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Een mooie tuin.
Meer dan groen alleen.

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.
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Puur in karakter
Deze catalogus betekent voor u een eerste kennismaking met ons bedrijf en op voorhand: wij leren u graag kennen! Leren kennen betekent voor ons dat wij u behulpzaam
kunnen zijn om uw keuze te definiëren in het labyrint van tuinstijlen en de daarbij
passende producten. Even zo vele mensen, even zo vele tuinen ... maar steeds onze eigen
zeer persoonlijke plek. Ons streven, onze product ideeën, zijn er op gericht om juist dit
individuele aan de tuin te kunnen bieden. Maar evenzo belangrijk daarbij is het aspect
van comfort...
Al 80 jaar aan ontwikkeling en productie van dit soort producten hebben geleid tot
diverse internationaal gepatenteerde product- en productie technologieën. Eén doorbraak daarbij is geweest onze CleanTop®-Technology. Dit geeft het voordeel dat het daarmee geproduceerde product een betere bescherming heeft tegen vervuiling en in een
voorkomend geval het de reiniging wezenlijk eenvoudiger maakt.
15 jaar internationale praktijkervaring met deze technologie maakt dat gesteld kan worden dat het verweringsproces van het product zelf wezenlijk vertraagd wordt. Het versterkt het “in ere oud” worden van onze producten op een merkbare wijze.
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Profielsysteem voor balkons en dakterrassen
126 TALUX® profielsysteem NIEUW

Wij, als familie bedrijf, wensen u veel inspiratie met de creatie van uw eigen tuin paradijs
en verheugen ons erop indien u zou besluiten onze producten daarvoor te gebruiken.
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Ons wordt vaker gevraagd waar de rode
appel in ons logo voor staat. Eigenlijk
voor de hand liggend, het staat voor
het symbool voor de wens van uw eigen
paradijselijke tuin.
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Een glas rode wijn.
Een barbecue met vrienden.
Leven op het terras.
Op uw nieuwe terras wilt u alles doen
...behalve eindeloos schrobben.
Gebruik uw terras zonder zorgen over het schoonmaken ervan. CleanTop®
maakt uw tegels blijvend bestendiger tegen vuil en voor u het schoonmaken
eenvoudiger.
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.

Daarvoor en daarnaar.
Daartussen is er weinig werk.

CleanTop
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Het belangrijkste
materiaal voor stenen
zijn ideeën.
Om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze stenen, zijn wij dit juist nooit.
Al sinds de oprichting van METTEN 80 jaar geleden was het streven om steeds betere
producten te ontwikkelen. Inmiddels maken wij 60 jaar betonstenen en sinds 25 jaar
zijn wij daarbij geheel gespecialiseerd op enkel zeer aparte stenen. Deze focus heeft
geleid tot een specialistische kennis die als uniek kan worden bestempeld.

Nieuwe manieren van produceren.
Ook vandaag de dag werken onze laboranten en technische
specialisten in de sporen van Josef Metten en ontwikkelen daarbij stapsgewijs nieuwe technieken en productieprocessen om stenen te bewerken en nieuwe steenoppervlakken te creëren. Zo begon ook tientallen jaren
geleden de grootscheepse machinale productie van gewassen grindtegels als eerste bij METTEN en zo ontwikkelde zich ook het productieproces voor producten zoals
Umbriano® en Belpasso® en de CleanTop®-Technology
voor eenvoudig reinigbare stenen- en tegels. Vaak zijn
deze productie methoden wereldwijd gepatenteerd en
daarmee werkelijk zeer uniek.

Veelvoud aan bekroonde ideeën.
Een “werelds” METTEN-Idee:
De Grasbetonsteen.
De basis voor de ontwikkelingsafdeling bij Metten is
gelegd door de oprichter Josef Metten. Ergens in de jaren ’60 dwaalde zijn gedachten af naar de vorm van het
koorraam in het interieur van de Bergisch Abdij waar hij
de ingeving kreeg voor een destijds revolutionair nieuw
soort betonsteen. Deze geperforeerde stenen laat doorlaatbaarheid voor water en begroeiing perfect combineren met een goede berijdbaarheid en is vandaag de dag
waarschijnlijk de meest verkochte prefab betonsteen
ter wereld.
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Design/Innovatie

De gepatenteerde innovaties van METTEN worden vandaag de dag
door licentiehouders in meer dan 20 landen over de gehele wereld
gebruikt. En ook internationale prijsvragen op het gebied van Design
en innovatie vielen deze innovaties ten deel. Best opmerkelijk voor
een relatief kleine familie onderneming als METTEN binnen een branche die gedomineerd wordt door een enkele zeer grote concerns.

Design/Innovatie
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Bewezen recepturen.
Gedurende meerdere generaties worden bij
METTEN complexe recepturen samengesteld
en vervolgens voorbewerkt voordat deze gebruikt kunnen worden in de totstandkoming
van betonstenen. Exacte richtlijnen hierbij
maken een constante kwaliteit waarop u kunt
vertrouwen.

Grondige controle.

Voor ons is kwaliteit
meer dan enkel de norm.
Stenen behoren tot het meest oude materiaal dat op de aarde te vinden is.
METTEN kiest bij de grondstoffen en productie in elke stap zonder compromissen aan
de eindkwaliteit. Daarmee moet elke afzonderlijke steen bij u als gebruiker voldoen
in de functie, levensduur en kleurontwikkeling.

Hoogwaardige grondstoffen.
Zandsoorten in natuurlijke kleuren en natuursteen splitsoorten zoals Graniet, Basalt en
Porfier, waaruit METTEN betonstenen bestaan, worden in het laboratorium aan de hand
van interne kwaliteitscriteria uit een breed
aanbod van beschikbaar materiaal geselecteerd. Hoe nauwgezetter de te bereiken kwaliteit aan het betreffende METTEN product
des te specifieker zijn de te stellen eisen aan
grondstoffen, logisch en feitelijk.
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Kwaliteit

Voor uitlevering worden de stenen grondig
en omvangrijk gecontroleerd om daarmee de
absolute eindkwaliteit te borgen. Daarbij zijn
wij ronduit zeer streng, ons kwaliteitscontrole systeem “MQ 1” verlangt op meerdere onderdelen beduidend meer dan de Europese
richtlijnen hierbij.

Kwaliteit blijft kwaliteit.
In plaats van het toegestane verlies van massa van 1 kg per m 2 bij betonstenen, conform
de norm daartoe bij het testen van vorst en
ander verweringsfactoren, verliezen METTEN
stenen slechts enkele grammen. Deze factor
is bepalend voor de levensduur van stenenen daarmee voor de bijzondere kwaliteit van
METTEN.

10 keer

hogere vorst- en strooizoutbestendigheid dan de norm hiervoor.

35 %
beter

Bij de bestendigheid tegen vorst en strooizouten
zijn de METTEN producten gemiddeld
400% beter dan de DIN Norm hiervoor,
Belpasso ligt zelfs boven de 5.000 %.

Minder slijtage dan
de DIN Norm verlangt.
Hoe lager de slijtage hoe beter
het bestand is tegen
mechanische belastingen.

Kwaliteit
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Veel cultuur,
weinig reinigen.
Waar veel mensen samenkomen wordt
juist aan de vloer de eis gesteld voor een
best denkbare bescherming tegen vervuilingen maar ook eenvoudig reinigbaar
als het moet. Onze CleanTop® producten
worden hierom in veel landen wereldwijd
op deze trefpunten van het dagelijkse leven toegepast.

Köln, Neumarkt,
Duitsland
Wolfenbüttel, Lessingtheater, Duitsland

Een kwaliteit
gemaakt voor
bijzondere plekken.
De stenen van METTEN liggen op enkele meest gebruikte plekken en dat is niet alleen Duitsland. Vaak wordt juist daar zichtbaar wat wij onder levensduur verstaan.
Er zijn zeker geen kleine privé terrassen waarover elk jaar honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen lopen, maar het is
prettig om te weten dat dit geen enkel probleem zou zijn. De
METTEN producten worden niet alleen bij particulieren gebruikt maar zeer zeker ook in vele openbare plekken in Duitsland, Europa en zelfs daarbuiten. De hierbij gestelde hoge eisen aan onze materialen geven u de zekerheid bij elke steen uit
ons assortiment.
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Referenties

METTEN ligt hier goed.
Een kleine selectie van plaatsen voor een goed
oordeel over de METTEN kwaliteit:

Miljoenen keren belopen.
In de Kölner Neumarkt, Duitsland’s meest
belopen voetgangersgebied, werd 27 jaar
geleden de La Linia® steen van METTEN
verwerkt. Sindsdien lopen daar elk jaar 24
miljoen voetgangers overheen wat maakt
dat er tot nu toe 650 miljoen mensen over
dit product gelopen hebben.

- Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis, Nederland
- Hamburg, Opernboulevard, Duitsland
- Köln, Dom-Forum, Duitsland
- Nijmegen, Station Goffert, Nederland
- London, BBC, Engeland
- Düsseldorf, Kö-Bogen, Duitsland
- Knokke, Rubens-Plein, België
- Riad, Daknar Square, Saudi-Arabië
- Toronto, Public Plaza (CN Tower), Canada
- Boxmeer, Raadhuisplein, Nederland

Nijmegen, StationGoffert,
Nederland

Referenties

Chicago, Shedd-Aquarium,
USA
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STANDAARD
		 HEEL DUURZAAM
„Grundlichkeit“
Een dikke en massieve bovenste laag van de steen ( de „toplaag“) boordevol met o.a.
natuursteen edelsplit, zand- en steenmeel soorten en vaak speciale cement samenstellingen. Dit maakt dat het product vele jaren zijn hoogwaardige uitstraling behoudt.

Stenen worden door mensen gebruikt
100% veiligheid als het gaat om de glijweerstand. Streng genormeerd
voldoen alle stenen en tegels aan de daarvoor in Duitsland duidelijk
geldende wettelijke normen. Zekerheid voor alles!

Blijvend plezier en blijvend gemak
METTEN´s CleanTop®-Technology ontstaat tijdens het produceren. Intergraal onderdeel van het
productieproces dus. Een nabehandeling, ook op lange termijn, is hierdoor niet nodig.
Dit in tegenstelling tot coatings en impregnanten ...

Wel heel dicht...
De wel zeer hoge dichtheid van het oppervlak
maakt dat een METTEN produkt voldoet aan de
zeer hoge (Oostenrijkse!) normen voor de vorsten strooizoutbestendigheid.

„Slow-Stone“
90% regionaal gewonnen grondstoffen, groene
stroom in de productie, Cleantop-Technologie
voor een extra langere levensduur en aan het
einde van een lang en hopelijk intensief leven
geheel herbruikbaar.

Best wel vet zo‘n steen
Geen concessie: waar de auto rijdt minimaal 8 cm, 				
waar gelopen wordt vanaf ca. 4 cm.

In ere oud worden
Verarming door het ouder worden is een gruwel. Gebruik van
uitgekiende hoogwaardige grondstoffen en productietechnieken maken dat een METTEN steen „in ere“ oud wordt.
Patina vorming met hoofdletter.

Afstand houden a.u.b.
Deze verdikking noemt men een afstandhouder en ze maken altijd dezelfde
(smalle) voeg. Het geeft een steen bescherming tegen schade aan de bovenkant
bij verzakkingen, bij hoge belastingen en bij temperatuurs wisselingen.

Van de andere kant bekeken
Duitse precisie en degelijkheid: geslepen producten zijn zowel aan de bovenkant
als onderkant geslepen om steendikten tot in millimeters te kunnen waarborgen.
Door ook aan de onderkant te slijpen blijft de toplaag van een degelijke dikte.
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Welke steen
past bij u?

Uw voeten kunnen een
goede raadgever zijn.

Gemarmerd oppervlak

Gestructureerd oppervlak

Geslepen oppervlak

Gestraald oppervlak

Geborsteld oppervlak

Glanzend oppervlak

Gefreesde kantafwerking

Niet gefreesde kantafwerking

Gebroken kantafwerking

Een prettig en veilig blootvoets beloopbaar terras kan een
van de uitgangspunten bij u thuis.
En evenzo vaak praten we over de oprit, een daktuin of royaal balkon, rondom het zwembad of entree tot de woning. De een wil het glad en glanzend, de ander goed belastbaar.
Een modern vormspel en zeker eenvoudig reinigbaar. Ons productenprogramma biedt
heel veel, voor elk wat wils en de mogelijkheid tot aanpassingen. We verwelkomen u
graag in Nederland in onze Steengalerie of in de Ideeëntuin op de fabriek in Duitsland.
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Oppervlakken

Oppervlakken
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Die steen behoort tot
onze service.
Wij nemen graag de tijd om u uitgebreid over de verschillende producten en hun
combinatie mogelijkheden te vertellen in onze Steengalerie of telefonisch op
0344-661764 of per mail via info@metten.nl

Advies

Onze
belofte

Ons doel is om binnen 3-10 dagen te leveren. Omdat wij vrijwel alle producten
op voorraad bij de fabriek in Duitsland
hebben, kunnen wij deze eigenlijk altijd
nakomen.

Informatie over onze producten kan ingewonnen worden per mail, per telefoon
of tijdens een persoonlijk bezoek aan
onze Steengalerie. Ook deze brochure
en onze Website bieden de mogelijkheid
tot een goede en intensieve voorbereiding in de toepassing van een METTEN
product.

METTEN-producten worden volgens
kwaliteitseisen geproduceerd die veel
verder gaan dan de algemene standaards. Mochten er onverhoopt toch
klachten ontstaan, dan nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op om
het probleem te beoordelen en deze zo
nodig op te lossen.

Productie
op maat

Complete
oplossingen

Richtprijzen

Wij raken altijd gefascineerd en worden
uitgedaagd door ideeën voor bijzondere ontwerpen. METTEN ConceptDesign
Maatwerk biedt u producten op maat die
precies aan uw wensen voldoen. Van op
maat geproduceerde producten, bordesen traptredenelementen tot en met de
vervaardiging van unieke kunstzinnige
sculpturen.

Ons exclusieve assortiment van optimaal op elkaar afgestemde elementen
voor trappen en muren en stenen en tegels maakt het eenvoudig om uw tuin op
een zeer persoonlijke wijze consequent
en homogeen vorm te geven.

Onze vrijblijvende richtprijzen zijn te
vinden op onze website door gebruik te
maken van onze prijscalculator. Eigenlijk een digitale prijslijst dus die u direct
een goede prijsindicatie geeft van onze
producten.

3-10 dagen
bezorgservice

METTEN Ideeëngalerie
Onze Ideeëngalerie met
meer dan 1.000 foto’s zijn
een bron van inspiratie
voor uw tuinontwerp.
www.metten.nl/galerieder-ideeen

Service
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Nederland:
Stein+Design
Wat doet

METTEN Nederland?
METTEN Nederland is de Nederlandse verkooporganisatie voor
de producten van METTEN Stein+Design.
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 assisteren. 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
“dienstverlening”. En dit laatste deel is het leukste aspect van
ons werk.

metten steengalerie (nederland)

De METTEN STEENGALERIE is gevestigd in
het hart van de Betuwe, vlakbij Tiel in het
plaatsje Eck en Wiel. De vestiging vertegenwoordigd de fabriek in Nederland voor METTEN
Stein+Design te Overath in Duitsland.
Vanuit deze Steengalerie kunnen wij u als geinteresseerde 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 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.

