel. Hij heeft een trendy uitstraling  
en is verkrijgbaar in verschillende formaten en uitvoeringen.

Kies je voor een strakke siertegel met een gladde bovenkant of  
met een structuur in de bovenlaag (reliëf)? Omdat er zoveel 
verschillende afmetingen zijn, kun je naar hartenlust combineren. 
Hou je van rechte lijnen? Dan is de H₂O Square echt iets voor jou. 
Alle H₂O siertegels zijn gehydrofobeerd. Met het juiste onderhoud 
heb je jarenlang plezier van deze siertegel.

nero grey

black

black graphite

cloudy brown

cloudy trias

lava

Formaat 
H2O Square 
(gladde bovenlaag)*

5 cm 
60x30 
60x60 
40x80

6 cm 
20x30 
40x20 
60x60

* niet alle formaten 
 zijn in iedere kleur 
 leverbaar

H₂O square cloudy trias emotion 40x80x5 cm H₂O square nero/grey emotion 40x80x5 cm
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H2O Square Reliëf 
60x60x5 cm 

Recht toe, recht aan. Door een grote, vierkante  
tegel te gebruiken die recht geblokt gelegd is,  
lijkt het wel alsof de oppervlakte van de tuin nog 
groter en weidser is. 

De H₂O reliëf is een zeer goed alternatief  
voor natuursteen, omdat hij een dichte deklaag 
met een klassieke uitstraling van gelaagd  
leisteen heeft.

black emotion nero grey emotion

H₂O square nero/grey emotion 60x60x5 cm excellent reliëf

H₂O square nero/grey emotion  
60x60x5 cm excellent reliëf



36 37

H2O Small Mixed Glad 5 cm

H2O Mixed Glad 5 cm

Zeer succesvol in ons assortiment is het H₂O 
wildverband met een glad oppervlak.

Een ander formaat wildverband van de  
H₂O is de ‘Mixed’. 

De vertrouwde kleuren zijn natuurlijk gebleven. 
Qua gewicht zijn ze uitermate goed te verleggen. 
Het kleine wildverband “Small Mixed” bestaat uit 
de volgende formaten per laag: 2 stuks 40x40,  
3 stuks 40x20, 3 stuks 30x20, 5 stuks 20x20  
en 1 stuk 20x10.

Dit is een groot wildverband en bestaat uit  
de volgende formaten per laag: 1 stuk 60x60,  
3 stuks 60x30, 2 stuks 30x30. De Mixed is  
zowel in glad als reliëf te krijgen.

nero grey cloudy trias summer

black emotion cloudy brown emotion nero grey emotion cloudy trias emotion

H₂O small mixed summer 5 cm

H₂O mixed cloudy trias emotion 5 cm

‘Mooi in grote terrassen.’
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H2O Mixed Reliëf 5 cm

H2O Longstones 7 cm  

De H₂O Square Reliëf is een zeer goed alternatief 
voor natuursteen, omdat hij een dichte deklaag met 
een klassieke uitstraling van gelaagd leisteen heeft.

De H₂O Longstone is dé steen om mooie geometrische 
vormen in je tuin mee aan te brengen.

Deze steen heeft een superdichte en gladde deklaag  
met een kleine velling, waardoor de steen van zichzelf 
een moderne uitstraling krijgt. Op zoek naar een 
strak maar speels effect? Leg de steen dan in een 
banenverband. Gebruik accessoires, bloemen en  
planten voor de finishing touch. Alle H₂O siertegels  
zijn gehydrofobeerd. Met het juiste onderhoud heb  
je jarenlang plezier van deze tegel.H₂O mixed nero/grey 5 cm excellent reliëf

nero grey cloudy trias

TIP:
De H2O Longstone is trouwens 
prima geschikt om je oprit mee 
aan te leggen. Het formaat is 
31,5x10,5x7 cm.

‘Meerdere 
legverbanden 
mogelijk.’

