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Een tuin kent vele gedaantes en ervan genieten doet elke bezitter op een eigen 
manier. Waar de één naar hartenlust tuiniert, is dit voor de ander enkel en alleen 
genieten van het gebruik ervan.
METTEN stenen en tegels maken in ieder geval en altijd een groot verschil. Ontdek 
hoe u met hulp daarvan een echt eigen paradijs kunt maken.

Een mooie tuin.
Meer dan groen alleen.



Gevraagd: 
ideeën om een tuin 
in te richten.

Aangeboden: 
geheel eigen stijl, 

duurzaam plezier.



De CleanTop®-Technology heeft inmiddels meer dan 15 jaar zijn waarde in de praktijk 
bewezen. Het beschermt stenen en tegels tegen weer en wind en vervuilingen vanuit de 
natuur en zeker niet in de laatste plaats: door het dagelijkse gebruik.
Het reinigen met water en een zachte buitenhuisreiniger is eigenlijk voldoende. Bij alle 
producten met CleanTop® is de CleanTop® Factor per product aangegeven. Heel simpel 
eigenlijk: hoe hoger het getal, hoe eenvoudiger is de reiniging. 

Een slimme én blijvende technologie… 
Naast de verlaagde indringing is ook de aanhechting op een product met CleanTop® 
beduidend lager. Deze brede beschermende werking bestaat uit meerdere componenten 
en is ontstaan in verschillende fasen van een gecompliceerd productieproces.
Het is een vast verbonden met het gehele product, het maakt dat een nabehandeling 
overbodig is. Dit in tegenstelling tot gangbare beschermingsmethoden zoals coaten en 
impregneren.

Gebruik uw terras zonder zorgen over het schoonmaken ervan. CleanTop® 

maakt uw tegels blijvend bestendiger tegen vuil en voor u het schoonmaken 
eenvoudiger.

Een glas rode wijn. 
Een barbecue met vrienden.
Leven op het terras. 

Op uw nieuwe terras wilt u alles doen 
...behalve eindeloos schrobben.

Daarvoor en daarnaar.

Daartussen is er weinig werk.



Kasjmierbeige.
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URBINO
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De natuur is perfect. Al sinds het begin van de mensheid wordt het door ons gebruikt om 

het leven vorm te geven. Maar in sommige opzichten is het mogelijk gebleken om deze 

natuurlijke perfectie te verfijnen.

Bij de Urbino stenen en tegels lijkt het erop alsof deze miljoenen jaren geleden in 

de aarde zelf zijn ontstaan, waarna deze in de steengroeve in het daglicht gebracht 

werden. Maar het oppervlak, met de op natuursteen gelijkende marmering en de 

gewelfde belijning van de steenranden, zijn niet ouder dan enkele maanden. Ontstaan 

in een unieke productietechnologie, als tegel of steen, in warme mediterranen tinten of 

eigentijdse grijstinten. En altijd met de CleanTop®-Technology voor een vereenvoudigde 

reiniging en verhoogde verweringsbestendigheid. 

Verfijnde natuurlijke 
perfectie. 

URBINO

CF 90

NIEUW
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URBINO

1        Kasjmierbeige.
2-3   Vulkaangrijs.
4-5   Kasjmierbeige.

5
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URBINO

1        Vulkaangrijs.
2    Kwartsietgrijs.
    Linaro muur Kwartsietgrijs.
3    Vulkaangrijs.
4-5   Kwartsietgrijs.

1
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URBINO

KLEUREN TEGELSYSTEEM

Kasjmierbeige Vulkaangrijs

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

> Gemarmerd en egaal oppervlak.

> Natuurlijk gewelfde kantafwerking, karakteristieke uitstraling.

> Kantafwerking zonder vellingkant, goede begaanbaarheid.

> In twee dikte uitvoeringen, voor terras én oprit.

> Veilige glijweerstand.

> Vorst- en strooizout bestendig.

> METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en 
 productietechnologie.

KLEUREN BESTRATINGSSYSTEEM

VERWERKINGSTIPS  

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor 
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegen-
materiaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.