Eck en Wiel, Doejenburg 14, Industrieterrein Doejenburg,

METTEN Steengalerie.

Snelweg A15, afslag Tiel nr. 33.
Eck en Wiel ligt op circa 10 minuten rijden vanaf Tiel.

DE OPENINGSTIJDEN ZIJN:

De METTEN STEENGALERIE is gevestigd in het hart van de Betuwe, vlakbij Tiel in het plaatsje
Eck en Wiel. De vestiging vertegenwoordigd 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 gedeelte 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.
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februari tot en met november:

Eck e
burg
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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.
Gedurende de zomer omstreeks de bouwvakvakantie en tij-

De o

dens de feestdagen rond december/januari is het kantoor in
zijn geheel gesloten. Raadpleeg onze website voor de exacte

febru
maan
Bij ee
advis

data of bel ons op 0344-661764.

Steengalerie
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Jarenlang gegroeid.
De METTEN Ideeëntuin in Overath, Duitsland wordt
elk jaar geactualiseerd. Zeker zo belangrijk vinden
wij het dat er materialen te zien zijn die deels in
2003 verwerkt zijn. Dit zodat u zich een beeld kunt
vormen hoe onze producten zich verouderen.

Openingstijden
METTEN Ideeëntuin
Overath, Duitsland.
Maart tot en met
Oktober
Ideeëntuin

Maandag tot en met
vrijdag
Zaterdag, Zon- en
feestdagen

07.00 – 20.00 uur

Maandag tot en met
vrijdag

08.00 – 16.30 uur

10.00 – 18.00 uur

November tot en met
Februari
Ideeëntuin

Gesloten
Vrijdag 08-02-2018 vanaf 11:30
Maandag 12-02-2018
Woensdag 19-12-2018 tot en met
dinsdag 02-01-2019
Onder voorbehoud
van gewijzigde openingstijden.
Rondvlucht door
de Ideeëntuin
www.metten.de/ideengarten
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Ideeëntuin

Ideeëntuin
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SYSTEEM AQUA

SYSTEEM AQUA

Droge voeten,
mooi en toch heel groen.

SYSTEEM AQUA

NIEU

W

Water wordt damp. Uit damp ontstaan wolken. Uit wolken komt regen. Uit regen komt
water. Water wordt damp. Deze waterkringloop functioneert miljoenen jaren reeds zonder
onderbreking.
Onze waterdoorlatende- en waterafvoerende bestratingsystemen zijn een weldaad
voor het oog en onze natuurlijke grondwatervoorraad. Deze drie op Duitse normeringen
geconstipeerde producten laten ook na jaren nog ongehinderd regen en smeltwater
doorsijpelen in de ondergrond waardoor naar onze natuurlijke ondergrondse
watervoorraad op peil blijft.
Mooi kan zeker ook goed voor het milieu zijn.

Waterdoorlatend door de steen

Waterafvoerend door de voeg

Water
Poreuze kleurgevende
steenoppervlak
Steen

La Linia
AQUAPRIMA
Aqua Diamantgrijs.
antraciet.
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Drainerende onderlaag

Water
Steen
Drainerende
onderlaag
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SYSTEEM AQUA

AQUAPRIMA

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
> Waterdoorlatend bestratingssysteem op basis van poriën-	
beton in twee lagen opgebouwd. Een fijnkorrelige en kleurgevende bovenlaag en een daaronder liggende grovere laag.

WATERAFVOERENDE VERMOGEN
Gemiddeld 800 l/(s.ha). Daarmee wordt de
richtlijn van het ATVArbeitsblattes A 138 von
500 l/(s.ha) ruimschoots overtroffen. Het
(duitstalige) „Gutachten” hiervoor kunt u bij
ons verkrijgen.

> Infiltratie via het steenoppervlak.
> Hoge waterdoorlatendheid, beproefd product.
> Geproduceerd naar Duitse normering voor waterdoorlatende
bestratingsproducten.

OPMERKING

> Comfortabele beloopbaarheid.

Bij AquaPrima verlangen ondergrond en vlijlaag specifieke
eigenschappen voor een goede waterafvoer.

VERWERKINGSTIPS
Bij het afvoegen van AquaPrima adviseren wij het METTEN eigen
„AquaPrima voegen en vulsplit”.
1

€

KLEUREN

3

5
2

Terra bruinrood genuanceerd

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Terra antraciet genuanceerd

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM

4

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

12,5

12,5

8

18,75

12,5

8

TOEPASSING

LEGPATROON

1
2
3
4
5

24

AQUAPRIMA Terra antraciet genuanceerd.
LA LINIA AQUA diamantgrijs.
RENZO AQUA antraciet.
RENZO AQUA beige.
AQUAPRIMA Terra bruinrood genuanceerd.

Verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 8

PATROON 11

PATROON 13

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

Benodigd
materiaal/m2:
12,5 x 12,5 cm
ca. 64 St.

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.

Kantafwerking/
m1: 18,75 x 12,5 cm
ca. 4 St.

Kantafwerking/
m1: 12,5 x 12,5 cm
ca. 4 St.

25

RENZO AQUA

LA LINIA AQUA

UW
PRODUCT EIGENSCHAPPEN NIE

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

> Waterafvoerend bestratingssysteem op basis van		
voegafwatering.

WATERAFVOERENDE VERMOGEN
Gemiddeld 899 l/(s.ha). Daarmee wordt de richtlijn van het ATVArbeitsblattes A 138 von 500 l/(s.ha) ruimschoots overtroffen. Het
(duitstalige) “Gutachten” hiervoor kunt u bij ons verkrijgen.

> Natuurlijk karakter door onregelmatig en deels gebroken
kantafwerking.
> Deze afzonderlijke bewerking achteraf maakt van ieder 		
steen een unicaat.
> Genuanceerd kleurspel maakt een rustig verschijningsbeeld.
> Veilige glijweerstand.
> Vorst- en strooizout bestendig.

€

> Waterafvoerend bestratingssysteem op basis van 		
voegafwatering.

CleanTop®-Oppervlak met de Clean Factor CF 90:

> Fijngestraald oppervlak met hoogwaardige natuursteen
edelsplitten.

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting

OPMERKING

> Langdurig kleurintensief.

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

Ondergrond en vlijlaag verlangen specifieke eigenschappen bij
Renzo Aqua voor een goede waterafvoerbaarheid.

> Aantrekkelijk banenverband.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

VERWERKINGSTIPS

> Vorst- en strooizout bestendig.

Bij het afvoegen van Renzo Aqua adviseren wij het METTEN eigen
“AquaPrima voegen en vulsplit”.

KLEUREN

CF 90

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Veilige glijweerstand.

KLIMASCHUTZ

CO2
				
ZERTIFIZIERT

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

CO2 gecertificeerde productie.
OPMERKING

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Bij La Linia Aqua verlangen ondergrond en vlijlaag specifieke
eigenschappen voor een goede waterafvoer.

WATERAFVOERENDE VERMOGEN

VERWERKINGSTIPS

Gemiddeld 1.000 l/(s.ha). Daarmee wordt de richtlijn van het ATVArbeitsblattes A 138 von 500 l/(s.ha) ruimschoots overtroffen. Het
(duitstalige) “Gutachten” hiervoor kunt u bij ons verkrijgen.

KLEUREN

€

Bij het afvoegen van La Linia Aqua adviseren wij het METTEN
eigen “AquaPrima voegen en vulsplit”.

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

LEGPATROON

Verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON

Antraciet genuanceerd

LA LINIA AQUA

Beigegrijs genuanceerd

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM

Renzo Aqua wordt enkel 		
per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig
4 stuks 26,6 x 26,6 x 8 cm,
6 stuks 26,6 x 13,3 x 8 cm,
6 stuks 20 x 13,3 x 8 cm,
11 stuks 13,6 x 13,3 x 8 cm.

TOEPASSING

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

26,6

26,6

8

LA LINIA AQUA diamantgrijs

26,6

13,3

8

AFMETINGEN

20

13,3

8

13,3

13,3

8

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

50

27

8

20

27

8

44

21

8

40

21

8

36

21

8

36

15

8

34

15

8

1 laag = 1,19 m2

27

15

8

TRAPTREDEN

23

15

8

(zie TOCANO pag. 172)

100

40

14

40x21

1 laag = 0,85 m2

La Linia Aqua wordt enkel 		
per laag geleverd.

LEGPATROON

Verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON
RENZO AQUA

26

LA LINIA AQUA basaltantraciet

In een laag zijn aanwezig
2 stuks 50 x 27 x 8 cm,
1 stuk 20 x 27 x 8 cm,
2 stuks 44 x 21 x 8 cm,
2 stuks 40 x 21 x 8 cm,
2 stuks 36 x 21 x 8 cm,
2 stuks 36 x 15 x 8 cm,
2 stuks 34 x 15 x 8 cm,
2 stuks 27 x 15 x 8 cm,
2 stuks 23 x 15 x 8 cm.

34x15

36x21
23x15

50x27

40x21
34x15

44x21
36x15

20x27

50x27

36x21
23x15

27x15

44x21
36x15

27x15

TOEPASSING

27

BRIKK

BRIKK

In het spoor
van landelijk leven.

CF 90

De kleiklinker. Eerste door de mens gemaakte steen. Klassiek tot op de dag van vandaag.
De vorm en de aardse tinten brengen de markante sfeer van monumentale landhuizen en
statige woonboerderijen dichtbij.
Brikk interpreteert op moderne wijze deze klassieke klinker in het slanke formaat dat
zich uitstekend laat gebruiken in gebogen paden en het traditionele visgraatverband.
Kleurstelling, maatvoering en zeker ook de gebroken kantafwerking, dit tezamen refereert
aan het zo eigen van eeuwenoude binnentuinen en boerenerven.

Beigebruin.

28

29

BRIKK

BRIKK

1

2

3

1

2
3

30

Beigebruin.
Tocano traptreden Umbriano beigebruin
met behouwen optrede.
Beigebruin.
Basaltgrijs.
Tocano traptreden Umbriano grijs-antraciet
met gezaagde optrede.

31

BRIKK

BRIKK

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 90

> Gemarmerd oppervlak, markante gebroken kantafwerking.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

> Smal bovenal rustiek voegenbeeld, goede begaanbaarheid.

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Karakteristieke uitstraling zoals ook bij verouderde bakstenen.
> Veilige glijweerstand.

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

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en 		
productietechnologie..

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

KLIMASCHUTZ

				
CO2
ZERTIFIZIERT

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

CO2 gecertificeerde productie.

ONTWERPADVIES

VERWERKINGSTIPS

Brikk is ideaal bij gebogen paden door het handzame formaat
en bij een verwerking in de lengte richting.

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

€

KLEUREN

Beigebruin

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Basaltgrijs

AFMETINGEN
BESTRATINGSSYSTEEM

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

24

6

8

100

35

15

TOEPASSING

TRAPTREDEN
(zie TOCANO pag. 172)

LEGPATRONEN
Basaltgrijs.

32

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

Benodigd
materiaal/m2:
24 x 6 cm
ca. 70 st.

Benodigd
materiaal/m2:
24 x 6 cm
ca. 70 st.

Benodigd
materiaal/m2:
24 x 6 cm
ca. 70 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
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URBINO

URBINO

Verfijnde natuurlijke
perfectie.

CF 90

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.
Kasjmierbeige.

40

41

URBINO

URBINO

1

3

4
2

5

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

42

43

URBINO

URBINO

2

3

4

1

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

44

5

45

URBINO

URBINO
KLIMASCHUTZ

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 90

CO2

ZERTIFIZIERT

30

5

.

.

40

30

5

.

.

50

30

5

.

.

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

VERWERKINGSTIPS

12,5

12,5

8

.

.

.

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

18,75

12,5

8

.

.

.

> Kantafwerking zonder vellingkant, goede begaanbaarheid.

– 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

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.

50

40

20

50

40

50

40

50

20

1 laag = 1,08 m

2

€

BESTRATINGSSYSTEEM

40

50

Verwerkingsvoorbeeld
pad 90 cm

40

50

Vulkaangrijs
20

KLEUREN BESTRATINGSSYSTEEM

€

Kwartsietgrijs

Verwerkingsvoorbeeld
pad 120 cm

Verwerkingsvoorbeeld
terras

20

50

licht verspringend

40

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Vulkaangrijs

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 8

PATROON 11

PATROON 13

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

Benodigd
materiaal/m2:
12,5 x 12,5 cm
ca. 64 St.

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.

46

TOEPASSING

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

20

LEGPATRONEN BESTRATINGSSYSTEEM

Kasjmierbeige

KLEUREN
Kasjmierb. Kwartsietg. Vulkaang.

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

LEGPATRONEN TEGELSYSTEEM

Kasjmierbeige

Kasjmierb. Kwartsietg. Vulkaang.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

KLEUREN TEGELSYSTEEM

TOEPASSING

20

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting

> METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en
productietechnologie.

KLEUREN

DIKTE
in cm

> Natuurlijk gewelfde kantafwerking, karakteristieke uitstraling.

> Vorst- en strooizout bestendig.

TEGELSYSTEEM

BREEDTE
in cm

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

> Veilige glijweerstand.

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

LENGTE
in cm

> Gemarmerd en egaal oppervlak.

> In twee dikte uitvoeringen, voor terras én oprit.

AFMETINGEN

Kantafwerking/
m1: 18,75 x 12,5 cm
ca. 4 St.

Kantafwerking/
m1: 12,5 x 12,5 cm
ca. 4 St.

47

CAMPINO

CAMPINO

Markant karakter,
natuurlijk in kleur en vorm.

Onze natuur kent oneindige varianten in kleur en vorm, elk met geheel eigen
uitdrukkingsvorm, in compositie elkaar versterkend daarbij groeiend naar een
onovertrefbaar kunstwerk.
Campino brengt dat natuurlijke beeld over op wegen en paden. Iedere steen heeft een
andere schakering, ontstaan door een afwisselend kleurbeeld met harmonieus verloop.
De gemengde lagen met de verschillende kleinere formaten geven verder vorm aan een
markant karakter.
Natuurlijk vormgegeven steenranden ronden het authentieke beeld af.

Torino-bruingrijs.

34

35

CAMPINO

CAMPINO

1

2

3

4

5

1-5 Torino-bruingrijs.
Randafwerking met Kwarts-Porfier 8/10 cm.
Muren o.a. met Grauwacke natuursteen.

36

37

CAMPINO

CAMPINO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
> Markant in karakter, natuurlijke uitstraling, eenvoudig in
verwerking.

> Veilige glijweerstand.
> Vorst- en strooizout bestendig.

> Licht wisselende steen formaten en natuurlijk vormgegeven
randen maken een eigenzinnig natuursteen gelijkend beeld.
> Harmonische kleur verloop. Dicht robuust oppervlak.
> Zeer goede begaanbaarheid.

VERWERKINGSTIPS

> Smalle voegbreedte, onkruidgroei remmende constructie
van afstandhouders.

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

1

€

KLEUREN

Basalt-grijs

Torino-bruingrijs

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM

2

3
Campino wordt enkel		
per laag geleverd.
In een laag zijn aanwezig

4

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

30 stuks 7 x 9 x 8 cm,
30 stuks 8 x 9 x 8 cm,
30 stuks 9 x 9 x 8 cm,
30 stuks 11 x 9 x 8 cm.