H₂O longstone nero/grey emotion 7 cm

black emotion nero grey emotion

De nero/grey is door zijn rustige uitstraling  
prima geschikt om met andere kleuren te  
combineren.
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Design Sierbestrating
• voorzien van fijne deklaag 
• licht in gewicht 
• mooie prijs/kwaliteit verhouding

black nero grey dark sepia grigio camello ocean

Design Brick   
6 cm en 8 cm

De Design Brick is een nieuwe uitvoering in onze 
Design-lijn. Deze steen met fijne deklaag is zowel 
verkrijgbaar in 6 cm als in 8 cm en wordt geleverd 
met een mini facet.

Beide afmetingen zijn beschikbaar in de kleuren 
black, dark sepia, nero/grey, grigio camello en 
ocean. Dit biedt genoeg keuzemogelijkheden om 
bijvoorbeeld uw oprit mee te bestraten, iets waar 
deze nieuwe steen uitermate geschikt voor is!

Design brick 6 cm glad 
dark sepia mini facet

Design brick 6 cm glad 
black mini facet

NIEUW 
in ons assortiment!
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Design Square 
en Longstone
Design square 60x60x4 cm, 
20x30x4 cm en 20x30x6 cm. 
Longstone 31,5x10,5x7 cm.

De Design-lijn bestaat uit producten met een
fijne deklaag en heeft een hele goede prijs/ 
kwaliteit verhouding. 

Voor terrassen en paden is de steen erg  
licht in gewicht en verkrijgbaar in 
verschillende formaten en uitvoeringen.  
Kies je voor een grote siertegel of een 
Longstone voor de oprit; deze lijn heeft het 
allemaal. Met het juiste onderhoud heb je 
jarenlang plezier van deze producten.  
Niet iedere kleur is in elk formaat leverbaar.
 

  60x60x4 cm en 20x30x4 cm   

  Longstone en 20x30x6 cm 
  

black emotion nero grey

cloudy trias ocean

Design square ocean 60x60x4 cm

Design square nero/grey 20x30x4 cmDesign longstone black emotion
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terracotta geel

ocean

antraciet

bruin zwart

grijs zwart

rood zwart

camel

nature mixed

bruin gv

chelsea

musselkalk

paars gv

leeds

bont gv

Trommelstenen  
Trommelstenen passen prima in een tuin met een 
nostalgische sfeer. Door hun verouderde uitstraling  
laten ze het gevoel van vervlogen tijden herleven. 

Door het trommelen (kunstmatig verouderen) ziet  
geen enkele steen er hetzelfde uit. Het is net alsof  
ze stuk voor stuk met de hand gemaakt zijn. Houd je  
van een warme en authentieke uitstraling, dan is  
deze steen de juiste keus.

Trommelen 
Eén van de methodes om straatstenen te bewerken  
is het zogenaamde ‘trommelen’. Hoe gaat dat nu  
precies in zijn werk? Na productie worden de onbewerkte 
stenen in een grote trommel geplaatst. De trommel ligt 
horizontaal met een lichte afloop. Aan het begin liggen  
de stenen boven in de trommel. Vervolgens gaat de 
trommel langzaam draaien en vallen de stenen over  
elkaar heen en botsen tegen elkaar. De stenen raken  
als het ware beschadigd en dat zorgt voor een verouderd 
uiterlijk als ze eenmaal in de tuin liggen. Iedere steen is 
anders en dat geeft een unieke uitstraling, die lijkt op  
oude gebakken bestrating.

Trommelsteen 21x14x7 cm Musselkalk

‘Wij leveren authentiek  
getrommelde stenen.’

Beschikbare  
formaten* 
lengte x breedte x hoogte

20x5x7 cm (WF) 
21x7x6 cm (DF) 
15x15x6 cm 
20x15x6 cm 
20x20x6 cm 
20x30x6 cm 
21x14x7 cm

20x30x4 cm 
20x30x5 cm

WF = Waalformaat 
DF = Dikformaat

* niet alle formaten zijn in 
 iedere kleur leverbaar.

groninger bruin
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Antieke trommelstenen   
Waalformaten en Dikformaten

Beschikbare  
formaten 
lengte x breedte x hoogte

20x5x7 cm (WF)
21x7x6 cm (DF)

WF = Waalformaat 
DF = Dikformaat

Antiek getrommelde waal- en dikformaten.  
Iedereen kent ze wel: die mooie, gebakken  
klinkers die je dat fijne en nostalgische gevoel 
geven. Deze antiek getrommelde stenen lijken  
daar als twee druppels water op, maar toch  
zijn ze gemaakt van beton.