VulkaangrijsKasjmierbeige Kwartsietgrijs

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting 

– Gemakkelijke reiniging van blad- en bloemvlekken, koffie,  
 ketchup en vetvlekken in vergelijk met een product zonder  
 CleanTop® 

– Verminderde aanhechting van algen en mos 

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product 

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling 

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

CF 90 CO2
ZERTIFIZIERT

KLIMASCHUTZ
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URBINO

TEGELSYSTEEM LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm Kasjmierb. Kwartsietg. Vulkaang.

TOEPASSING

20 30 5 . .

40 30 5 . .

50 30 5 . .

AFMETINGEN

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nlLEGPATRONEN TEGELSYSTEEM

BESTRATINGSSYSTEEM LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm Kasjmierb. Kwartsietg. Vulkaang.

TOEPASSING

12,5 12,5 8 . . .

18,75 12,5 8 . . .

Urbino tegelsysteem wordt 

enkel per laag geleverd.

In een laag zijn aanwezig

4 stuks 50 x 30 x 5 cm,
3 stuks 40 x 30 x 5 cm,
2 stuks 20 x 30 x 5 cm.

1 laag = 1,08 m2

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nlLEGPATRONEN BESTRATINGSSYSTEEM

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

40

20

50

40

50

2020

40

50

Verwerkings-
voorbeeld 
pad 90 cm

Verwerkings- 
voorbeeld 
pad 120 cm
licht verspringend

Verwerkings-
voorbeeld 
terras

40

50 50

50 50

40 40

20

20

KLEUREN

KLEUREN

PATROON 8

Benodigd  
materiaal/m2:  
12,5 x 12,5 cm  
ca. 16 St. 
18,75 x 12,5 cm 
ca. 32 St. 
 
Kantafwerking/
m1: 12,5 x 12,5 cm  
ca. 2 St.

PATROON 11

Benodigd   
materiaal/m2:  
12,5 x 12,5 cm  
ca. 64 St. 
 
Kantafwerking/ 
m1: 18,75 x 12,5 cm  
ca. 4 St.

PATROON 13

Benodigd  
materiaal/m2:  
12,5 x 12,5 cm  
ca. 16 St. 
18,75 x 12,5 cm 
ca. 32 St. 
 
Kantafwerking/
m1: 12,5 x 12,5 cm  
ca. 4 St.



Antraciet.
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CORIO
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Niet alles is zoals het lijkt. Ook harde stenen kunnen hun zachte zijde hebben. En wat op 

het oog als ruw overkomt, is bij een aanraking met de hand een zachte ervaring. Het loont 

zich de wereld hier achter opnieuw te ontdekken- met alle zintuigen. 

De Corio steen verrast bij het aanraken met zijn samtiert® oppervlak dat is ontstaan in een 

uitgekiend meervoudig productieproces. De gebruikte grondstoffen in combinatie met de 

toegepaste CleanTop®-Technology maken een prettig gebruikscomfort en hoge duurzaam-

heid. De pure uitstraling met verholen zachte zijde en omzoomd door een verfijnde micro 

vellingkant, maken het kader voor deze herontdekking. 

Een zaak van
“Ruwe bolster, blanke pit”?

CORIO

CF 90

NIEUW
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CORIO

1-4    Antraciet.
 

1

2

3

4
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CORIO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

> Samtiert® oppervlak met hoogwaardige natuursteen edelsplitten.

> Uiterst verfijnde micro vellingkant.

> Ook leverbaar als aantrekkelijk banenverband.

> Langdurig kleurintensief.

> Veilige glijweerstand.

> Vorst- en strooizout bestendig.

> METTEN innovatie: gepatenteerde productietechnologie.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting 

– Gemakkelijke reiniging van blad- en bloemvlekken, koffie,  
 ketchup en vetvlekken in vergelijk met een product zonder  
 CleanTop® 

– Verminderde aanhechting van algen en mos 

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product 

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling 

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

CF 90

VERWERKINGSTIPS  

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor 
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegen-
materiaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.