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

7

9

8

8

9

8

9

9

8

11

9

8

TOEPASSING

1 laag = 0,95 m

2

LEGPATRONEN
1, 4 Torino-bruingrijs.
2
Torino-bruingrijs.
Platinum Saffiergrijs.
3
Basalt-grijs.

38

Verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON
VOORBEELD
Bij een willekeurige verwerking uit een laag
dienen kruisvoegen vermeden te
worden.

39

PAVEO

PAVEO

Natuurlijk karakter
in de mooiste vorm.

PAVEO

®

Fijne accenten worden niet alleen gekenmerkt door een betere eerste indruk, maar ook
aan de bestendigheid van de kennismaking.
Paveo laat zien dat puur en eerlijk een eigen schoonheid laat ontstaan. Zijn unieke hoog
belastbaar oppervlak herinnert met zijn robuuste karakter aan natuurlijk gesteente. De
zachte genuanceerde tinten en een heel eigen patina vorming op lange termijn maakt een
Paveo buitenvloer zeer authentiek.

Beige-bruin.

48

49

PAVEO

PAVEO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
VERWERKINGSTIPS

> Natuurlijk gestructureerd oppervlak, sterke individuele 		
uitstraling.

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

> Hoge slijtvastheid van het steenoppervlak, goede 		
begaanbaarheid.
> Hoogwaardige natuursteen edelsplit soorten, fraaie Patina
vorming.
> Veilige glijweerstand.
> Vorst- en strooizout bestendig.

€

KLEUREN

Aubergine

Bruin

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM

Aubergine.

50

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

LEGPATRONEN

LENGTE in cm

BREEDTE in cm DIKTE in cm

30

10

TOEPASSING

8

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

Benodigd
materiaal/m2:
30 x 10 cm
ca. 33 st.

Benodigd
materiaal/m2:
30 x 10 cm
ca. 33 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
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CORIO

CORIO

Een zaak van
“Ruwe bolster, blanke pit”?

CF 90

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 duurzaamheid. De pure uitstraling met verholen zachte zijde en omzoomd door een verfijnde micro
vellingkant, maken het kader voor deze herontdekking.

Antraciet.

52

53

CORIO

CORIO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 90

Oppervlak met CleanTop® CF 90:
> Samtiert® oppervlak met hoogwaardige natuursteen edelsplitten.
> Uiterst verfijnde micro vellingkant.
> Ook leverbaar als aantrekkelijk banenverband.
> Langdurig kleurintensief.

– 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

> Veilige glijweerstand.
> Vorst- en strooizout bestendig.
> METTEN innovatie: gepatenteerde productietechnologie.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product
– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
VERWERKINGSTIPS
Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.

3

KLEUREN

€

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

AFMETINGEN
BESTRATINGSSYSTEEM

1

Antraciet
2
Corio in banenverband wordt enkel
per laag geleverd.

Alle opgegeven maten zijn rastermaten
inclusief afstandhouder en voeg.

LENGTE
in cm

BREEDTE DIKTE
in cm
in cm

37,5

25

8

40

16

8

35

16

8

30

16

8

25

16

8

35

12

8

25

12

8

TOEPASSING

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

NIEUW Lichtgrijs

LEGPATRONEN
1,3 Lichtgrijs.
2,4 Antraciet.
4

Prijs voorbeeld:
Richtprijs van deze

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

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

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

CORIO
BANENVERBAND

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

ca. 14 m2 aan Corio stenen
is
54

€ 605,-

Prijs incl. BTW, af fabriek.

55

ARCADIA

ARCADIA

Comfort en subtiliteit:
Egaal gestraald oppervlak,
comfort in het onderhoud.

CF 100

Comfort en subtiliteit zijn gewaarborgd door de verkrijgbare formaten versus bewerkingsvorm van het oppervlak: een kogelstraalprocedé waarbij het hoge aandeel natuursteen
zichtbaar gemaakt is.
Het comfort, zelfs met blote voeten, verkrijgt een hoog recreatief karakter door de
gebruikte CleanTop®-Technology.

Vivanto.

90

91

ARCADIA

ARCADIA

1

3

4
2

5

1
Vivanto.
2-5 Padua.

92

93

ARCADIA

ARCADIA

2

ONTWERPADVIES

Arcadia, ook verkrijg
baar als zwembadrand
- en traptrede
elementen.

3

,

4

1

1 Vivanto.
2-4 Modena.

94

95

ARCADIA

ARCADIA

1

ARCADIA
Tegel met CleanTop®
2

+ zeer

eenvoudig reinigbaar
+ eenvoudig te verwerken
+ uccesvol in de markt
sinds 2003

3

4

5

1-3 Lugano.
4-5 Cosi.

96

97

ARCADIA

ARCADIA

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 100

Oppervlak met CleanTop® CF 100:

> Gestraald oppervlak met hoogwaardige natuursteen edelsplit
soorten.

– Sterk gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Veilige glijweerstand en prettig blootsvoets beloopbaar.

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

> Steenformaten in grote afmetingen in combinatie met smalle
voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Langdurig kleurintensief.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Veilige glijweerstand.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke u
 itstraling

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

ONTWERPADVIES
Combineer Arcadia met palissaden, traptreden, muursystemen
enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 212. Wij raden
de kleuren CD 0101 (bij Padua), CD 2001 (bij Vivanto), CD 2701
(bij Cosi), CD 5001 (bij Modena) en CD 7001 (bij Lugano) aan.

KLEUREN

€

VERWERKINGSTIP
Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Voor het verwerken op balkon en dakterras raden wij het TALUX
profielsysteem aan (Bladzijde 126).

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Modena

Vivanto

Cosi

Lugano

Padua

Modena.

LEGPATRONEN
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Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

PATROON 2

PATROON 15

PATROON 16

Halfsteens
verband met
40 x 40 cm.

Halfsteens
verband met
60 x 30 cm.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 6,3 st.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 5,6 st.

Benodigd
materiaal/m2:
60 x 30 cm.		
ca. 5,6 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

AFMETINGEN
TEGELSYSTEEM

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
Traptreden

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

40

40

4,2

60

30

4,2

80

40

4,2

80

40

4,2

TOEPASSING
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UMBRIANO

UMBRIANO

Design van natuurlijke oorsprong:
Gemarmerd oppervlak, comfort
in het onderhoud.

Grijsantraciet.

CF 90

Het aantrekkelijke visuele beeld van kleurschakering, uiterst fijn aangebrachte marmering, het pallet aan verkrijgbare formaten met hierdoor een veelzijdige waaier aan te
maken patronen. En dit alles afgerond met de CleanTop®-Technology. Deze totaliteit
maakt dat Umbriano een duidelijke positie inneemt in de wereld van bestratingen.

Grijsantraciet.

66

67

UMBRIANO

UMBRIANO

2

3

5

4

6

1

1-6 Grijsantraciet.

68

69

UMBRIANO

UMBRIANO

1

2

3

4

5

1-5 Grijsantraciet.

70

71

UMBRIANO

UMBRIANO

2

3

4

5

1

1
Grijsantraciet.
2,4 Grijsantraciet.
Natuursteen traptreden graniet.
3,5 Grijsantraciet.

72

73

UMBRIANO

UMBRIANO

1

3

4
22

5

Granietgrijs-wit.
Zwembadrand gevlamd basalt.
2, 3, 5 Granietgrijs-wit.
Tocano traptreden basaltantraciet.
Linaro muursysteem antracietgrijs.
4
Granietgrijs-wit.
1

74

75

UMBRIANO

UMBRIANO

1

4

5

ONTWERPADVIES

Umbriano combineren
met Tocano
traptreden.

6
2

3

7

1, 2
3
4-6
7

76

Granietbeige.
Tocano traptreden Umbriano granietbeige
met behouwen trapoptrede.
Granietbeige.
Granietbeige.
Tocano traptreden Umbriano granietbeige
met gezaagde trapoptrede.

77

UMBRIANO

UMBRIANO

1

2

1
2

78

Beigebruin.
Beigebruin.
In combinatie met grijsantraciet.

79

UMBRIANO

UMBRIANO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

AFMETINGEN

CF 90

> Gemarmerd en egaal oppervlak.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

> Smalle voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting

> De kantafwerking bij Umbriano is zonder vellingkant, hierdoor
ontstaat mede een markante uitstraling. Bij de verwerking
kunnen lichte kantbeschadigingen ontstaan aan de randen.
Na het vullen van de voegen worden deze als onregelmatig	
heden aan de rand als minder storend ervaren. Op lange 	
termijn versterken zij het patina beeld.

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

> Veilige glijweerstand.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

Umbriano tegels worden
enkel per laag geleverd.
1 laag = 1 m2
Traptreden

BESTRATINGSSYSTEEM

VERWERKINGSTIPS

> Internationaal meervoudig genomineerd en onderscheiden
met o.a. de prestigieuze „iF product design award“ en de
„Designprijs Deutschland“.

KLIMASCHUTZ

TEGELSYSTEEM

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en productie	
technologie.

CO2
				
ZERTIFIZIERT

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Om onnodige kantbeschadigingen tijdens de verwerking te vermijden raden wij het gebruik van het METTEN kantelprofiel aan.

CO2 gecertificeerde productie.

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

25

25

5

.

.

50

25

5

.

50

50

5

50

50

5

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

25

25

8

.

.

.

37,5

25

8

.

.

.

40

10

8

.

.

.

50

25

8

.

.

.

.

50

50

8

.

.

.

.

50

50

8

.

.

.

.

100*

50

8

100*

100

8

ONTWERPADVIES
Het formaat 50 x 50 x 8 cm
wordt enkel per 2 stuks
geleverd.

Combineer Umbriano met het daarbij passende BELMURO muur
systeem zie pag. 196. En met de bijpassende traptreden uit het
TOCANO programma zie pag. 172.

€

KLEUREN

LENGTE
in cm

Traptreden

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

KLEUREN

Granietgr. Grijsantr.

Beigebr.

Granietb.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KLEUREN
Granietgr. Grijsantr.

Beigebr.

Granietb.

TOEPASSING

TOEPASSING

.
.

.

.

* Deze formaten zijn enkel geschikt voor een belasting van personenauto‘s op beperkte schaal zoals een oprit bij de woning en uitgaande van een vakkundige verwerking.
Bij het 100x50 cm formaat raden wij hierbij aan een 1/3 steensverband.
TRAPTREDEN
100

35

15

1/2 Normaalsteen

25,5

16,5

25,2

Normaalsteen

50,5

16,5

25,2

(zie TOCANO pag. 172)

.

.

.
.

.
.

.

.

MUURSYSTEEM

Granietgrijs-wit

Grijsantraciet

Beigebruin

LEGPATRONEN

(zie BELMURO pag. 196)

*Legpatronen alleen voor 8 cm bestratingssysteem.

LEGPATRONEN

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1*

PATROON 2

PATROON 3

PATROON 5

PATROON 6

PATROON 21

„Wild verband“
Benodigd
materiaal/m2:
25 x 25 cm 		
ca. 2,2 st.
37,5 x 25 cm
ca. 3,3 st.
50 x 25 cm 		
ca. 4,4 st.

Benodigd
materiaal/m2:
a) 50 x 25 cm.
ca. 8 st.

Benodigd
materiaal/m2:
25 x 25 cm
ca. 3,2 st.
50 x 50 cm
ca. 3,2 st.

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

Benodigd
materiaal/m2:
a) 50 x 50 cm
ca. 4 st.

Benodigd
materiaal/m2:
40 x 10 cm
ca. 25 st.

Kantafwerking/
m1: 50 x 25 cm
ca. 1 st.

b) 100 x 100 cm
ca. 1 st.

Kantafwerking ter
plaatse verzagen.

80

Granietbeige

b) 100 x 50 cm.
ca. 2 st.

Kantafwerking/m1:
50 x 25 cm
ca. 0,8 st.

81

LINARO

LINARO

Soms ingetogen, soms
speels, soms gedurfd,
maar altijd zichzelf.

Dolomietgrijs.

CF 90

Het nieuwe Linaro is met recht heel veelzijdig in voorkomen en toepasbaarheid en toch
wel heel erg zichtzelf.
Elf verschillende lengte formaten en drie verschillende breedte formaten maken een
banenverband mogelijk zoals wij dit kennen van natuursteen. Het karakteristieke gemarmerde steenoppervlak en het ontbreken van een vellingkant ondersteunen dit opvallend
natuurlijke voorkomen. Linaro is zeker in staat om elke plek een zeer eigen identiteit te geven, ingetogen en stijlvol. Speels, creatief en onconventioneel, vernieuwend en gedurfd.
Een afronding in comfort en degelijkheid: de gepatenteerde METTEN ‘s CleanTop®Technology voor onder andere een vereenvoudiging van het onderhoud en extra verhoogde verweringsbestendigheid.
Dolomietgrijs.

82

83

LINARO

LINARO

1

2

3

4

5

6

1

2-6

84

Dolomietgrijs.
Linaro muursysteem antracietgrijs
en Tocano traptreden Umbriano
grijs-antraciet met gezaagde optrede.
Dolomietgrijs.

85

LINARO

LINARO

1

2

1-2 Kwartsietgrijs.

86
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LINARO

LINARO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

AFMETINGEN

CF 90

> Gemarmerd en egaal oppervlak.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

> Grote verscheidenheid aan formaten. Banenverband systeem.

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Smalle voegen, hierdoor comfortabel beloopbaar.

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

> Veilige glijweerstand.
> Vorst- en strooizout bestendig.

BESTRATINGSSYSTEEM

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> METTEN innovatie: gepatenteerde productietechnologie.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product
– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling

KLIMASCHUTZ

CO2
				
ZERTIFIZIERT

CO2 gecertificeerde productie.

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

30

20

8

35

20

8

40

20

8

45

20

8

50

20

8

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

35

25

8

40

25

8

45

25

8

1 Laag = 1,20 m2

60

25

8

BESTRATINGSSYSTEEM

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

50

40

8

70

40

8

Linaro wordt enkel per
laag geleverd. In een
laag zijn aanwezig
3 stuks 30 x 20 x 8 cm,
2 stuks 35 x 20 x 8 cm,
5 stuks 40 x 20 x 8 cm,
2 stuks 45 x 20 x 8 cm,
3 stuks 50 x 20 x 8 cm.

40x20

35x20

50x20

40x20

45x20

40x20

30x20

30x20

30x20

50x20

50x20

40x20

TOEPASSING

40x20

35x20

45x20

1 Laag = 1,20 m2

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
BESTRATINGSSYSTEEM

TOEPASSING

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

Linaro wordt enkel per
laag geleverd. In een
laag zijn aanwezig

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

2 stuks 35 x 25 x 8 cm,
2 stuks 40 x 25 x 8 cm,
2 stuks 45 x 25 x 8 cm,
4 stuks 60 x 25 x 8 cm.

ONTWERPADVIES
De drie verschillende breedtematen (20, 25 en 40 cm) maken een
zogenaamd „banenverband” mogelijk. Gekozen kan worden om te
gebruiken 1,2 of 3 breedtes. Samen met de optiek van het natuurlijke steenoppervlak ontstaat een zeer eigen uitstraling.

€

KLEUREN

Dolomietgrijs

2 stuks 50 x 40 x 8 cm,
2 stuks 70 x 40 x 8 cm.