Je kunt deze stenen gebruiken voor allerlei 
soorten toepassingen en ze combineren met 
andere materialen uit ons assortiment.  
Denk bijvoorbeeld aan een combinatie met  
onze Nature Top tegels. Het assortiment antiek 
getrommelde waal- en dikformaten bestaat uit 
de kleuren mangaan, moderno, oud veendam, 
nieuw veendam, groninger bruin, siepatico en 
musselkalk. Het zijn prachtige, warme kleuren  
die daadwerkelijk een antiek en nostalgisch  
tintje aan je tuin geven.

Dikformaat 8 cm op aanvraag! Antieke trommel waalformaat 7 cm groninger bruin

Antieke trommel waalformaat 
7 cm moderno

mangaan moderno oud veendam

nieuw veendam groninger bruin siepatico musselkalk

Antiek trommel waalformaat 
musselkalk en Patio 60x60x4 

notte naturelle
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Antiek getrommelde  
betonstraatsteen 6 cm  
Naast de waal- en dikformaten hebben we ook 
betonstraatstenen in de Antiek getrommelde 
uitvoering in ons assortiment. 

Deze betonstraatsteen is verkrijgbaar in  
8 verschillende kleuren. Met zijn dikte van  
6 cm is deze steen uitermate geschikt om  
te gebruiken voor opritten.

Antieke trommel betonstraatsteen  
6 cm oud veendam Antieke trommel betonstraatsteen 6 cm siepatico

moderno oud veendam siepatico antraciet

mangaan musselkalk nieuw veendam groninger bruin



50 51

Waalformaten en Dikformaten  

Samen met de Waalformaat is de Dikformaat  
de steen der stenen. Van oudsher worden deze 
stenen veel toegepast in de tuin. Het is een  
uiterst veelzijdige steen.

Je kunt ze gebruiken om terrassen aan te  
leggen, om slingerpaadjes te creëren, maar ook 
om stenen trappetjes mee te maken. Ze zijn 
ook mooi te combineren met tegels. Waal- en 
Dikformaten zijn uitgevoerd met vellingkant.  
De Dikformaat is iets forser dan de Waalformaat.

TIP:
Waalformaten zijn zeer geschikt 
om ronde terrassen mee aan 
te leggen en dikformaten 
worden vaak toegepast rondom 
tegels. De afmeting van een 
Waalformaat is 20x5 cm, van 
een Dikformaat is dat 21x7 cm.

grijs antraciet rood zwart bruin gv

paars gv bont gv bruin zwart grijs zwart

Dikformaat 6 cm paars gv

Waalformaat 6 cm antraciet en  
Patio square tricolore 20x30x6 cm
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Straksteen 20x30x5/6 cm grijs/zwart  
en splitrock XL 15x15x60 cm grijs/zwart

TIP:
Als je je terras (bijna) naadloos 
aan wilt laten sluiten, dan komt 
de straksteen uitstekend van 
pas. Je moet strakstenen wel 
met een kleine voeg straten.

Strakstenen  
Ben je op zoek naar een terras met een ‘strakke’ uitstraling, 
dan heb je aan de straksteen een goede.

Deze steen is leverbaar in een viertal formaten, waardoor je 
ook een mooi wildverband kunt leggen. Opvallend is dat door 
een minimale vellingkant (de bijna rechte randafwerking) 
je hele strakke bestrating kunt leggen.

Beschikbare  
formaten* 
lengte x breedte x hoogte

20x15x6 cm 
20x30x5 cm  
20x30x6 cm 
40x30x6 cm 
Wildverband 5 cm 

* niet alle formaten zijn in 
 iedere kleur leverbaar.

manchesterchelsea

paars gv

terracotta geel

antraciet

grijs zwart

bruin gv

Straksteen 20x30x5 cm  
grijs/zwart
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Betonstraatsteen 6 cm bruin/zwart

Betonstraatstenen  
De Betonstraatsteen is echt ‘no-nonsense’,  
what you see is what you get. Het is een  
veelzijdige steen, die je goed als basis kunt 
gebruiken voor verschillende sferen en designs.