Alle opgegeven maten zijn rastermaten
inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM LENGTE 
in cm

BREEDTE 
in cm

DIKTE 
in cm

TOEPASSING

37,5 25 8

40 16 8

35 16 8

30 16 8

25 16 8

35 12 8

25 12 8

AFMETINGENKLEUREN

Antraciet

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nlLEGPATRONEN

PATROON 1

Benodigd 
materiaal/m2:  
37,5 x 25 cm  
ca. 11 St. 

Kantafwerking 
ter plaatse 
verzagen.

PATROON 2

Benodigd 
materiaal/m2:  
37,5 x 25 cm  
ca. 11 St. 

Kantafwerking 
ter plaatse 
verzagen.

PATROON 3

CORIO 
BANENVER-
BAND

Corio in banenverband wordt enkel 
per laag geleverd.

In een laag zijn aanwezig
2 stuks 40 x 16 x 8 cm,
2 stuks 35 x 16 x 8 cm,
6 stuks 30 x 16 x 8 cm,
6 stuks 25 x 16 x 8 cm,
6 stuks 35 x 12 x 8 cm,
6 stuks 25 x 12 x 8 cm.

1 laag = 1,20 m2



Antraciet.
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LUXEO
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Altijd een geziene gast in de tuin, de stralen van de zon. Met een afstand van ongeveer 

150 miljoen kilometer heeft het niet de kortste reistijd. U daarentegen heeft slechts enkele 

minuten nodig om met gloed begroet te gaan worden.

De verschijning van de Luxeo tegels treden u met een bijzonder karakter tegemoet bij elke 

zonnestraal. In elke beloopbare toepassing, in het kwadraat of als zeer actueel parket 

formaat. Een decente structuur in de markante kleur van het tegeloppervlak, de hoogste 

CleanTop® classificering. Ultiem in verschijning, in karakter en in gemak van het dagelijks 

gebruik. 

Een opzienbarend
voorkomen, nu in slechts 
enkele minuten.

LUXEO

CF 120

NIEUW
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LUXEO

1-3    Antraciet.
 

1

2

3

25

LUXEO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN CF 120

KLEUR

Antraciet

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nlLEGPATRONEN

PATROON 1

Benodigd 
materiaal/m2:  
50 x 50 cm  
ca. 4 St.

PATROON 2

Benodigd 
materiaal/m2:  
100 x 33,3 cm  
ca. 3 St. 

Kantafwerking 
ter plaatse 
verzagen.

PATROON 3

Benodigd 
materiaal/m2:  
100 x 33,3 cm  
ca. 3 St. 

Kantafwerking 
ter plaatse 
verzagen.

> Zeer dicht, nagenoeg geheel afgesloten steenoppervlak.

> Smalle voegen, comfortabele begaanbaarheid.

> Tijdens productie onstane hoogglanzende oppervlak 
 ontwikkelt zich na verwerking tot natuurlijke zijdeglans.

> Veilige glijweerstand.

> Vorst en strooizout bestendig.

> METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en   
 productie technologie.

Oppervlak met CleanTop® CF 120:

– Extreem gereduceerde vuilopname én aanhechting

– Gemakkelijke reiniging van blad- en bloemvlekken, koffie,   
  ketchup en vetvlekken in vergelijk met een product zonder  
  CleanTop®

– Verminderde aanhechting van algen en mos

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

– Gereduceerde kauwgom aanhechting

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

TEGELS LENGTE in cm BREEDTE in cm DIKTE in cm TOEPASSING

50 50 5

100 33,3 6

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

VERWERKINGSTIPS  

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor 
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegen-
materiaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.

Om onnodige kantbeschadigingen tijdens de verwerking te ver-
mijden raden wij het gebruik van het METTEN kantelprofiel aan.