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

45x25

60x25

40x25

40x25

60x25

45x25

60x25

35x25

60x25

70x40

50x40

TOEPASSING

50x40

70x40

1 Laag = 0,96 m2

Kwartsietgrijs

LEGPATRONEN

88

Linaro wordt enkel per
laag geleverd. In een
laag zijn aanwezig

35x25

LEGPATRONEN

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

PATROON 4

PATROON 5

PATROON 6

Banenverband
20 cm

Banenverband
25 cm

Banenverband
40 cm

Banenverband
20 en 25 cm

Banenverband
20, 25 en 40 cm

Banenverband
20, 25 en 40 cm

ca. 68% 20 cm
ca. 32% 25 cm

ca. 27% 20 cm
ca. 33% 25 cm
ca. 40% 40 cm

ca. 34% 20 cm
ca. 26% 25 cm
ca. 40% 40 cm
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ARCADIA

ARCADIA

Comfort en subtiliteit:
Egaal gestraald oppervlak,
comfort in het onderhoud.

CF 100

Comfort en subtiliteit zijn gewaarborgd door de verkrijgbare formaten versus bewerkingsvorm van het oppervlak: een kogelstraalprocedé waarbij het hoge aandeel natuursteen
zichtbaar gemaakt is.
Het comfort, zelfs met blote voeten, verkrijgt een hoog recreatief karakter door de
gebruikte CleanTop®-Technology.

Vivanto.

90

91

ARCADIA

ARCADIA

1

3

4
2

5

1
Vivanto.
2-5 Padua.

92

93

ARCADIA

ARCADIA

2

ONTWERPADVIES

Arcadia, ook verkrijg
baar als zwembadrand
- en traptrede
elementen.

3

,

4

1

1 Vivanto.
2-4 Modena.

94

95

ARCADIA

ARCADIA

1

ARCADIA
Tegel met CleanTop®
2

+ zeer

eenvoudig reinigbaar
+ eenvoudig te verwerken
+ uccesvol in de markt
sinds 2003

3

4

5

1-3 Lugano.
4-5 Cosi.

96

97

ARCADIA

ARCADIA

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 100

Oppervlak met CleanTop® CF 100:

> Gestraald oppervlak met hoogwaardige natuursteen edelsplit
soorten.

– Sterk gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Veilige glijweerstand en prettig blootsvoets beloopbaar.

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

> Steenformaten in grote afmetingen in combinatie met smalle
voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Langdurig kleurintensief.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Veilige glijweerstand.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke u
 itstraling

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

ONTWERPADVIES
Combineer Arcadia met palissaden, traptreden, muursystemen
enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 212. Wij raden
de kleuren CD 0101 (bij Padua), CD 2001 (bij Vivanto), CD 2701
(bij Cosi), CD 5001 (bij Modena) en CD 7001 (bij Lugano) aan.

KLEUREN

€

VERWERKINGSTIP
Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Voor het verwerken op balkon en dakterras raden wij het TALUX
profielsysteem aan (Bladzijde 126).

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Modena

Vivanto

Cosi

Lugano

Padua

Modena.

LEGPATRONEN
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Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

PATROON 2

PATROON 15

PATROON 16

Halfsteens
verband met
40 x 40 cm.

Halfsteens
verband met
60 x 30 cm.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 6,3 st.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 5,6 st.

Benodigd
materiaal/m2:
60 x 30 cm.		
ca. 5,6 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

AFMETINGEN
TEGELSYSTEEM

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
Traptreden

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

40

40

4,2

60

30

4,2

80

40

4,2

80

40

4,2

TOEPASSING

99

CORTESA

CORTESA

Creatie van rust,
ruimte en elegantie.

CF 100

Een mooi vloeroppervlak heeft niet veel nodig om een aangenaam gevoel te geven.
Het elementaire is voldoende. Duidelijke vlakken. Soevereine monochrome kleurtinten.
Royale afmetingen.
Cortesa vormt de ideale basis voor een ongecompliceerd ontwerp. Het oppervlak in drie
kleuren straalt door de lichte glans een zeer subtiele structurele elegantie uit, zonder zich
op de voorgrond te plaatsen. De grote tegels in het formaat 80 x 40 zorgen voor een rustig
vloeroppervlak met weinig voegen.

Grafiet.

100

101

CORTESA

CORTESA

1

2

3

4

5

6

ONTWERPADVIES

Cortesa, ook verkrijgbaar
als zwembadrand - en
traptrede elementen.

102

1-3 Zandsteenbeige.
Cortesa zwembadrand zandsteenbeige.
4 Zandsteenbeige.
5-6 Zandsteenbeige.
ConceptDesign douchebak CD 7107.

103

CORTESA

CORTESA

ONTWERPADVIES

Combineer Cortesa
met het Belmuro
muursysteem.

1

2

Prijs voorbeeld:
Richtprijs van deze
1-2 Grafiet.

ca. 25 m2 aan Cortesa stenen
is

€ 1 .600,-

Prijs incl. BTW, af fabriek.

104

105

CORTESA

CORTESA

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 100

Oppervlak met CleanTop® CF 100:

> Zeer fijn gestraald oppervlak met hoogwaardige natuursteen
edelsplit soorten.

– Sterk gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Door het grote formaat tegels weinig voegen in het 		
vloeroppervlak.

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

> Veilige glijweerstand en prettig blootsvoets beloopbaar.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Langdurig kleurintensief.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke u
 itstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

ONTWERPADVIES

VERWERKINGSTIP

Combineer Cortesa met palissaden, traptreden, muurelementen
enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 212. Wij adviseren de kleuren CD 0107 (bij grafiet), CD 2007 (bij kwartsgrijs
en CD 7107 (bij zandsteenbeige).

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Voor het verwerken op balkon en dakterras raden wij het TALUX
profielsysteem aan (Bladzijde 126).

€

KLEUREN

Kwartsgrijs.

Zandsteenbeige

Kwartsgrijs

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Grafiet

AFMETINGEN
LEGPATRONEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

Halfsteens
verband met
80 x 40 cm.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 3,1 st.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 3,1 st.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 3,1 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
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TEGELSYSTEEM

Traptreden

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

80

40

4,2

80

40

4,2

25,5

16,5

25,2

50,5

16,5

25,2

TOEPASSING

MUURSYSTEEM

(zie BELMURO pag. 196)

1/2 Normaalsteen
Normaalsteen

107

SORENO

SORENO

Expressie van het innerlijke:
„Fijn structuur steenoppervlak“,
comfort in het onderhoud.

CF 100

Rust en balans en evenzo souplesse in de combineerbaarheid. Trefwoorden refererend
aan de eigenschappen van Soreno als tegel op zich. Zeker ook benadrukkend de vele
combinatie mogelijkheden met de andere METTEN tegelsystemen. De afronding in de
totale kwaliteit vindt plaats door de toepassing van de CleanTop®-Technology.

Toscanabeige.

108

109

SORENO

SORENO

1

SORENO
Tegel met CleanTop®
+ zeer

eenvoudig reinigbaar
+ eenvoudig te verwerken
+ succesvol in de markt
sinds 2009

2

3

4

5

1
Leisteengrijs.
2, 5 Maggiagrijs.
3-4 Lichtgraniet.

110

111

SORENO

SORENO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 100

Oppervlak met CleanTop® CF 100:

> Fijnsteen structuur oppervlak met uiterst fijne hoogwaardige
natuursteen edelsplit soorten.

– Sterk gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Veilige glijweerstand en prettig blootsvoets beloopbaar.

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

> Steenformaten in grote afmetingen in combinatie met smalle
voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Langdurig kleurintensief.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke u
 itstraling

> METTEN innovatie.

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

> Internationaal meervoudig genomineerd en onderscheiden
met o.a. de prestigieuze „iF product design award“ en de
„Designprijs Deutschland“

– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)
VERWERKINGSTIP

KLEUREN

€

Lichtgraniet

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Voor het verwerken op balkon en dakterras raden wij het TALUX
profielsysteem aan (Bladzijde 126).
Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Maggiagrijs

Leisteengrijs

Toscanabeige

AFMETINGEN
TEGELSYSTEEM

Traptreden

Leisteengrijs.

LEGPATRONEN

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

80

40

4,2

80

40

4,2

TOEPASSING

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

Halfsteens
verband met
80 x 40 cm.

Benoodigd
matriaal/m2:
ca. 3,1 st.

Benoodigd
matriaal/m2:
ca. 3,1 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Benoodigd
matriaal/m2:
80 x 40 cm
ca. 3,1 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
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113

PLATINUM

PLATINUM

De definitie van een 			
buitenvloer krijgt een 		
nieuwe dimensie.

CF 100

Met Platinum worden maatstaven naar boven toe bijgesteld. In formaat, in comfort, in
overtuiging. Op het eerste oog geeft de 1:2 verhouding van dit nieuwe tegelsysteem
een terras, serre of binnenplaats een zeer royale impressie.
Een indruk dat subtiel versterkt ondersteund wordt door een helder maar terughoudend kleurgebruik van de tegel zelf. Ook een beeld dat duidelijk exclusiviteit
uitspreekt door een zichtbaar gemaakte mix van fijne natuursteen toeslagstoffen middels het slijpen van de tegels. De ambiance van een buiten woonkamervloer in het
gebruik: zeer veilig, aangenaam blootvoets begaanbaar en in een voorkomend geval
eenvoudig reinigbaar door de in de productie toegepaste CleanTop®-Technology.
Mooi moet ook in het gebruik en op termijn mooi blijven.
Saffiergrijs.

114

115

PLATINUM

PLATINUM

3

4
1

2

5

1-5 Ferrano.

116

117

PLATINUM

PLATINUM

2

3

4

5

1

1
Ferrano.
2-5 Zilvergrijs.

118

119

PLATINUM

PLATINUM

3

4

ONTWERPADVIES

Maatwerk: ConceptDesign
buitenkeuken passend
bij vloertegels.
1

2

5

Zijdebeige.
Tocano traptreden basaltantraciet.
2-3 Zijdebeige.
4-5 Zijdebeige.
Combinatie met Grauwacke natuursteen.
1

120

121

PLATINUM

PLATINUM

2

3

4

5

6

1

Lombardo.
Lombardo.
Tocano traptreden basaltantraciet.
3-6 Lombardo.
1
2

122

123

PLATINUM

PLATINUM

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 100

Oppervlak met CleanTop® CF 100:

> Geslepen oppervlak met hoogwaardige natuursteen		
edelsplit soorten.

– Sterk gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Veilig (minimaal R11) en aangenaam blootsvoets begaanbaar.

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

> Steenformaten in grote afmetingen in combinatie met smalle
voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Langdurig kleurintensief.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke u
 itstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

ONTWERPADVIES
Combineer Platinum met palissaden, traptreden, muurelemen
ten enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 212. Wij
raden de kleuren CD 0205 (bij saffiergrijs), CD 2005 (bij Ferrano),
CD 2405 (bij zilvergrijs), CD 7505 (bij zijdebeige) en CD 7005
(bij Lombardo) aan.

KLEUREN

€

Zijdebeige

VERWERKINGSTIP
Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Voor het verwerken op balkon en dakterras raden wij het TALUX
profielsysteem aan (Bladzijde 126).

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Saffiergrijs

Zilvergrijs

Granietgrijs.

* Deze producten zijn identiek aan
de voorganger PALLAS Lombardo
en Ferrano.
Lombardo*

NIEUW Granietgrijs

AFMETINGEN

LEGPATRONEN

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

Halfsteens
verband met
80 x 40 cm.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 3,1 st.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 3,1 st.

Benodigd
materiaal/m2:
ca. 3,1 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

KLEUREN

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

40

40

3,9

80

40

3,9

.

.

80

40

3,9

.

.

1/2 Normaalsteen

25,5

16,5

24,6

Normaalsteen

50,5

16,5

24,6

TEGELSYSTEEM

124

Ferrano*

Traptreden

Zijdebeige Zilvergr. Saffiergr. Lombardo Granietgr. Ferrano

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

TOEPASSING

MUURSYSTEEM
(zie BELMURO pag. 196)

.
.
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TALUX PROFIELSYSTEEM

TALUX PROFIELSYSTEEM

Vele voordelen bij
een verwerking op
balkons en
dakterrassen.

VIDEO
Op talux-system.de is te
zien hoe stap-voor-stap,
dit profielsysteem werkt.
www.metten.nl/producten/
profielsysteem

Balkon. Dakterras.
Een eigentijdse wijze van bouwen.

®

Meer informatie, onze
brochure en een opbouw
video vindt u onder
www.metten.nl/producten/
profielsysteem/

Het TALUX profielsysteem
voor balkons en dakterrassen.
Zeker op een balkon- of dakterras (maar ook bij een onderheid tuinterras!) wordt hoge eisen
gesteld aan maatvoering en vlakheid van de aan te brengen tegelvloer afwerking.
Met het nieuwe TALUX profielsysteem kunnen tegels blijvend stabiel, snel en heel eenvoudig
verwerkt worden. Op basis van een innovatief nieuw concept zet TALUX op velerlei opzichten
de nieuwe maatstaf.
Naar keuze leveren we materiaal om dit direct ter plekke te kunnen verwerken of als op maat
gemaakte, en dus kant- en klaar oplossing.
De montage is eenvoudig en bespaart bij het aanbrengen van het vloermateriaal veel tijd ten
opzichte van traditionele verwerkingsmethoden. Een groot bijkomend voordeel is dat TALUX
een uiterst stabiel en onderhoudsvrije constructie biedt voor de vele komende jaren.

126

127

PALLADIO

PALLADIO

De elegantie van een parketvloer - maar nu in de tuin.

Middengrijs.

Of een scheepsvloer of een klassieke visgraat – parket is het summum onder de vormgeving van de vloer. Met de levendigheid van de verschillende kleurgradaties. En toch
met de harmonie van een gesloten oppervlak.
Palladio brengt deze bijzondere magie in de tuin met drie grijstinten in het 50 x 10 cm
formaat. Daarbij zijn zeker ook inzetbaar de vijf aanvullende afmetingen waaronder het
grote 100 x 50 cm formaat. Systematisch of ogenschijnlijk willekeurig ingedeeld in een
vloerontwerp. De indruk ervan is altijd met karakter en overtuigend.

Antraciet, donkergrijs en middengrijs gemengd verwerkt.

128

129

PALLADIO

PALLADIO

1

2

3

4

5

Middengrijs. 			
In combinatie met antraciet. 		
2-3 Middengrijs.
ConceptDesign traptreden CD 0101.
4-5 Middengrijs.
1

130

131

PALLADIO

PALLADIO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
OPMERKING
> Homogeen, egaal en dicht oppervlak door speciaal 		
productieproces.

Aftrillen enkel in de lengterichting.

> De kleuren zijn op elkaar afgestemd en onderling combineerbaar. Natuurlijk is een monochrome verwerking mogelijk.

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

> Zeer elegant lijnenspel door het zeer stijlvolle 5:1 of 3:1 		
formaat maar ook verschillende lengte maten ter vorming van
„banenverbanden“.

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

> Kantafwerking zonder vellingkant, goede begaanbaarheid.
1

> Veilige glijweerstand.

ONTWERPADVIES

> Vorst- en strooizout bestendig.

Combineer Palladio met palissaden, traptreden, muurelementen
enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 212. Wij raden de
kleuren CD 0101 (bij antraciet), CD 0107 (bij antraciet), CD 0109
(bij antraciet), CD 1507 (bij donkergrijs), CD 0309 (bij donkergrijs) en CD 2407 (bij middengrijs).