Met deze steen hou je rust in je bestratingen  
en met de keuze van kleur en meubels,  
creëer je toch een aangeklede sfeer.  
Het formaat is 21x10,5x6 cm (andere diktes  
zijn op aanvraag leverbaar). De kleuren grijs, 
antraciet en grijs/zwart zijn ook in halve  
stenen verkrijgbaar.

tricolore

londen

jersey

grijs

rood

bont gv

grijs zwart

antraciet

paars gv

bruin zwart

bruin gv

terracotta geel

rood zwart

Betonstraatsteen 6 cm antraciet

TIP:
Bovenstaande stenen  
zijn in halfsteensverband  
gelegd. Wil je een meer  
nostalgische uitstraling,  
leg de stenen dan in  
elleboogverband.



56 57

Longstone opritsteen  
De Longstone is dé steen om te gebruiken voor je 
oprit! Maar daarnaast is de Longstone natuurlijk ook 
mooi te verwerken in een terras of pad. 

Net zoals het banenverband Straight Exclusive, is 
deze steen prima geschikt om mooi geometrische 

vormen aan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan 
een elleboogverband, waardoor je een speels  
en stijlvol effect krijgt. Door de kleine velling,  
heeft de steen van zichzelf een moderne 
uitstraling. Longstone Opritstenen zijn door en 
door gekleurd. Het formaat is 31,5x10,5x7cm.

Longstone opritsteen chelsea  
31,5x10,5x7 cmLongstone opritsteen groninger bruin 31,5x10,5x7 cm

‘Meerdere legverbanden mogelijk.’

grijs

antraciet

chelsea groninger bruin

grijs zwart ocean
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Muurelementen

Pallatico Block

Met muurelementen geef je je tuin een 
eigen karakter. Je maakt in no-time allerlei 
hoogteverschillen.

Door elementen op elkaar te stapelen, bepaal je 
zelf hoe hoog het wordt. Van muurelementen  
kun je trouwens ook plantenbakken, vijverranden, 
muurtjes en traptreden maken. Als je getrommelde 
(kunstmatig verouderde) muurelementen kiest, 
krijg je een heel natuurlijke en authentieke sfeer.

Het Pallatico Block heeft een moderne uitstraling 
en is uitstekend te combineren met onze grotere 
formaat tegels uit de Design, H₂O, Patio en 
Nature Top-lijn.

nero grey notte naturelle

Linea traptrede 60x30x15 cm antraciet ZVK

Pallatico block 15x15x60 cm reliëf nero/grey Pallatico block 15x15x60 cm reliëf notte naturelle

TIP:
Muurelementen zijn gemakkelijk 
te verwerken. Je lijmt ze 
eenvoudigweg op elkaar met 
speciale steenlijm. Stapel ze in 
halfsteensverband om zoveel 
mogelijk stevigheid te krijgen.

Dit muurblok heeft een deklaag die gelijk is aan 
die van onze Patio-lijn siertegels. Dat betekent 
dat het voorzien wordt van een gehydrofobeerde 
deklaag (net zoals de H₂O) en een coating zoals 
de Patio. Het block is leverbaar in de kleur notte 
naturelle en nero grey.
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Linea 15x15x30 cm antraciet getrommeld Linea 15x15x30 cm antraciet

Linea 15x15x60 cm antraciet

tricolore 
getrommeld

antraciet strak

grijs zwart

antraciet 
getrommeld

donkergrijs
getrommeld

tricolore

Linea 
stapelblokken
Al jaren een vertrouwd product in ons assortiment. 
Dit jaar hebben we de linea 15x15x30 cm antraciet 
aan ons assortiment toegevoegd in zowel strak  
als getrommeld. 

Hierdoor zijn de linea’s 15x15x60 cm eenvoudig  
te verwerken, omdat zagen niet meer nodig is voor 
een halfsteensverband. Je kunt hier nu de linea 
met de afmeting 15x15x30 cm voor toepassen.  
We hebben in totaal vier kleuren in ons 
assortiment: antraciet, donkergrijs, tricolore  
en grijs/zwart. Die laatste kleur is verkrijgbaar  
in de maten 12,5x12,5x45 cm en 15x15x60 cm  
en is in de strakke versie leverbaar.