OPMERKING  

Aftrillen enkel met een trilplaat (type 1500) dat voorzien is van 
de via METTEN te verkrijgen TopSlide hoes. Voor een vakkun-
dige verwerking van Luxeo wordt deze hoes als verwerkings- 
voorschrift voorgeschreven. Eventuele in het begin optredende 
lichte krassporen verdwijnen door verwering en gebruik.
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STEENGALERIE
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STEENGALERIE

 Nederland: METTEN
Stein+Design Steengalerie.
De METTEN STEENGALERIE is gevestigd in het hart van de Betuwe, 

vlakbij Tiel in het plaatsje Eck en Wiel. De vestiging vertegen-

woordigd de fabriek in Nederland voor METTEN Stein+Design te 

Overath in Duitsland.

Vanuit deze Steengalerie kunnen wij u als geïnteresseerde 

met raad en daad bijstaan in uw overweging om een METTEN 

product aan te schaffen en natuurlijk u te helpen met de keuze 

van het goede product. De Steengalerie heeft een beperkt ge-

deelte van het totale assortiment verwerkt in de tuin. De overige 

producten worden getoond in de fabriek standaards welke ook 

in gebruik zijn bij onze verkoopadressen in Nederland. U krijgt 

hiermee een indruk van de mogelijkheden van de producten in 

de toepassing in uw eigen tuin. Wel vragen wij u vooraf contact 

op te nemen met ons indien u persoonlijk geadviseerd wilt 

worden. Wij kunnen dan ruim de tijd nemen om uw vragen te 

beantwoorden.

wat doet metten nederland?
METTEN Nederland is de Nederlandse verkooporganisatie 

voor de producten van METTEN Stein+Design. Onze producten 

worden gebruikt door gemeenten, architecten, aannemers en 

hoveniers. En natuurlijk, tot onze vreugde, een groeiend aantal 

particulieren tuinbezitters.

Het is onze taak om afnemers en gebruikers van deze producten 

met raad en daad bij te staan in het traject van overweging, 

besluitvorming tot en met de verwerking en het gebruik van de 

METTEN producten. Dit doen wij met een relatief klein team. Dit 

is mogelijk door een zeer efficiënte organisatie in Duitsland op 

de fabriek, hier in Nederland op het kantoor en een geselecteerd 

aantal verkooppunten verspreid door Nederland. Zo wordt het 

mogelijk om op persoonlijke behoefte te adviseren en te assi-

steren. Je zou dit een stukje “maatwerk” kunnen noemen. Niet 

alleen bevestigd dit het kenmerk van kwaliteit, het stimuleert 

ook in het werk. Verkopen wordt op deze wijze “dienstverle-

ning”. En dit laatste deel is het leukste aspect van ons werk.

metten steengalerie (nederland)
Eck en Wiel, Doejenburg 14, Industrieterrein Doejenburg,  

Snelweg A15, afslag Tiel nr. 33.

Eck en Wiel ligt op circa 10 minuten rijden vanaf Tiel.

DE OPENINGSTIJDEN ZIJN:

februari tot en met november:

maandag - vrijdag: 9.00 – 16.00 uur

Bij een bezoek aan onze Steengalerie voor een gerichte  

advisering, vragen wij u vooraf een afspraak te maken.

Buiten de nationale feestdagen is ons kantoor ook gesloten op 

14 april (Goede vrijdag) en 26 mei 2017.

Daarnaast zijn wij wegens vakantie gesloten van 31 juli tot en met 18 

augustus 2017 en van 20 december 2017 tot en met 2 januari 2018.

De METTEN STEENGALERIE is gevestigd in 

het hart van de Betuwe, vlakbij Tiel in het 

plaatsje Eck en Wiel. De vestiging vertegen-

woordigd de fabriek in Nederland voor METTEN 

Stein+Design te Overath in Duitsland. 

 

Vanuit deze Steengalerie kunnen wij u als ge-

interesseerde met raad en daad bijstaan in uw 

overweging om een METTEN product aan te 

schaffen en natuurlijk u te helpen met de keuze 

van het goede product. De Steengalerie heeft 

een beperkt gedeelte van het totale assorti-

ment verwerkt in de tuin. De overige producten 

worden getoond in de fabriek standaards welke 

ook in gebruik zijn bij onze verkoopadressen 

in Nederland. U krijgt hiermee een indruk van 

de mogelijkheden van de producten in de 

toepassing in uw eigen tuin. Wel vragen wij u 

vooraf contact op te nemen met ons indien u 

persoonlijk geadviseerd wilt worden. Wij kun-

nen dan ruim de tijd nemen om uw vragen te 

beantwoorden. 

wat doet metten nederland? 
 