KLEUREN

€

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Antraciet

Donkergrijs

Middengrijs

AFMETINGEN

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

BESTRATINGSSYSTEEM

2

3

* Deze formaten zijn enkel geschikt voor een
belasting van personenauto‘s op beperkte schaal
zoals een oprit bij de woning en uitgaande van een
vakkundige verwerking. Bij het 100x50 cm formaat
raden wij hierbij aan een 1/3 steensverband

LEGPATRONEN
1 Antraciet.
2-3 Antraciet, donkergrijs en
middengrijs gemengd verwerkt.

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

37,5

12,5

8

50

25

8

50

40

8

50

15

8

50

10

12

100*

50

8

KLEUREN

TOEPASSING

Antraciet

Donkergr.

Middengr.

.
.

.

.

.
.
.
.

.

.

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl
PATROON 2

PATROON 3

PATROON 4

Benodigd
materiaal per m2:
a) 50 x 10 cm
ca. 20 st.

Benodigd
materiaal per m2:
a) 50 x 10 cm
ca. 20 st.

Wildverband:

b) 37,5 x 12,5 cm
ca. 21 st.

Kantafwerking
moet gedeeltelijk
ter plaatse verzaagd worden.

Kantafwerking
moet gedeeltelijk
ter plaatse verzaagd worden.

132

LENGTE
in cm

50 x 15 ca.22,5%
50 x 25 ca. 37,5%
50 x 40 ca.40,0%
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BOULEVARD

BOULEVARD

Geslepen en vervolgens
„Feinsamtiert“: Exclusiviteit
in beeld en beleving, veilig
en representatief.

CF 90

Stijlvol, natuurlijk, veilig begaanbaar en representatief. De sterke visuele eigenschap
ontstaat door een scala aan hardsteensoorten welke zichtbaar gemaakt zijn door een
slijpprocedé en vervolgens na behandeld middels het „Feinsamtieren“, in alle gevallen
een absoluut veilige glijweerstand. Eén van de meest gevraagde METTEN producten in
diverse Europese landen bij professionele gebruikers zoals overheden en architecten.

Lichtgrijs.

134

135

BOULEVARD

BOULEVARD

4

5

6
2

3

1

1 -6

136

Lichtgrijs.
In combinatie met basaltantraciet.

137

BOULEVARD

BOULEVARD

1

2

3

4

5

6

1 -3
4
5
6
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Lichtgrijs.
Basaltantraciet.
Zandbeige.
Lichtgrijs.

139

BOULEVARD

BOULEVARD

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 90

Oppervlak met CleanTop® CF 90:

> Geslepen en „Feinsamtiert“ oppervlak met hoogwaardige
natuursteen edelsplit soorten.

– Gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Zeer veilige (minimaal SRT 55) glijweerstand.

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

> Smalle voegen, hierdoor comfortabel beloopbaar.
> Langdurig kleurintensief.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product
– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

ONTWERPADVIES

VERWERKINGSTIPS

Combineer Boulevard met palissaden, traptreden, muursyste
men enz. uit het ConceptDesign assortiment op pagina 212.
Wij raden de kleuren CD 0205 (basaltantraciet), CD 2005 (voor
lichtgrijs) en CD 7005 (voor zandbeige) aan.

Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Om onnodige kantbeschadigingen tijdens de verwerking te vermijden raden wij het gebruik van het METTEN kantelprofiel aan.

€

KLEUREN

Zandbeige

Lichtgrijs.

140

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 6

Benodigd
materiaal/m2:
a) 30 x 15 cm
ca. 22,2 st.

Benodigd
materiaal/m2:
a) 30 x 15 cm
ca. 22,2 st.

Benodigd
materiaal/m2:
60 x 60 cm
ca. 2,8 st.

b) 60 x 30 cm.
ca. 5,6 st.

b) 60 x 30 cm
ca. 5,6 st.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Basaltantraciet

Lichtgrijs

AFMETINGEN
BESTRATINGSSYSTEEM

LEGPATRONEN

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

30

15

8

50

50

8

60

30

8

60

60

50

100*

KLEUREN

TOEPASSING

Zandbeige

Lichtgrijs

Basaltantr.

.

.

.

.

.

.

.

8

.

.

15

8

.

.

50

8

.

.

.

BOULEVARD GRANDE

* Deze formaten zijn enkel geschikt voor een belasting van personenauto‘s op beperkte schaal zoals een oprit bij de woning en uitgaande van een vakkundige verwerking.
Bij het 100x50 cm formaat raden wij hierbij aan een 1/3 steensverband.
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SENZO

SENZO

Gun uzelf een nieuw
zicht op beton.

CF 100

Duidelijke, spaarzaam of eenvoudige ingezette contouren en vormen. Monochrome
oppervlakken zonder onnodige franje en tierelantijnen. Gereserveerde kleuren. Meer
design betekent minder. Het afstand doen van het onnodige. De reductie op het
essentiële.
Senzo vindt het zichtbeton opnieuw uit. Met een totaal beeld, centimeter bij centimeter
homogener, ziet het eruit als een gegoten oppervlak. En uiteraard voorzien van de
METTEN CleanTop®-Technology. Drie terughoudende kleuren zijn in iedere moderne
architectuur inzetbaar, de grote formaten geven een ruimtelijke werking.

Zand.

142
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SENZO

SENZO

1

2

3

4

5

6

1-6 Zand.
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145

SENZO

SENZO

2

3

5

6
4

1

1-6 Zand.

146

147

SENZO

SENZO

1

2

4

6
3

5

ONTWERPADVIES
7

LichtDesign LED
verlichting ingebouwd in
Senzo materiaal.
1, 7 Carbon
met LichtDesign Lichtpunt 6.0.
2-6 Carbon.

148

149

SENZO

SENZO

4

5

6
2

3

1

1-4 Titaan.
5 Titaan.
Alessio als opsluitband antraciet
en Tocano traptreden basaltantraciet.
6 Titaan.
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SENZO

SENZO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 100

> Zeer dicht Architectuurbeton steenoppervlak.

Oppervlak met CleanTop® CF 100:

> Steenformaten in grote afmetingen.

– Sterk gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Smalle voegen, comfortabele begaanbaarheid.

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

> Veilige glijweerstand.
> Vorst- en strooizout bestendig.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Metten innovatie: gepatenteerde productietechnologie.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product
– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke 		
uitstraling

VERWERKINGSTIPS

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

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

– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

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

OPMERKING

ONTWERPADVIES

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

Combineer Senzo met palissaden, traptreden, muursystemen
enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 212. Wij raden
de kleuren CD 0101 (bij carbon), CD 0107 (bij carbon), CD 2007
(bij titaan) en CD 7007 (bij zand) aan.

€

KLEUREN

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Titaan.

Zand

Titaan

Carbon

AFMETINGEN
LEGPATRONEN

Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 6

PATROON 11

Benodigd
materiaal/m2:
a) 50 x 25 cm
ca. 8 st.

Benodigd
materiaal/m2:
100 x 50 cm
ca. 1,75 st.

Benodigd
materiaal/m2:
a) 50 x 25 cm
ca. 8 st.

b) 100 x 50 cm
ca. 2 st.

50 x 50 cm
ca. 0,5 st.

b) 100 x 50 cm
ca. 2 st.

BESTRATINGSSYSTEEM

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

50

25

8

50

50

8

100*

50

8

100*

100

8

TOEPASSING

* Deze formaten zijn enkel geschikt voor een belasting van personenauto‘s op beperkte schaal zoals een oprit bij de woning en uitgaande van een vakkundige 		
verwerking. Bij het 100x50 cm formaat raden wij hierbij aan een 1/3 steensverband.
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LUXEO

LUXEO

Een opzienbarend
voorkomen, nu in slechts
enkele minuten.

CF 120

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.

Antraciet.
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LUXEO

LUXEO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 120

> Zeer dicht, nagenoeg geheel afgesloten steenoppervlak.

Oppervlak met CleanTop® CF 120:

> Smalle voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Extreem gereduceerde vuilopname én aanhechting

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

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

> Veilige glijweerstand.

– Verminderde aanhechting van algen en mos

> Vorst en strooizout bestendig.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> METTEN innovatie: gepatenteerde vormgeving en 		
productie technologie.

1

– Gereduceerde kauwgom aanhechting
– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig
– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

OPMERKING

2

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

KLEUR

€

VERWERKINGSTIPS
Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.
Om onnodige kantbeschadigingen tijdens de verwerking te vermijden raden wij het gebruik van het METTEN kantelprofiel aan.

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Antraciet

AFMETINGEN
TEGELS

3

LENGTE in cm

BREEDTE in cm DIKTE in cm

50

50

5

100

33,3

6

TOEPASSING

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

LEGPATRONEN

1-3 Antraciet.
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Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 1

PATROON 2

PATROON 3

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

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

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

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.

Kantafwerking
ter plaatse
verzagen.
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BELPASSO

BELPASSO

Strijklicht toont een lichte
zijdeglans: zachte reflectie
van een „Unicum“.

CF 120

Belpasso Premio heeft absoluut het predikaat „Unicum“ getuige de diversen internationale toekenningen zoals de zeer prestigieuze „red dot Design Award“ en de „Designpreis
der Bundesrepublik Deutschland“.
Belpasso Premio, de met strijklicht waarneembare lichtelijke reflectie getuigt van:
Uniek in de karakter: extravagant, exclusief en „eigentijds“.
Uniek in comfort: CleanTop®-Technology in de hoogste (CF 120!) klasse.
Uniek in innovatie: Internationaal gepatenteerde product- en productie technologie.

Grigio.
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BELPASSO

BELPASSO

1

3

2

4

5

6

1-2 Grigio.
3 Grigio.
Belmuro muursysteem kwartsgrijs.
4 Grigio.
Belmuro muursysteem kwartsgrijs,
Tocano traptreden en Alessio ConceptDesign CD 0107.
5 Grigio.
6 Grigio.
Tocano traptreden basaltantraciet.

160

161

BELPASSO

BELPASSO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 120

> Zeer dicht. nagenoeg geheel afgesloten steenoppervlak.

Oppervlak met CleanTop® CF 120:

> Smalle voegen, comfortabele begaanbaarheid.

– Extreem gereduceerde vuilopname én aanhechting

> Het in het productieproces ontstane hoogglanzende oppervlak
ontwikkelt zich na het verwerken tot een bewust nagestreefde
natuurlijke zijdeglans, welke enkel met strijklicht waarneembaar is.

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

> Geschikt voor hogedruk reiniger.

– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Veilige glijweerstand.

– Gereduceerde kauwgom aanhechting

> Vorst- en strooizout bestendig.

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

> METTEN innovatie: gepatenteerde productietechnologie.

– Vrij van kalkuitbloeiing (mits vakkundig verwerkt)

> Internationaal meervoudig genomineerd en onderscheiden
met o.a. de prestigieuze „iF product design award“ en de
„Designprijs Deutschland“.
VERWERKINGSTIPS
Voor een donkere voegvulling adviseren wij het speciaal voor
betonproducten ontwikkelde NEROS voegensplit. Dit voegenmateriaal geeft niet af en verkleurt het steenoppervlak niet.

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

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

€

KLEUREN

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Nuvola.

Grigio

LEGPATRONEN
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Andere legpatronen en verwerkingsadviezen op www.metten.nl

PATROON 10

PATROON 11

PATROON 12

Benodigd
materiaal/m2:
15 x 15 cm,
11,1 st.

Benodigd
materiaal/m2:
15 x 15 cm
ca. 11,1 st.

Benodigd
materiaal/m2:
22,5 x 15 cm
ca. 29,6 st.

22,5 x 15 cm,
22,2 st.

22,5 x 15 cm
ca. 22,2 st.

Kantafwerking/m1:
15 x 15 cm
ca. 3,3 st.

Kantafwerking/m1:
15 x 15 cm
ca. 1,5 st.

Kantafwerking/m1:
15 x 15 cm
ca. 3,3 st.

Nuvola

AFMETINGEN
BESTRATINGSSYSTEEM

Alle opgegeven maten zijn rastermaten inclusief afstandhouder en voeg.

LENGTE
in cm

BREEDTE in cm

DIKTE
in cm

15

15

8

22,5

15

8

45

22,5

8

TOEPASSING
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CONCEO

CONCEO

Stel je tuin voor
in nieuwe dimensies.

Lichtgraniet (150 x 150 en 75 x 75 cm).

Mooie oppervlakken zover het oog reikt. Grootse formaten die geen grenzen kennen. Het
nieuwe formaat voor grootse tuinideeën. Voor terrassen en paden. Voor vrijstaande trappen die lijken te zweven. Voor oppervlakken die groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
De tegels van Conceo geven grootte een nieuwe dimensie. Van zeer omvangrijk 150 x 150 cm
tot het royale 75 x 75 cm. De nieuwe droommaten voor iedereen die graag verder denkt.
Met fijngestraalde opper-vlakken in antraciet en licht graniet. Of met een zeer fijn, puristisch
oppervlak van „Hoge sterkte beton“ in alpinewit, diamantgrijs en meteoor-antraciet.

Zichtbeton grijs (150 x 150 cm).
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CONCEO

CONCEO

2

3

4

5

1

1
Zichtbeton grijs (150 x 150 en 150 x 75 cm).
2 Antraciet (150 x 75 cm).
3-5 Alpine-wit (150 x 150 cm).
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CONCEO

CONCEO

1

3

2

4

5

6

1
CD 0107 Meteoor-antraciet (150 x 150 cm en 150 x 75 cm).
2, 3, 6 CD 5001 Lichtgraniet (150 x 150 cm).
4
CD 7107 Alpine-wit (75 x 75 cm).
met ingebouwde LichtDesign LED verlichting strip.
5
CD 7107 Alpine-wit (150 x 150 cm).
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CONCEO

CONCEO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
> Groot formaat tegels, met speciaal bewerkte oppervlakken
waarmee de gebruikte natuursteen splitsoorten zichtbaar
gemaakt zijn.

> Samtiert® en gezuurde oppervlak gecombineerd met het
hoog dichte HPC beton (hogesterktebeton) doet een heel
verfijnd fluweelachtig oppervlak laten ontstaan.

> Grote formaten geven een lager aandeel voegen in het		
gebruik en een sterke ruimtelijke werking.

> De zichtbeton (ZB) uitvoering is voorzien van een 		
basisbescherming middels hydrofoberen.

> In de 8 cm dikte zijn ook verkrijgbaar traptreden elementen met
bewerkte kopse kanten hetgeen een uniforme vormgeving van
terras met trappartijen mogelijk maakt.

ONTWERPADVIES

> Gestraalde, gezuurde en samtierten® oppervlakken hebben een
bestendig veilige glijweerstand.

Combineer Conceo met palissaden, traptreden, muurelementen
enz. uit het ConceptDesign assortiment op pag. 206.

KLEUREN

CD 7107 Alpine-wit (150 x 150 cm).

€

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Bij zichtbeton zijn kleurnuances een natuurlijk bestanddeel van het product.
Als traptrede element zijn de kopse kanten op aanvraag eveneens geheel egaal.