Formaat 
linea stapelblok* 
breedte x hoogte x lengte

15x15x30 cm 
15x15x40 cm 
15x15x60 cm 
15x15x80 cm 
12,5x12,5x45 cm 

* niet alle formaten zijn in 
 iedere kleur leverbaar.

NIEUW 
in ons assortiment!
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Splitrocks XL

Met Splitrocks geef je je tuin een eigen karakter. 
Dat is omdat we de Splitrocks gesplitst hebben 
en daardoor de natuurlijke grondstoffen als een 
glanskies mooi naar voren komen. 

Je maakt heel makkelijk allerlei hoogteverschillen. 
Door elementen op elkaar te stapelen, bepaal je 
zelf hoe hoog het wordt. Van muurelementen kun 
je trouwens ook plantenbakken, vijverranden, 
muurtjes en traptreden maken. Als je getrommelde 
(kunstmatig verouderde) muurelementen gebruikt, 
krijg je een heel natuurlijke en authentieke sfeer.  
De Splitrock XL hebben we in het formaat 
15x15x60 cm en die is verkrijgbaar in een strakke  
en een getrommelde versie.

Splitrock XL grijs/zwart 15x15x60 cm

Splitrock XL musselkalk 15x15x60 cm getrommeld

grijs zwart 
getrommeld

musselkalk

antraciet

grigio camello

musselkalk
getrommeld

antraciet 
getrommeld

grigio camello 
getrommeld

bruin zwart

tricolore

bruin zwart 
getrommeld

tricolore 
getrommeld

grijs zwart
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grijs zwart 
getrommeld

antraciet

grigio camello

antraciet 
getrommeld

grigio camello 
getrommeld

bruin zwart

tricolore

bruin zwart 
getrommeld

tricolore 
getrommeld

grijs zwart

Splitrocks 
11x13x32 cm

Naast de Splitrock XL hebben we ook Splitrocks  
in een kleiner formaat, namelijk 11x13x32 cm.  
Ook dit formaat is verkrijgbaar in een strakke  
en een getrommelde versie. 

De Splitrocks met afmeting 11x13x32 zijn 
leverbaar met een geknipte kopse kant,  
waardoor ze mooier te verwerken zijn.  
Voor deze formaten zijn daarnaast ook 
hoekstukken met geknipte kopse kant  
verkrijgbaar (formaat 11x13x29).

‘Splitrocks zijn 
er zowel in strak 
als getrommeld.’

Splitrock grigio camello 11x13x32 cm

Bielzen, Palissades 
en Opsluitbanden
Als je bestrating aanlegt, is het nodig om ze ‘op te sluiten’. 
Zo voorkom je dat je bestrating gaat schuiven. 

‘Opsluiten’ kan met verschillende soorten, maten en 
kleuren sierbanden. Er is altijd een sierband die past  
bij je tuin. Eerder hebben we uitgelegd wat je met  
Linea stapelblokken en Splitrocks kunt doen, maar  
ook palissadebanden zijn geschikt om een verhoogde  
border aan te leggen.

TIP:
Zet de palissadeband voor  
de helft in de grond voor  
extra stevigheid.

Diverse sierbanden in  
de kleur antraciet

Formaten* 
breedte x hoogte x lengte

Biels* 
20x11x70 cm 
20x11x120 cm

Rotondo’s* 
6x25x50 cm

Quadrato’s* 
6x25x50 cm 
6x35x50 cm

Opsluitbanden** 
5x15x100 cm 
6x13x100 cm 
6x15x100 cm 
6x20x100 cm 
6x30x100 cm 
7x40x100 cm 
8x20x100 cm 
10x20x100 cm 
15x40x100 cm 

* verkrijgbaar in 
 antraciet 
**  verkrijgbaar in grijs 
 en antraciet
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Traptreden  
100x35x15 cm

Onze traptreden met een lengte van 60 cm waren  
al een succes. Daar hebben we nu ook een traptrede 
met een lengte van 100 cm en een breedte van  
35 cm aan toegevoegd.