METTEN Nederland is de Nederlandse verkoop-

organisatie voor de producten van METTEN 

Stein+Design. Onze producten worden gebruikt 

door gemeenten, architecten, aannemers en 

hoveniers. En natuurlijk, tot onze vreugde, een 

groeiend aantal particulieren tuinbezitters.

Het is onze taak om afnemers en gebruikers 

van deze producten met raad en daad bij te 

staan in het traject van overweging, besluitvor-

ming tot en met de verwerking en het gebruik 

van de METTEN producten. Dit doen wij met 

een relatief klein team. Dit is mogelijk door 

een zeer efficiënte organisatie in Duitsland op 

de fabriek, hier in Nederland op het kantoor 

en een geselecteerd aantal verkooppunten 

verspreid door Nederland. Zo wordt het moge-

lijk om op persoonlijke behoefte te adviseren 

en te assisteren. Je zou dit een stukje “maat-

werk” kunnen noemen. Niet alleen bevestigd 

dit het kenmerk van kwaliteit, het stimuleert 

ook in het werk. Verkopen wordt op deze wijze 

“dienstverlening”. En dit laatste deel is het 

leukste aspect van ons werk.

  Nederland: Metten  
Stein+Design Steengalerie. 

METTEN Steengalerie (Nederland)

Eck en Wiel, Doejenburg 14, Industrieterrein Doejen-
burg, Snelweg A15, afslag Tiel nr. 33. 
Eck en Wiel ligt op circa 10 minuten rijden vanaf Tiel.

De openingstijden zijn:

februari tot en met november:
maandag - vrijdag: 9:00 - 16:00 uur 
Bij een bezoek aan onze Steengalerie voor een gerichte 
advisering, vragen wij u vooraf een afspraak te maken.
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PRIJSNIVEAU:

Zoals aangegeven zijn de prijzen in onze zeer uitgebreide TUINSTIJL IN STEEN Catalogus komen te vervallen. 

De in deze Noviteiten 2017 brochure vermelde adviesverkoopprijzen gelden vanaf 1 april 2017.

OPENINGSTIJDEN:

De Nederlandse METTEN Stein+Design Steengalerie in Eck en Wiel is buiten de nationale feestdagen ook gesloten op 14 april

(Goede vrijdag) en 26 mei 2017.

Daarnaast zijn wij wegens vakantie gesloten van 31 juli tot en met 18 augustus 2017 en van 20 december 2017 tot en met 2 januari 2018.

UITBREIDING 2017 IN HET BESTAANDE PRODUCTENPROGRAMMA:

BOULEVARD: formaat 50 x 50 x 8 cm in de kleur lichtgrijs en basaltantraciet

CONCEO: formaat 120 x 120 x 8 cm in de kleur Saffierantraciet, gezuurd

LA LINIA AQUA: in de kleur basaltantraciet

SENZO: formaat 100 x 100 x 8 cm in de kleur Zand

ALESSIO Palissaden: afmeting 250 x 33 x 10 cm gestraald en samtiert® in Concept Design kleuren

LINARO Muursysteem: nieuwe kleur Kwartsietgrijs

TOCANO Traptreden: als Zichtbeton oppervlak

VANAF 2017 NIET LANGER LEVERBAAR:

BELPASSO: als tegel in het formaat 50 x 50 x 5 cm

UMBRIANO: in de kleur Beigebruin in formaat 25 x 25 x 8 cm en 37,5 x 25 x 8 cm

LINARO Muursysteem: in de kleur Saharabeige

TOCANO Traptreden: in de kleur Terrabeige

HET TOTALE METTEN PRODUCTENPROGRAMMA:

METTEN Stein + Design produceert een zeer breed productenpallet dat per land in Europa kan verschillen. Op basis hiervan wordt 

bijvoorbeeld in Nederland een geheel eigen programma aangeboden. Dit vindt u terug in onze zeer uitgebreide Nederlandstalige 

TUINSTIJL IN STEEN Catalogus maar natuurlijk ook op Internet.