CD 0101 Antraciet, gestraald

CD 1001, gestraald

CD 2001, gestraald

CD 2701, gestraald

CD 3501, gestraald

CD 5001 Lichtgraniet, gestraald

CD 7001, gestraald

Zichtbeton grijs, glad

CD 0107 Meteoor-antraciet, samtiert®

CD 1507 Diamantgrijs, samtiert®

CD 2007, samtiert®

CD 2407, samtiert®

AFMETINGEN
TEGELSYSTEEM

TOEPASSING

KLEUREN

LENGTE
in cm

BREEDTE DIKTE
in cm
in cm

100

100

6

75

75

8

.

.

.

100

100

8

.

.

.

120

120

8

150

75

8

.

.

.

150

150

8

.

.

.

Gestraald

Samtiert®

ZB Grijs

ZB Middengrijs CD 0109 Saffier.

.

.

.

.
*Enkel verkrijgbaar in de formaten 100 x 100 x 6 cm
en 120 x 120 x 8 cm en zonder bewerkte kopse kanten.

CD 7007, samtiert®
170

CD 7107 Alpine-wit, samtiert®

CD 0109 Saffierantraciet, gezuurd*

Zichtbeton Middengrijs, glad*
171

TOCANO

TOCANO

Daar waar functionaliteit
een esthetisch vereiste
vraagt: Tocano.

Gebogen traptredenCD 5001.

Bij de toepassing van traptreden staat de functionaliteit doorgaans voorop. Bij Tocano
heeft de esthetische waarde zeker dezelfde prioriteit.
Vier verschillende oppervlakken, een standaard verkrijgbaarheid van drie lengtematen in maar liefst elf verschillende kleuren en dus feitelijk afgestemd op ons gehele
tegel- en bestratingsprogramma.
Nog niet echt passend? In maat? In kleur? Graag met ingebouwde LichtDesign LED
verlichting of voorzien van in kleur contrasterende lijn voor een betere zichtbaarheid?
Met het ConceptDesign programma maken wij dit tot in detail op maat. Mooi, apart en
altijd op de persoonlijke situatie en wens afgestemd.
CD 5001 Lichtgraniet. In combinatie met La Linia lichtgraniet.
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TOCANO

TOCANO

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
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Trapop- en Aantrede elementen CD 7107 met
met ingebouwde LichtDesign LED verlichtingsstrip.
Traptreden CD 5001
Traptreden Umbriano grijs-antraciet met gezaagde optrede.
Elleboog traptreden CD 5001.
Gebogen traptreden CD 2007.
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TOCANO

TOCANO

2

4

3

5

6

7

1

1
2
3
4
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Gebogen traptreden CD 5001.
Traptreden CD 3501.
Alessio palissaden lichtgraniet.
Hoek traptreden CD 5001.
Bordes elementen CD 0107.
met ingelegde voetmat.

5

6
7

Traptreden Umbriano granietbeige
met behouwen trapoptrede.
Umbriano granietbeige.
Traptreden met terugliggende voorzijde CD 0107.
Gebogen traptreden CD 0101.

177

TOCANO

Prijsindicatie:

TOCANO

Bordes element 225 x 250 x 16 cm
  ca. 2.850,  

€

              incl. BTW af fabriek

BORDES ELEMENTEN

Verdieping
voor vloermat
Uitsparing
voor b.v. muur of
regenpijp etc.

Lichtsnoer

Terugliggende
voorzijde

Ontwaterings afvoer

4

1
2
3
4
1

178

2

Bordes elementen CD 5001 met ingelegde voetmat.
Vrijdragende traptreden CD 5001.
Bordes elementen CD 0101 met ingelegde voetmat.
Cortesa grafiet.
Bordes elementen CD 5001.
Bordes elementen met ingelegde voetmat CD 2007
(225 x 250 x 16 cm).

Ook leverbaar met
     een verdiepte
uitsparing voor de deurmat.

3
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TOCANO

TOCANO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
> Hoogwaardige zichtzijden door het gebruik van natuursteen
edelsplitten in combinatie met een speciaal bewerkings 		
procedures.
> Af fabriek geïmpregneerd met kleurverdiepend effect.
> Grote verscheidenheid in vorm en maatvoering.
> Brede combineerbaarheid met nagenoeg alle METTEN		
bestratings- en tegelsystemen.
> Uitvoering (waaronder geslepen) en maatvoering op wens als
speciale productie leverbaar.

UMBRIANO TRAPTREDEN
ONTWERPADVIES

TOCANO, DIN EN 13198

Op verzoek te produceren met een
ingebouwde LichtDesign verlichting strip.

Op bestelling te voorzien aan de boven
voorzijde van in kleur contrasterende
lijn. Prettig en zeker veiliger voor minder
goed ziende gebruikers.

Tocano als traptreden,
Umbriano-Design

Tocano als traptreden,
Umbriano-Design

Traptrede met gezaagde optrede. Kopse
kanten niet bewerkt. Kopse kanten en optrede
zonder marmering.

Traptrede met behouwen optrede. Kopse kanten
niet bewerkt. Kopse kanten en optrede zonder
marmering.

€

Umbriano granietgrijs-wit

TRAPTREDEN
TOCANO, DIN EN 13198

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Meteoor-antraciet, samtiert® *

ConceptDesign

Diamantgrijs, gestraald

Mineraalgrijs, gezuurd*

DIKTE in cm

100

35

15

Umbriano grijs-antraciet

Umbriano granietbeige

Umbriano beige-bruin

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

80

40

14

100

40

14

TOCANO CONCEPT DESIGN

OPPERVLAKTE BEWERKING

AFMETINGEN in cm

KLEUREN

120

40

14

Elleboogtraptreden

Gestraald, geslepen of
Samtiert®

Voor ConceptDesign
kleuren zie www.metten.nl

max. 300

max. 50

max. 20

Max. afmetingen bij materiaalsterkte van 5 cm
(volledig te ondersteunen): 149 x 45 x 20 cm.
Max. afmetingen bij 8 cm materiaalsterkte
(vrijdragend): 200 x 45 x 20 cm

Vrijdragende traptreden

Gestraald, geslepen of
Samtiert®

Max. afmetingen bij 10 cm materiaalsterkte
(vrijdragend): 200 x 45 cm

Voor ConceptDesign
kleuren zie www.metten.nl

Bordes elementen

Gestraald, geslepen of
Samtiert®

Max. afmetingen 300 x 200 x 20 cm.
Optional met ingelegde voetmat.

Voor ConceptDesign
kleuren zie www.metten.nl

Hoek traptreden

Gestraald, geslepen of
Samtiert®

Max. Hoeklengte 100 cm

Voor ConceptDesign
kleuren zie www.metten.nl

Gebogen traptreden

Gestraald, geslepen of
Samtiert®

Max. afmetingen 200 x 50 x 20 cm

Voor ConceptDesign
kleuren zie www.metten.nl

CONCEPT DESIGN TRAPTREDEN*

Tocano als traptreden

Lichtgraniet, gestraald

BREEDTE in cm

TIP

> Uitvoering Meteoor-antraciet „samtiert“ is geproduceerd
met „Hoge sterkte beton“. Het heeft hierdoor een hogere
dichtheid (en dus sterkte) dan standaard beton. In combinatie
met de oppervlakte bewerking „Samtieren“ ontstaat een		
fluweelachtig en elegant ogend oppervlak.

Traptreden hebben 4 gestraalde zijden
nl. Op- en aantrede en 2 kopse kanten.

LENGTE in cm

Basaltantraciet, gestraald

Saffierantraciet, gezuurd*

*De Umbriano uitvoering is niet in ConceptDesign verkrijgbaar.

Zichtbeton middengrijs, glad (R 11)*

ConceptDesign kleuren zie metten.nl

* Enkel verkrijgbaar in het formaat 100 x 40 x 14 cm.
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ALESSIO

ALESSIO

Vormgeving en
functionaliteit: Alessio.

Palissaden CD 5001.
Tocano traptreden CD 0101.

Het streven bij METTEN is er altijd op gericht zowel de vormgeving als de functionaliteit
te optimaliseren. Esthetische functionaliteit is een classificatie die naadloos aansluit op
Alessio.
Bij Alessio wordt de elegante verschijningsvorm gecreëerd door de zichtbare natuursteen toeslagstoffen, de verfijning door de randafwerking van de elementen zelf en hun
maatvoering. De functionele waarde van Alessio wordt sterk vergroot door de verschillende wijzen waarop het product ingezet kan worden.

Alessio ConceptDesign zichtbeton
ter plekke geplamuurd en afgelakt (250 x 40 x 10 cm).
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ALESSIO

ALESSIO

1

2

3

4

5

1
2

3
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Alessio ConceptDesign CD 5001
(120 x 33 x 10 cm).
Alessio ConceptDesign zichtbeton grijs met
ingebouwde LichtDesign LED verlichting strip
(250 x 60 x 14 cm).
Alessio wandelement zichtbeton grijs met
uitsparing en ingebouwde LichtDesign LED verlichting strip.
(240 x 200 x 14 cm).

4
5

Alessio ConceptDesign CD 0101
(250 x 60 x 10; 50 x 33 x 10 cm).
Alessio ConceptDesign zichtbeton grijs
(250 x 60 x 10 cm).
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ALESSIO

ALESSIO

2

4

3

5

7

6

1

1
2
3
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Alessio ConceptDesign CD 0101
(250 x 60 x 10 cm).
Alessio ConceptDesign CD 0101
(250 x 40 x 10 cm).
Alessio ConceptDesign zichtbeton
ter plekke geplamuurd en afgelakt
(200 x 33 x 10; 150 x 33 x 10; 120 x 33 x 10 cm).

4-5 Alessio ConceptDesign CD 5001
(250 x 40 x 10 cm).
6 Alessio ConceptDesign CD 5001
(150 x 33 x 10 cm).
7 Alessio Swing
ter plekke geplamuurd en afgelakt
(250 x 40 x 10 cm).
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ALESSIO

ALESSIO

3

1

2
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Palissaden rechtop en liggend verwerkt
granietgrijs-wit.
Muurelement Alessio ConceptDesign CD 0107.
Palissaden granietgrijs-wit.
Tocano traptreden lichtgraniet.
Muurelement Alessio ConceptDesign CD 0107.
Tocano traptreden ConceptDesign CD 0107.
Palissaden granietgrijs-wit.
Alessio ConceptDesign CD 0101.
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ALESSIO

ALESSIO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

€

KLEUREN CONCEPT DESIGN
OPBOUW ADVIES

> Groot aandeel zichtbare natuursteen bestanddelen in de
oppervlakken door een speciaal ontwikkeld straalprocedé.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
MAUERN UND EINFASSUNGEN

Gedetailleerde verwerkings informatie vindt u in onze Online brochure
“Technische informatie Pallisaden
en Muren”. Zie hiervoor
www.metten.nl/services/catalogus

> Grote verscheidenheid in toepassingsmogelijkheden zoals
opsluitband, palissadenwand en lage muurtjes.
> Brede combineerbaarheid met nagenoeg alle METTEN 		
bestratings- en tegelsystemen.

Bij de uitvoering in Zichtbeton zijn kleurnuances een natuurlijk bestanddeel van
het product.

®

> ConceptDesign elementen in naar keuze leverbare lengte en
breedte, oppervlak en kleur.

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

ONTWERPADVIES
Op verzoek met ingebouwde LichtDesign verlichting verkrijgbaar.

ConceptDesign kleuren zie pag. 212

Zichtbeton grijs, glad

AFMETINGEN CONCEPT DESIGN
KLEUREN

ALESSIO CONCEPT DESIGN, DIN EN 13198

* Enkel in 22 cm breedte verkrijgbaar.

Granietgrijs-wit*

Antraciet*

Okerbruin*
Een smalle 10 cm breedte zijde is i.v.m. de gebruikte productie
techniek niet gestraald en zonder vellingkant. Kleuren en straal
beeld van ConceptDesign elementen kunnen afwijken van het
standaard Alessio product. Andere breedtes op aanvraag.

€

AFMETINGEN
ALESSIO, DIN EN 13198

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

50

33

10

80

33

10

100

33

10

120

33

10

150

33

10

200

33

10

250

40

10

250

60

10

270

80

10

LENGTE
in cm

BREEDTE
in cm

DIKTE
in cm

250

40

10

TOEPASSING

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

TOEPASSING

ALESSIO SWING, DIN EN 13198

LENGTE in cm

BREEDTE in cm

DIKTE in cm

30

22

10

250

40

10

60

22

10

250

40

10

90

22

10

120

22

10

Enkel in Zichtbeton verkrijgbaar.

ALESSIO LICHTDESIGN, DIN EN 13198

Alessio als palissade

Alessio als muurelement

Alessio als opsluitband

5 zijden gestraald (m.u.v. een 10 cm
zijde i.v.m. de gebruikte productietechniek en zonder vellingkant).

5 zijden gestraald (achterzijde niet gestraald en
zonder vellingkant, daarom niet als vrijstaande
muurte verwerken.

5 zijden gestraald (onderzijde niet gestraald
en zonder vellingkant).
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LENGTE
in cm

Afmetingen: 250 x 60 x 10 cm
		 Zichtbare hoogte ca. 180 cm
Kleuren:		 Zie CONCEPT DESIGN KLEUREN

TOEPASSING

ALESSIO WANDELEMENT met uitsparing en ingebouwde
LichtDesign LED verlichting strip.

Afmetingen: 240 x 200 x 14 cm
		 Zichtbare hoogte ca. 170 cm
Kleuren:		 Zie CONCEPT DESIGN KLEUREN
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LINARO

LINARO

Een muur is anders te
definiëren. Meer rank
en lichter, heel zichzelf.
Linaro.

CF 90

Een muur waar de ene steen boven de andere lijkt te zweven. Die niet enkel door
mortel en voegen bij elkaar gehouden wordt. Maar ook door licht en schaduw. Die
lichter en slanker werkt dan een massieve muur.
Linaro herkent men direct. Aan de zeer smalle horizontale schaduw voegen. Aan de
verspringende verticale voegen die door Z-vormige elementen ontstaan. Aan het licht
gestructureerde oppervlak die aan gevlamd natuursteen doet denken. Aan de
elegante lijn die door de som van dit alles ontstaat.

Antraciet-grijs met afdeksteen overstekende
muurbreedte (kopse kant in het werk gezaagd).
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LINARO

LINARO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 90

> Muursysteem met gemarmerd oppervlak en één zichtzijde om
hoogte verschillen te overbruggen..
> Zeer smalle, elegante lijnen door schaduw voegen. Verspringend
voegen verloop door Z-vorm elementen.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:
– Gereduceerde vuilopname én aanhechting
– Verminderde aanhechting van algen en mos
– Verhoogde verweringsbestendigheid van het product

> Zeer fijn gestructureerd oppervlak met het karakter van 		
gevlamd natuursteen.

– Oppervlaktebescherming met behoud van natuurlijke uitstraling

> Eindsteen met gestructureerde langszijde en gestraalde kopse
kant en rondlopende schaduw voeg.

– Naderhand geen impregnering of dergelijke nodig

> De bovenzijde kan op 2 manieren worden afgesloten:

OPBOUW ADVIES

- Afdeksteen strak aan breedte van de muur, bovenzijde gemarmerd,
2 lange zijden gezaagd.
- Afdeksteen zijdelings overstekend aan de breedte van de muur,
bovenzijde gemarmerd, 2 lange zijden gezaagd en voorzien
van waterneuzen.