Hiermee kan snel een brede trap gerealiseerd 
worden. Doordat de traptrede ook extra diep is,  
is hij ook makkelijker te belopen. 

De traptrede 100x35x15 cm is leverbaar in  
de kleur zwart en in de kleurechte variant  
Indus Black. 

Traptrede 60x30x15 cm  
Indus black kleurecht facet

indus black kleurecht

antraciet

donkergrijs

lava grigio

‘Traptrede 
Indus Black  

is 100% 
kleurecht.’

Traptrede 100x35x15 cm Indus black kleurecht facet

Traptreden
Maak je tuin helemaal af met aanvullende  
producten zoals traptreden.

Traptreden van beton zijn uitermate geschikt  
om hoogteverschillen in je tuin te overbruggen.  
Zo krijg je een speels effect dat je tuin net 
dat beetje extra geeft. De kleur Indus Black 
is voorzien van een vellingkant en is 100% 
kleurecht.

Beschikbare  
formaten en kleuren 
lengte x breedte x hoogte

60x30x15 cm 
zonder facet 
antraciet 
lava grigio 
donkergrijs

60x30x15 cm 
met facet 
Indus black kleurecht 

100x35x15 cm 
met facet 
antraciet 
Indus black kleurecht

NIEUW 
in ons assortiment!
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NIEUW 
in ons assortiment!

Aquadrain Afwateringsgoot
Een mooie toevoeging aan onze 
bestratingsproducten dit seizoen is de Aquadrain 
Afwateringsgoot. Deze lijngoot bestaat uit een 
kunststof (PVC) gootelement met een aluminium 
designrooster verkrijgbaar in zwart of grijs.

De goot kan worden toegepast rondom de woning 
waar geen verkeersbelasting komt. Door middel 
van een zij- of onderuitloop kan het water uit 
uw tuin worden afgevoerd naar het riool of een 
infiltratiesysteem. Indien u het water afvoert  
naar een infiltratiesysteem, bent u tevens 
duurzaam bezig en het verbetert de waterbalans 
van de bodem.

Afvoercapaciteit
De lijngoot van 65 mm heeft een afvoercapaciteit 
van 540 liter per minuut aan de vooruitgang van 
50 mm en een afvoercapaciteit van 1200 liter per 
minuut aan de onderuitgang van 80 mm.
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Keigrassteen  
Waterpasserend

De keigrassteen is een betonelement met een keitjesprofiel waar  
ruimte tussen zit, die je naar keuze of naar gelang de toepassing  
kunt vullen met graszaad of met een andere vulling. Keigrasstenen 
hebben een nostalgisch uiterlijk, maar tegelijkertijd voldoen ze aan 
moderne eisen en bouwwijzen. 

Dat maakt ze toepasbaar in zowel gebieden die van historisch  
belang zijn, als in nieuwe woon- en werkomgevingen. Als je 
keigrasstenen een strakke uitstraling wilt geven, dan kan de  
ruimte tussen de keitjes opgevuld worden met bijvoorbeeld een 
gekleurde splitsoort. Zo krijg je een solide constructie die  
resulteert in een duurzame, natuurlijke en onderhoudsarme 
bestrating. Vul je de ruimte tussen de keitjes echter met graszaad,  
dan krijg je een groen tapijt waar je ook op kunt rijden.  
 
De keigrassteen heeft zeer goede drainage-eigenschappen en 
kun je toepassen op paden en pleinen, op taluds, maar ook op 
parkeerplaatsen of op inritten, zonder dat er problemen met de 
afvoer van het oppervlaktewater ontstaan.

Keigrassteen 45x45x10 cm grijs
Keigrassteen  

45x45x10 cm  
antraciet

antraciet grijs bruin genuanceerd grijs zwart

Beschikbare  
formaten 
lengte x breedte x hoogte

45x45x10 cm 

opvulruimte 
ca. 0,0076m3

‘De keigrassteen heeft zeer 
goede drainage-eigenschappen.’