Het kan dus zijn dat u op uw vakantie in het buitenland op verrassende wijze geheel andere Metten producten ontdekt. Veelal zijn deze 

producten zeker wel op verzoek leverbaar.

Graag geven wij u hierover gerichte informatie!
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Adviesverkoopprijzen 2017

Prijs incl. Transport per m2

Excl. BTW Incl. 21 % BTW

AQUAPRIMA 34,67 41,95

ARCADIA 50,37 60,95

BELPASSO PREMIO 8 cm 64,42 77,95

BOULEVARD 30 x 15 x 8 / 50 x 15 x 8 / 50 x 50 x 8 61,94 74,95

60 x 30 x 8 63,60 76,95

60 x 60 x 8 68,55 82,95

100 x 50 x 8 85,08 102,95

BRIKK 42,93 51,95

CAMPINO 37,15 44,95

CORIO NIEUW 39,63 47,95

CORTESA 55,33 66,95

HARBOR 34,67 41,95

HARBOR AQUA 36,32 43,95

LA LINIA 48,72 58,95

100 x 50 x 8 en 100 x 100 x 8 71,03 85,95

LA LINIA AQUA 46,24 55,95

LINARO 51,65 62,50

LUXEO NIEUW 5 cm 60,29 72,95

6 cm 63,60 76,95

PALLADIO 50 x 10 x 12 49,55 56,95

8 cm 40,46 48,95

100 x 50 x 8 61,94 74,95

PALLAS 58,27 70,50

PLATINUM 58,27 70,50

SENZO 52,85 63,95

100 x 50 x 8 64,42 77,95

100 x 100 x 8 73,51 88,95

SORENO 59,09 71,50

UMBRIANO 5 cm 51,20 61,95

8 cm 51,20 61,95

100 x 50 x 8 en 100 x 100 x 8 74,34 89,95

URBINO NIEUW 5 cm 45,41 54,95

8 cm 45,41 54,95

CONCEO Prijs op specificatie

CONTURO Prijs op specificatie

ALESSIO Prijs op specificatie

TOCANO Prijs op specificatie

BELMURO Prijs op specificatie

LINARO Prijs op specificatie

Onderstaande prijzen gelden vanaf 1 april 2017. In de TUINSTIJL IN STEEN 2016/2017 catalogus  aangegeven  adviesverkoopprijzen zijn hiermee komen te 
vervallen. Genoemde prijs geldt vanaf 21 m2. Bij een bestelling t/m 20 m2 wordt er een deelvracht toeslag van € 161,00 (Incl. 21% BTW) aanvullend berekend. 
METTEN producten worden geleverd op fabrieks- en/of DB pallets en worden afzonderlijk berekend met een netto kostprijs van € 14,52/st. incl. 21% BTW.  
Bij het retourneren hiervan op de fabriek te Overath (D.) binnen een jaar en verkerende in goede staat wordt € 13,07/st. incl. 21% BTW gecrediteerd.

Prijs op specificatie: Daar wij een zeer omvangrijk leveringsprogramma hebben  is het ondoenlijk om alle prijzen van de vele uitvoeringen van deze 
productgroepen hier te vermelden. Wij kunnen u een gerichte prijsopgave doen nadat wij meer informatie van u hebben mogen ontvangen over welke 
afmeting, kleur en benodigde hoeveelheden.

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN  2016

v.a.

v.a.



Tot ziens in uw tuin.

METTEN Stein+Design wenst u veel inspiratie en plezier  

bij het maken van een plan voor uw nieuwe tuin en 

geniet van het resultaat!

www.metten.nl

Ook kunt u onze uitgebreide

TUINSTIJL IN STEEN catalogus aanvragen.
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Tot ziens  

in uw tuin.

METTEN Stein+Design wenst u veel inspiratie en plezier bij de  

creatie van uw nieuwe tuin en geniet van het resultaat.

www.metten.nl
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