1

Gedetailleerde verwerkings informatie
vindt u in onze Online brochure “Technische
informatie Pallisaden en Muren”. Zie hiervoor
www.metten.nl/services/catalogus

> Vanaf een hoogte van 105 cm is het aan te bevelen de muur te verbinden met in de achterliggende verhoging. Dit kan bij een muurhoogte van maximaal 200 cm gedaan worden met Geotextiel materiaal.

Antraciet-grijs

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Kwartsgrijs

AFMETINGEN

3

Muurdikte 20 cm.

LINARO MUURSYSTEEM, DIN EN 13198

4

8 cm

48 cm

60 cm

6,5 cm
8,5 cm

1
2

3
4

Kwartsietgrijs.
Urbino kwartsietgrijs.
Antraciet-grijs.
Linaro dolomietgrijs en
Tocano traptreden Umbriano
grijs-antraciet.
Antraciet-grijs
(kopse kant in het werk gezaagd).
Antraciet-grijs.

Eindsteen
links
32 cm

12
cm

24 cm

6,5 cm
8,5 cm
36 cm

24 cm
6,5 cm
8,5 cm

24 cm

36 cm

Eindsteen
rechts

48 cm

60 cm
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®

Dit product is goed combineerbaar met het bijpassende LINARO
bestratingssysteem (zie pagina 82).

€

KLEUREN

2

ONTWERPADVIES

TECHNISCHE INFORMATIONEN
MAUERN UND EINFASSUNGEN

24 cm

12
cm

32 cm

Afdeksteen eindsteen strakke
muurbreedte
49 x 5 x 20 cm

Afdeksteen strakke muurbreedte
50 x 5 x 20 cm
Afdeksteen eindsteen overAfdeksteen overstekende muurbreedte stekende muurbreedte
50 x 5 x 26 cm
49 x 5 x 26 cm

195

BELMURO

BELMURO

Uniek zijn betreft niet alleen het
aanzien, echter ook de waarde
in het gebruik: BelMuro.

Grassano, geslepen.

Alles heeft twee kanten en sommige muren twee zeer fraaie kanten. Blikvanger en privacy creërend. Afscherming en ontvangst. Binnen en buiten. Rechtlijnig en veelzijdig. Terughoudend en prominent.
BelMuro verbindt verfijnde vormgeving met een perfecte functie. Smalle voegen en bijzondere oppervlakken. Grondkerend of als vrijstaande muur. Door de innovatieve opbouw zeer eenvoudig in de verwerking. En kijkend naar de toekomst in het gebruik: BelMuro, als allereerste muursysteem, geproduceerd met de CleanTop®-Technology.

Grassano, geslepen.
Tocano traptreden basaltantraciet.
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BELMURO

BELMURO

2

3

4

5
1

1
2
3
4
5
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Grassano, geslepen.
Zuilensteen kwartsgrijs, gestraald.
Grassano, geslepen
met LichtDesign inbouwverlichting.
Umbriano granietgrijs-wit.
Granietgrijs, geslepen.
Platinum granietgrijs.
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BELMURO

BELMURO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

CF 90

> Het muursysteem met geslepen, gestraald of 			
Umbriano-oppervlak.
> Smalle en dus elegante voegenwerking.
> Geschikt voor zowel vrijstaande als grondkerende muren.

Oppervlak met CleanTop® CF 90:
Uitvoering Umbriano.
Oppervlak met CleanTop® 100:
Uitvoering met geslepen of gestraald oppervlak.

> Eenvoudig verwerkbaar, o.a. geen voegwerkzaamheden.
> In kleur afgestemd op vele METTEN tegel- en bestratings-		
systemen.

OPBOUW ADVIES

TECHNISCHE INFORMATIONEN
MAUERN UND EINFASSUNGEN

Gedetailleerde verwerkings informatie vindt u in onze Online brochure
“Technische informatie Pallisaden
en Muren”. Zie hiervoor
www.metten.nl/services/catalogus

> Afdekstenen aan beide zijden standaard voorzien van een
„waterneus“ om lelijke kalkstrepen te voorkomen.
> METTEN innovatie: aangemelde gepatenteerde vormgevingsen productietechnologie.

®

ONTWERPADVIES
Op verzoek met ingebouwde LichtDesign verlichting verkrijgbaar.

€

KLEUREN

Umbriano grijs-antraciet

Umbriano granietgrijs-wit

NIEUW Granietgrijs, geslepen

Grassano, geslepen

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

Kwartsgrijs, gestraald.

CONSTRUCTIE

Kwartsgrijs, gestraald

AFMETINGEN

Afdeksteen

Alle opgeven maten zijn rastermaten dus inclusief dichtprofiel en voeg.

BELMURO MUURSYSTEEM, DIN EN 13198

Afdichtprofiel

Fundering

BelMuro Eindsteen
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Normaalsteen
50,5 x 16,5 x 25,2 cm

1/2-Normaalsteen
25,5 x 16,5 x 25,2 cm

Eindsteen
50,5 x 16,5 x 25,2 cm

1/2-Eindsteen
25,5 x 16,5 x 25,2 cm

Bij geslepen
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Bij geslepen
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Bij geslepen
oppervlak: Diepte 24,6 cm

Bij geslepen
oppervlak: Diepte 24,6 cm

* Bovenzijde en 2x bewerkte lange zijde.

Afdeksteen*

Bij gestraald oppervlak:

80,5 x 33 x 4,2 cm.
Bij geslepen
oppervlak: 80,5 x 33 x 3,9 cm
Bij gemarmerd
oppervlak: 50,5 x 33 x 5 cm
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CONTURO

CONTURO

Waar functionaliteit en
goede vormgeving samengaan.

CD 5001 Lichtgraniet.

De kunst van vormgeven en een technische „Knowhow“ kan louter functionele producten een bijzondere esthetische waarde geven.
Met Conturo is een nieuwe variant als grondkerend muursysteem ontwikkeld.
Een breed leveringsprogramma waarbij op bestelling in vorm en kleur én afmetingen heel
veel mogelijk is. Naar keuze zijn de voorzijden van Conturo gestraald, samtiert of in de
minimalistische variant van het zeer homogene zichtbeton. Al met al varianten die zich
goed laten afstemmen op de vele andere productgroepen uit ons leveringsprogramma.

Conturo gestraald (CD 5001) als buitenhoek element in
combinatie met La Linia lichtgraniet als bestrating.
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CONTURO

CONTURO

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
> Hoogwaardig gestraalde voorzijde met zichtbare natuur	steen edelsplit soorten. Ruime mogelijkheden om product
aan te passen in maatvoering en ConceptDesign kleuren.

OPBOUW ADVIES

> Bij de gestraalde variant is de voorzijde en tot aan circa 15 cm
aan de achterkant vanaf de bovenzijde gestraald. Geheel
gestraalde achterzijde op aanvraag leverbaar.

®

ONTWERPADVIES

> Conturo is versterkt met een wapening en heeft hierdoor een
belastbaarheid tot 5 kN/m2 (DIN EN 15258).

CD 5001 Lichtgraniet.

Op verzoek met ingebouwde
LichtDesign verlichting verkrijgbaar.

€

KLEUREN

TECHNISCHE INFORMATIONEN
MAUERN UND EINFASSUNGEN

Gedetailleerde verwerkings adviezen vindt
u in onze Online- Technische brochure
„Palissaden en muren“. Zie hiervoor:
www.metten.nl/Huis-en-tuin/Service/Catalogus

Richtprijs? Zie prijscalculator op onze website of
neem contact op met één van onze verkooppunten.

CD 0101 Antraciet, gestraald

CD 1001, gestraald

CD 2001, gestraald

CD 2701, gestraald

CD 3501, gestraald

CD 5001 Lichtgraniet, gestraald

CD 7001, gestraald

CD 9001, gestraald

CD 0107 Meteoor-antraciet, samtiert®

CD 1507 Diamantgrijs, samtiert®

CD 2007, samtiert®

CD 2407, samtiert®

CD 7007, samtiert®

CD 7107 Alpine-wit, samtiert®

Zichtbeton grijs, glad

ConceptDesign kleuren zie pag. 212

AFMETINGEN
CONTURO MUURKERING ELEMENTEN

Op wens geproduceerde kleuren en afwijkende maatvoering
mogelijk tot maximaal 250 cm hoogte en 99 cm breedte.
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HOOGTE in cm

BREEDTE in cm

VOETLENGTE in cm DIKTE in cm

45

49

31

11,6

55

49

33

11,6

80

49

43

11,6

105

49

56

11,6

130

49

69

11,6

150

49

80

11,6

180

49

80

11,6

200

49

87

11,6
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CONCEPT DESIGN

CONCEPT DESIGN

Op maat gemaakt,
perfectie tot in het detail.

ConceptDesign muurelementen zichtbeton
ter plaatse geplamuurd en gedeeltelijk rood afgelakt
(300 x 200 x 20 cm).

MAAT WERK
Maatwerk,
te doen.
opvallend goed

Inspiratie tot maatwerk biedt onze
„ConceptDesign“ brochure.
Deze vindt u onder
www.metten.nl/producten/maatwerk-producten

Een bijzonder Concept: een leveringsprogramma dat op de persoonlijke maat en
®

smaak wordt aangepast.
Tot in het detail, in gebruikte grondstoffen, in gebruikte oppervlakte bewerkingen, in
gebruikte maatvoering.
ConceptDesign biedt complete oplossingen voor de individuele buitenruimtelijke
vormgeving. Van een royale oprit via een trappartij naar bordesplaat met ingebouwde
verlichting. Van manshoge palissaden naar een exclusieve buitenkeuken. Van tuinterras naar bijpassende zwembadranden.
Alles in een kwaliteit, ook in die gevallen waar de standaard oplossing niet volstaat.

ConceptDesign CD 0107 (150 x 35 x 15 cm).
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CONCEPT DESIGN

BORDESPLAAT ELEMENTEN

CONCEPT DESIGN

Inbouw van LichtDesign mogelijk.

PALISSADEN

De entree tot de voordeur uitkomend op een

Met het maatwerk als palissade is heel veel

bordesplaat, of als tussenplaat voor een toegan-

mogelijk. In technisch, esthetisch en functioneel

kelijke trappartij. Bordes elementen geven een

opzicht.

fraaie ambiance bij de woning. Per opdracht op

Als afscheiding, als kunstwerk, in kleur, in

maat en kleur geproduceerd. Aanpassingen zoals

oppervlak, met verlichting. Feitelijk bijna onbe-

ingebouwde verlichting, een ingelegde deurmat

grensd.

met waterafvoer zijn goed mogelijk.

TRAPPARTIJEN

Inbouw van LichtDesign mogelijk.

Inbouw van LichtDesign mogelijk.

MEUBILAIR

Onze trappen en traptreden verbinden hoogte-

Heldere geometrische vormen voor tafel, banken

verschillen op spannende wijze en maken een

en zitblokken. Ook bij kleinere elementen is de

bijzonder accent. Er is keuze uit rechte- gebogen

vormbaarheid van betoncomposiet optimaal te

en elleboog vormen in vele verschillende maten,

gebruiken.

kleuren en uitvoeringen. Ook hier heel veel ruimte voor individuele aanpassingen, altijd geheel
op maat gemaakt.

208

209

CONCEPT DESIGN

CONCEPT DESIGN

ZWEMBADRANDEN

WATERSPEL

Zwembadranden in de gewenste maat en uit-

Een waterelement geeft de tuin een levendig

voering, het zijn vaak gebruikte producten binnen

karakter, een lonk naar het oorspronkelijke,

ConceptDesign.

verkoeling, verstrooiing en dynamiek in velerlei
opzichten. Het wordt daarmee een attractief

Met welving aan de bovenzijde van de tegel of als

detail in de tuin of het terras.

vlak element met gefreesde kanten. Wij bieden
daarbij een breed pallet aan kleuren. Een goede
glijweerstand is juist bij deze elementen iets waaraan wij absoluut hechten, daarom is het oppervlak
standaard gekogelstraald.
Daarom is het oppervlak standaard gekogelstraald.

BUITENKEUKEN
Buiten koken- ongedwongenheid in ultieme
vorm, genot voor onze zintuigen en hét synoniem
voor vrije tijd. Een OUTDOOR-KEUKEN van
METTEN Stein+Design biedt naast koken en
spoelen ook een werkblad waar de vers geteelde
groenten en kruiden gewassen en gesneden kunnen gaan worden. De separaat aan te brengen
elektronische Teppan Yaki kookplaat staat garant
voor een hoog grill comfort en is voor buitengebruik uitermate geschikt.
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CONCEPT DESIGN

CONCEPT DESIGN

CONCEPT DESIGN KLEUREN

Dit kleurenpallet met ook verschillende oppervlakte bewerkingen toont de door ons geoptimaliseerde kleuren, die zich goed laten combineren met onze
standaard producten. Dit kan zijn gericht hierop afgestemd of bewust contrasterend, omdat het hier verschillende productie methoden zijn lichte fluctuaties in kleur en fractie niet uit te sluiten. Natuurlijk zijn op speciek verzoek zijn er ook andere mogelijkheden produceerbaar.

CONCEPT DESIGN GESTRAALD (R11)

CD 0101

CD 1001

CD 2001

CD 2701

CD 3501

CD 5001

CD 2007

CD 2407

CD 7007

CD 7107

CD 2105

CD 2005

CD 2705

CD 5005

CD 7001

CD 9001

CD 7005

CD 7505

CONCEPT DESIGN SAMTIERT® (R11)

CD 0107

CD 1507

CONCEPT DESIGN GESLEPEN (R8)

CD 0205

CD 2405

CONCEPT DESIGN GEZUURD/GLAD (R11)

CONCEPT DESIGN GLAD (R8)

*Andere variaties hiervan bij grote projecten op aanvraag beschikbaar.
CD 0109*
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CD 0309*

Zichtbeton middengrijs, glad*

Zichtbeton grijs, glad*
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VERWERKINGSADVIEZEN

VERWERKINGSADVIEZEN

Algemene
verwerkingsadviezen
METTEN Stein+Design
producten.

Verwerking van METTEN tegels op het balkon en terras dat bestaat

legmaten

uit beton: www.metten.nl/weten/Verwerking-tegels-balkon.