72

Terrasdragers zijn handige hulpmiddelen van 
kunststof of rubber, om tegels op te leggen.  
De dragers zorgen ervoor dat regenwater snel 
wegloopt tussen en onder de tegels. Ze worden 
toegepast op daken, dakterrassen, balkons en 
galerijen. Ook in de gewone tuin zijn ze superhandig 
voor het maken van een verhoogd terras op een 
betonnen vloer of over uw oude terrasbestrating.

Verstelbare terrasdrager Rooflogix
Vaste terrasdrager RooflogixStructusol draagsysteem

Voordelen Rooflogix terrasdragers

• Ophogen van terrassen van 10 mm  
 tot een meter

• Snelle en makkelijke montage

• Kan over iedere ondergrond

• Licht in gewicht

• Zeer duurzaam, geschikt voor buiten

• Belastbaar tot 800 kg per drager

• Demontabel en herbruikbaar

Er zijn eenvoudige vaste dragers met een 
kruisstuk. Tevens zijn er verstelbare terrasdragers, 
waarmee het tegeldek waterpas gesteld kan 
worden, door ze omhoog of omlaag te draaien. 
Voor extra ondersteuning, bij bijvoorbeeld zware 
belasting of hele grote of langwerpige tegels,  
is er eventueel een draagsysteem verkrijgbaar: 
Het Structusol draagsysteem. Dit systeem bestaat 
uit aluminium rails met anti-slip inlage, die over de 
vaste of verstelbare dragers worden gelegd. 

Rooflogix terrasdragers TIP:
Vraag voor uitgebreidere 
informatie over soorten en 
afmetingen, een Rooflogix 
terrasdrager-brochure aan 
bij uw lokale Kijlstra-dealer.
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Voetcomfort: Deze tegels zijn geborsteld, waardoor ze zacht 
aanvoelen aan de (blote) voeten. De structuur van deze tegels 
is door het borstelen en de speciale manier van produceren 
zeer dicht. Kleuren worden zo nog mooier en vuil krijgt hierdoor 
minder kans om zich aan de tegels te hechten.

Licht in gewicht: Dit zijn de lichtgewicht tegels in ons 
assortiment. De dikte is hierbij slechts 4 cm waardoor 
de tegels makkelijk te verleggen zijn.

Voorzien van toplaag: Deze tegels zijn voorzien van een 
fijne toplaag waardoor ze een dichter oppervlak hebben.

Onderhoudsvriendelijk: Deze tegels zijn voorzien van een 
toplaag, waardoor ze een dichter oppervlak hebben. 
De tegel is gehydrofobeerd (water afstotend gemaakt),  
waardoor kans op kalkuitbloei wordt verminderd en bij  
het juiste onderhoud is de tegel waterafstotend.

Onderhoudsvriendelijk +: Deze tegels zijn voorzien van een 
toplaag, waardoor ze een dichter oppervlak hebben. De tegel 
is gehydrofobeerd (water afstotend gemaakt), waardoor kans 
op kalkuitbloei wordt verminderd en bij het juiste onderhoud 
is de tegel waterafstotend. Tevens is op de tegel een coating 
aangebracht die zorgt voor een langer kleurbehoud van het 
product en waardoor vuil minder zal worden aangetrokken 
en heel eenvoudig is schoon te houden.

Onderhoudsvriendelijk ++ : Deze tegels kenmerken zich door 
kleurvastheid, slijtvastheid en krasvastheid. Hierdoor zijn ze 
onderhoudsarm.

Kleurechte natuurstenen deklaag: Bij deze tegels is natuursteen 
granulaat gebruikt in de deklaag. Door het gebruik van deze 
kleurechte toeslagmaterialen, blijven de kleuren langer 
behouden. 

Voorzien van afstandhouder: Deze producten zijn voorzien van 
zogenaamde afstandhouders. Dit is een verdikking aan de 
zijkanten van de steen of tegel die ervoor zorgt dat de bestrating 
een klein stukje uit elkaar ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de 
bovenkanten van de stenen of tegels elkaar raken waardoor ze 
kunnen beschadigen.

 Getrommeld/verouderd oppervlak: Trommelstenen worden na 
productie en uitharding getrommeld. Ze worden in een grote, 
draaiende trommel geplaatst die schuin afloopt. Doordat de 
stenen over elkaar heen vallen en botsen, raken ze als het ware 
beschadigd en dat geeft ze een verouderd uiterlijk.

Berijdbare bestrating oprit: Deze bestrating is geschikt voor 
opritten.

Waterpasserend: Dit product heeft, door grote sparingen en/of 
afstandhouders, zeer goede drainage eigenschappen waardoor 
regenwater kan infiltreren naar het riool of in de bodem.

Gewelfd oppervlak: Door de gewelfde deklaag heeft de tegel  
een door natuursteen geïnspireerde uitstraling.

Mini facet: Deze tegels zijn voorzien van een mini facetrand.  
Dit is een kleine ronding (velling) aan de randen van 
de bestrating, waardoor ze minder gevoelig zijn voor 
beschadigingen en minder last hebben van braamvorming 
op de randen.

Geschikt voor plaatsing op terrasdragers: Deze producten 
kunnen gebruikt worden op vlakke daken, balkons, galerijen  
en dakterrassen. 
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Verkoopinformatie
We hebben veel zorg besteed aan het 
samenstellen van deze brochure, maar 
toch willen we je wat aandachtspunten 
meegeven: 

.  Door de fotografie en druk kunnen de 
kleuren van de producten enigszins 
afwijken van de werkelijkheid. 
Maak je definitieve keuze daarom 
altijd aan de hand van de monsters 
die bij onze dealers verkrijgbaar zijn. .   Bestel je materialen in één keer. 
Al onze producten zijn namelijk 
gemaakt van natuurlijke grondstoffen 
en daardoor kunnen materialen uit 
verschillende producties enigszins 
afwijken in kleur en structuur. .  Bestel liever een kleine hoeveelheid 
materiaal extra. Als er stenen breken 
tijdens het straten of komt de 
bestrating toch iets anders uit, dan zit 
je nooit zonder. Bovendien kun je met 
een kleine voorraad later materialen 
vervangen. .  Vanwege het grote aanbod heeft je 
leverancier niet alles op voorraad; 
houd daarom rekening met een 
leveringstermijn. .    Controleer de materialen altijd 
voordat je ze gaat verwerken. 
Materialen die je eenmaal verwerkt 
hebt, heb je geaccepteerd en 
daar kun je geen klacht meer over 
indienen. Herbestratingskosten 
kunnen we helaas niet vergoeden. .  Volg de legvoorschriften op of vraag 
het aan je leverancier. Zo voorkom je 
onaangename verrassingen. .  Betonproducten kunnen gevoelig zijn 
voor witte uitslag, dit is een natuurlijke 
reactie. De witte uitslag verdwijnt op 
den duur vanzelf. We accepteren geen 
klachten hierover. .  Alle vermelde afmetingen zijn circa. 
De mogelijkheid bestaat dus dat 
de aangegeven maten enigszins 
afwijken. Meet voor aankoop het 
product op als je strikt gebonden  
bent aan bepaalde afmetingen.  
We accepteren geen klachten hierover. .   Voor alle verkoopvoorwaarden 
verwijzen we je naar de website.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Kijlstra Bestrating Veendam.

NIEUW 
in ons assortiment!

Voegsplit zwart  
(grijs/zwart) 1-3 mm

Zilverzand black sparkle  
(zwart glimmend) 0,1-0,8 mm

Om uw bestrating te voegen hebben we dit jaar 3 
soorten voegsplit aan ons assortiment toegevoegd: 
Black Sparkle 1-3 mm, Zwart 1-3 mm en Zilverzand 
Black Sparkle 0,1-0,8 mm. 

Omdat dit type voeg los wordt ingeveegd,  
is het eenvoudig toe te passen. Het geeft niet 
alleen een functioneel, maar ook een decoratief 
eindresultaat. Onze invoegsplit wordt geleverd  
in zakken van 20 kg.

Invoegsplit

Voegsplit black sparkle (zwart glimmend) 1-3 mm



Kijlstra maakt het.

Kijlstra Bestrating BV
Adriaan Tripweg 5
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