In het geval van producten die af fabriek voorzien zijn van vaste

Aanvullende actuele verwerkings voorschriften vindt u op onze

afstandhouders, zijn de aangegeven rastermaten dus inclusief

website bij betreffend product.

afstandhouders. Vanwege technisch niet te vermijden maattole-

onderbouw
Ervaringen in Nederland met gebroken puinfundaties met hierop
een vlijlaag van enkele cm van zand, kiezelzand, brekerszand of

ranties, welke kunnen ontstaan gedurende de productie, is het
noodzakelijk vooraf de precieze maatvoering van de producten
door het leggen van enkele rijen te bepalen.

split waarop het verhardingsmateriaal aangebracht is, maken dat

voegen

dit in het algemeen toegepast wordt bij verhardingen waar gro-

Een voeg werkt als een elastische ondersteuning tussen de ste-

tere drukbelastingen te verwachten zijn zoals pleinen, doorgaan-

nen. Wanneer stenen “koud“ tegen elkaar liggen zullen deze bij

de wegen en garageoprit. Ongeacht de soort van hierbij te gebrui-

de kleinste belasting de neiging vertonen te verschuiven. Af-

ken grondstoffen moet deze zowel indringend hemel- en

standhouders verminderen dit effect en dienen- al dan niet in

smeltwater afvoeren als in voldoende mate capillair brekend zijn

combinatie met een vellingkant aan het steen oppervlak- om

om het optrekken van vocht te voorkomen. Bij een toepassing

beschadigingen aan het steenoppervlak te minimaliseren en de

waar enkel gelopen wordt- b. v. voetgangers en tuinpaden, terras-

werking van de voeg verder te ondersteunen. Veel METTEN pro-

sen- kan volstaan worden met zand als onderbouw. Het is te stel-

ducten zijn in de productie standaard voorzien van vaste af-

len dat de kwaliteit en de te gebruiken materialen volledig afhan-

standhouders. De aldus automatisch ontstane voeg varieert per

kelijk zijn van de stabiliteit en aard van de natuurlijke ondergrond

product. De wisselende breedte ervan is deels om esthetische

en de daarbij niet te veronachtzamen factor van de te verwachten

redenen en deels om een product alsnog een extra bescherming
te geven bij verschuivingen.

kwaliteit in verwerking

aantal natuurlijke eigenschappen van de grondstoffen en hun

Hoe goed een product is wordt in grote mate bepaald door de

invloed op het uiteindelijke product niet te vermijden. Dit be-

kwaliteit van verwerking. METTEN producten zijn geen doorsnee

treft onder andere verschillen in kleur en structuur en textuur

producten maar duidelijk ontworpen, geproduceerd en niet op de

van het oppervlak. Dit is de reden waarom men altijd meerdere

laatste plaats verpakt op een wijze die garant moet staan voor

pallets moet mengen tijdens het verwerken.

uiteindelijke drukbelasting. Gezien de verschillende voorkomende bodemtypen met elk hun eigen kenmerken, de eisen aan

Enkele METTEN tegelsystemen worden geproduceerd zonder

cleantop oppervlakken bij de metten
stein+design producten

drukbelasting et cetera zijn hier geen eenduidige aanbevelingen

vaste afstandhouders waarbij het absoluut aanbevelenswaardig

vanuit ons als fabrikant mogelijk. Een stabilisatie van het ballast-

is een voeg te gebruiken tussen de afzonderlijke tegels. Deze

Veel van onze producten hebben CleanTop®-oppervlakken. Het

bed wordt ten sterkste ontraden. Hierdoor kan een zeer hardnek-

verhinderd in sterke mate beschadigingen aan de randen zowel

nut hiervan is niet alleen te merken in het directe dagelijkse ge-

kige kalkuitbloeiïng ontstaan die, afhankelijk van het product,

tijdens de verwerking als gebruik in de praktijk. Bovendien

bruik maar zeker ook op langere termijn. In het dagelijkse gebruik

zich niet of zeer moeizaam laat verwijderen.

droogt het vloeroppervlak gelijkmatig op. Af fabriek is desge-

zijn deze producten prettig in het onderhoud door de geredu-

Belangrijk is dat voor zowel de vlijlaag als voegafwerking dezelf-

vraagd tegen betaling hiervoor leverbaar losse afstandhouders

ceerde (CF 90), sterk gereduceerde (CF 100) tot extreem sterk ge-

de korrelgrootte wordt gebruikt zodat het voegmateriaal niet kan

die een voeg maken van ca. 3 mm.

reduceerde (CF 120) vuilopname én aanhechting en de eenvou-

“wegvloeien” in de onderbouw.

dige reinigbaarheid in een voorkomend geval zeker in vergelijk

Voor waterpasseerbare, -afvoerende of -doorlatende bestratingen

voegen materiaal

met een product zonder CleanTop .

geldt in het algemeen dat de onderbouw snel vocht moet kunnen

Voegmateriaal moet altijd droog en zuiver te zijn. Dat wil zeg-

Op lange termijn worden de verhoogde verweringsbestendigheid

doorgeven aan de daaronder liggende natuurlijke ondergrond.

gen: het mag geen gekleurde fijne deeltjes bevatten (waaronder

van het product duidelijk zichtbaar maar ook dat een nabehande-

Dit vergt een andere technische opbouw van de onderbouw. In-

leem, kalk of stofdelen en dergelijk.), die zich aan het opper-

ling om deze eigenschappen te behouden niet nodig is.

formatie kan op verzoek gegeven worden.

vlak kunnen hechten en/of in de poriën van het product op-

een fraaie verschijningsvorm met een lange levensduur. Let erop
dat bij het verwerken van de materialen deze niet beschadigd
raken door een “ruwe” of niet correcte verwerkingswijze, het niet
gebruiken van de juiste gereedschappen, een slechte voorbereiding van de ondergrond waarop het materiaal verwerkt gaat worden en dergelijke. Kortom met zorg behandelen in combinatie
met een goede voorbereiding.
Diverse METTEN producten hebben elk hun specifieke verwerkingsvoorschriften. De verwerker dient zich voor verwerking per
product hiervan op de hoogte te stellen bijvoorbeeld via onze
website en telefonisch. Sommige METTEN productgroepen hebben in de verpakking Nederlandstalige verwerkingsadviezen en
verdere productinformatie bijgesloten aangaande dat specifieke
product. Uiteraard dient men deze altijd in acht te nemen. Schade ontstaan door een foutieve verwerking zijn van de fabrieksgarantie uitgesloten.

controle van de levering
Voor de verwerking moet het geleverde materiaal met de
bestelc.q. leverbewijs gegevens op overeenstemming gecontroleerd worden. De kwaliteit eveneens. Nadat de verwerking heeft
plaatsgevonden kunnen klachten vanwege zichtbare gebreken
niet meer erkend worden.

kleur, structuur en textuur
Ondanks grote zorg en perfectie tijdens de productie zijn een
214

®

®

pervlak kan zetten. Dit kan voor een bepaalde periode de kleur
Uitgebreide informatie vindt u op:
www.metten.nl/weten/cleantop-systeem
Ook vindt u daar onze online brochure ”Reinigen. Beschermen.
Onderhouden” met daarin reinigingsadviezen voor onze stenen
en tegels.

opslag van materialen
Tegelmateriaal wat over is van aangebroken pallets kunnen het
beste bij een tussentijdse opslag droog “kop op kop“ gelegd
worden. Zwaarder materiaal, op niet af fabriek in folie afgedekte
pallets, moet eveneens droog opgeslagen worden. Het droog

uitgebreide actuele informatie
over de verwerking

opslaan verhinderd het optreden van kalkuitbloeiïng. De af fa-

Algemene verwerking van METTEN Stein+Design steen en tegel-

een extra bescherming tegen vocht bij een langere periode van

producten: www.metten.nl/weten/Verwerkingsadviezen.

opslag. Dit omdat de milieuvriendelijke samenstelling van de

Verwerkingsadvies voor tegels bij particulier gebruik enkel be-

folie maakt dat deze zichzelf “afbreekt” na verloop van enige

loopbaar www.metten.nl/weten/verwerkingsadvies-tegel.

maanden.

briek met folie afgedekte materialen eventueel voorzien van

van het verwerkte product beïnvloeden. Het voegmateriaal kan
bestaan uit zand, natuursteensplit of een speciaal op betonproducten afgestemde voegensplit zoals Neros. Bij lichtere kleuren
is bijvoorbeeld gewassen kwartszand in de grootte van 0   –2 mm
een goed voegenmateriaal, bij donkere materialen past een
gewassen 0 –2 mm basalt edelzand of het METTEN eigen Neros
voegensplit goed.
Aanbrengen van het voegmateriaal door invoegen en/of inslempen direct opeenvolgend gedurende de verwerking van het
verhardingsmateriaal zelf. Na het vullen van 2/3 van de voegen,
het op de verharding achtergebleven voegmateriaal in zijn ge215
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Beton?
Geheel natuurlijk!
diversen belangrijke zaken

Bij de productie van onze betonproducten worden hoog-

harding aftrillen (enkel vanaf 8 cm dikte, tegels tot 6 cm worden

Vanaf 8 cm dikte: de goed gereinigde verharding mag alleen in

waardige natuurlijke grondstoffen ingezet. Dat ziet men. Het

aangeklopt!). Deze volgorde van werken vermindert het tijdens

droge toestand vanuit de randen naar het midden- met een tril-

karakter van de gebruikte geselecteerde hoogwaardige natuur-

het aftrillen zich naar boven bewegen van het voegmateriaal,

plaat (Type 1000/2000 voorzien van kunststof of rubber hoes)

steensoorten, kleurtoeslagen, diversen zand en cementsoorten

dat vervolgens onder de trilplaat gedurende het voortgaande

afgetrild worden. Afhankelijk van het soort van product moet

geeft elke afzonderlijk eindproduct niet alleen een lange levens-

aftrillen overmatige krassen veroorzaakt. Pas hierna de voeg

gebruikt gemaakt worden van de METTEN TopSlide mat! Onef-

duur, maar ook een bijzondere uitstraling.

in zijn geheel afvullen met overig voegmateriaal en wederom

fenheden in de pas gelegde bestrating nooit met overmatig trillen

geheel schoonvegen. Voegen hebben de eerste tijd wat extra

proberen weg te werken. Scherpkantige materialen, dus zonder

zorg nodig. Het kan zijn dat deze nogmaals geheel nagevuld

Ondanks een uniform productieproces en strenge interne

een uitzondering: Bij de producten die voorzien zijn van onze

vellingkant, vragen extra zorg in de verwerking waaronder het

dienen te worden i. v. m. het “nazakken” van het aanwezige

kwaliteits controles kunnen minimale afwijkingen voorkomen in

CleanTop®-Technology met de CF 100 en CF 120 klasse welke

aftrillen en het soort van trilplaat hierbij. Bij twijfel altijd contact

voegenzand.

kleur en vorm.

vakkundig zijn verwerkt, komt dit niet voor.

opnemen met Metten Nederland voor verdere informatie hierover

Wordt er gewerkt met een gebonden voegmateriaal (voegmor-

om schade ontstaan in de verwerking te vermijden.

tel, polymeerzand, twee componenten voegvullingen zoals b. v.

Tot en met 6 cm dikte: dergelijk tegelmateriaal mag nooit met een

op basis van Epoxy) dan is het zeer belangrijk om vooraf advies

trilplaat afgetrild worden, in de praktijk wordt dit na het leggen

beton en “patina” vorming: in ere oud
worden.

beschadigingen aan de
steenranden.

te vragen aan betreffende leverancier en een beoordeling te

enkel lichtelijk aangeklopt met een rubberen hamer. De soort en

Elk product ontwikkeld gedurende zijn levensduur sporen van

Om dit te voorkomen dienen de materialen vakkundig en niet in

maken of een of meer van dergelijke bindende componenten

kwaliteit van de rubberhamer moet goed zijn zoals een witte ha-

gebruik en het ouder worden. De mate waarin en op welke wijze

de laatste plaats met zorg verwerkt te worden. Het ontstaan van

geen schade (waaronder o. a. vlekvorming en een versterkte

mer op lichte kleuren en een zwarte hamer op donkere kleuren.

zich dit laat tonen is afhankelijk van zeer veel factoren. Zo ook

deze kantbeschadigingen hebben geen oorzaak in de kwaliteit

glans) aan het verhardingsproduct doet laten ontstaan. De

In geen geval mogen er afdrukken op het verwerkte materiaal

het kleuraspect, zo kunnen donkere en geslepen oppervlak-

van het product maar zijn het gevolg van een niet goed behan-

gedwongen versnelde verwijdering van bijvoorbeeld ontstane

ontstaan. Indien na het leggen van de tegels donkere randen

ken (b.v. saffiergrijs) lichter worden. METTEN maakt gebruik van

deld, verwerkt product.

vlekvorming en een versterkte glans kan een grote en blijvend

zouden optreden, dan is dit te wijten aan een opname van water

negatieve invloed hebben op het oppervlak van het product in

gedurende de productie. Deze randen verdwijnen volledig na

het algemeen en de kwaliteit van af fabriek aangebrachte vor-

korte tijd. Ook om deze reden is verwerking met een voeg aanbe-

men van extra bescherming van betreffend product.

velenswaardig.

Ondanks een goede voorbereiding en verwerking kan bij het

Gezaagde materialen dienen direct na het zagen met een licht

gebruik van “vaste voegen” dit leiden (ook bij een niet gebon-

zuurhoudende oplossing schoon te worden gemaakt. In de regel

den ondergrond, vlijlaag) tot scheuren in het materiaal zelf door

is dit een oplossing van cementsluierverwijderaar in schoon

spanningsverschillen. Afhankelijk van de situatie kan nodig zijn

water van 1:10 (1 deel cementsluierverwijderaar, 10 delen schoon

om dilatatievoegen in het verharde oppervlak aan te brengen.

water) tenzij anders is aangegeven in de voor dat product gelden-

heel van het verhardingen oppervlak vegen. Vervolgens de ver-

stenen of tegels?
Voor bereden oppervlakken zijn stenen met een dikte van 8 cm
geschikt. Principieel geldt: hoe hoger de stenen zijn des te sterker belastbaar. Voor enkel te belopen oppervlakken zijn tegels
met een dikte vanaf ca. 4 cm geschikt. METTEN spreekt over
tegels bij haar producten tot de dikte van 6 cm en over stenen
bij haar materiaal vanaf een dikte van 8 cm.

de verwerkingsvoorschriften. Zie hiervoor betreffende product
of de afzonderlijk in de pallet aanwezige document met verwer-

kalkuitbloeiing.
Dit kan voorkomen bij producten en manifesteert zich in een
grijsachtige “sluier” of witte vlekken en bestaat uit calciumcarbonaat. Dit is productietechnisch niet te voorkomen en is
geen reclamatie reden. Dit verdwijnt in de loop van de tijd door
normale verweringsprocessen. Met speciale reinigingsmiddelen laat dit verweringsproces zich versnellen. Er is echter

grondstoffen en een productieproces die de kwaliteit van het
product sterk optimaliseren. Met langdurig kleurintensief wordt
bedoeld dat het gebruik en het ouder worden weliswaar een
kleur zelf beïnvloed, maar dat het werkelijk “verarmen” van de
esthetische kwaliteit grotendeels uitsluit. METTEN producten
kunnen uit dat oogpunt “in ere oud worden”. Er ontwikkelt zich
in de loop van de tijd een “Patina” vorming. Deze versterkt en
onderstreept veelal het eigen karakter. Hardnekkige verontreinigingen laten zich veelal verwijderen met hierop afgestemde reinigingsmiddelen. Ook bij onze met de CleanTop®-Technology geproduceerde producten adviseren wij een periodieke reiniging.

kingsvoorschriften.
Voor de hand liggend is het dat deze oplossing regelmatig verschoont moet worden naarmate er meer materiaal mee behandeld is. Het gezaagde laten opdrogen zonder dit schoonspoelen
beïnvloed direct langdurig de kleur van het oorspronkelijke
materiaal!

Door druk- productietechnische of door grondstoffen als oorzaak kunnen de door ons geleverde producten in kleur en in de optische werking afwijken van de in deze brochurealsmede als monster getoonde materialen. Ook kunnen in een geleverde partij materialen verschillen voorkomen. Daarbij kan door oorzaken van atmosferische aard,
doorgebruik en vervuiling het toonbeeld van een product zich wijzigen. Kalkuitbloeing kan niet uitgesloten worden op het tijdstip van levering of daarna. Het optreden hiervan
is geen probleem van de kwaliteit van het product op zich.
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