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Aqua Easy Isostone bouwstenen 

• Voor de realisering van een constructief sterk en goed geïsoleerd 
bouwkundig zwembad, leverbaar in 2 uitvoeringen.

• Snelle bouwwijze met minimale lichamelijke belasting, bespaart 60% 
op arbeidstijd, geen risico met aanzanden.

• Ook ideaal als ‘doe het zelf’ bouw.
• Verankerd te plaatsen op betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 

25cm, te voorzien van betonijzers en vol te storten met beton. Eindaf-
sluiters voor boven en onder worden meegeleverd.

 Bij toepassing Isostone® XXL ipv de normale Isostone® is in aantal 
circa 60% minder stenen nodig, in aantal m³ beton circa 13% minder.

• Materiaal EPS (geëxpandeerd Polystyrol) in kleur blauw, hardheid PS-
40, isolatiewaarde U=< 0,29.

Transportkosten (adres NL/BE) :
Aqua Easy Isostone® per stuk 1,50
Aqua Easy Isostone® XXL per stuk 3,00

Artikelnummer Omschrijving  €

F 0420010 Aqua Easy Isostone® rechte bouwsteen, per stuk 16,15 
 afmetingen 100 x 25 x 25cm (lxhxb)
   afname per pallet 44 stuks à 14,40 633,60

F 0420011 Aqua Easy Isostone® XXL rechte bouwsteen, per stuk 39,50
 afmetingen 125 x 50 x 25cm (lxhxb)
   afname per pallet 18 stuks à 35,50 639,00

Accessoires
C 0411203 Alkor folieblik buitenhoek, lengte 200 x 11 x 5cm   36,00
C 0411202 Alkor folieblik binnenhoek, lengte 200 x 5 x 2,5cm  13,40

F 0420022 Tie wrap AE Isostone®, afname/prijs per 50 stuks  20,00
 (3 stuks per steen nodig)
F 0420023 Tie wrap AE Isostone® XXL,  afname/prijs per 50 stuks 40,00
 (3 stuks per steen nodig)

Polystyreen Thermostone Plus bouwstenen  

• Hoge kwaliteit door extra harde persing aan de zwembadzijde van de 
bouwsteen. Deze zijde is geperst in een hardheid van maar liefst PS-
80 waardoor de kans op deuken/beschadigingen significant kleiner is.

• Met deze bouwsteen kan snel een geïsoleerde, kwalitatieve en  hoog-
waardige kuip gebouwd worden. Ideaal voor de zelfbouwer.

• Verankerd te plaatsen op een betonvloer, verwerkbaar per rastermaat 
van 25cm, te voorzien van betonijzer en vol te storten met beton.

• Thermostone Plus bouwstenen kunnen gebruikt worden voor zwem-
badwanden van maximaal 1,75 meter hoogte.

• Isolatiewaarde U = 0,32 W/(m2*K). Er is 0,14m3 beton benodigd 
 per m2 bouwstenen.

    
Transportkosten (adres NL/BE) :
Thermostone Plus per stuk 1,50

C 0420025 Thermostone Plus rechte bouwsteen PS-80/40, per stuk 23,20
 afmetingen 100 x 30 x 25cm (lxhxb)

C 0420026 Thermostone eindstuk per stuk 1,70

F 0420011

F 0420010

C 0411203 C 0411202
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Isolatieschuim voor zwembaden   

De ideale basis en ondergrond voor een foliezwembad dankzij de hoge isolatiewaarde alsook 
het eenvoudig aanbrengen ervan. Het comfort is wellicht een nog belangrijkere factor. Dit type 
zwembadisolatie voelt zacht aan en zorgt zodoende voor een unieke comfortabele ervaring. 
Chemieresistent en geschikt voor bodem, wand en trappen.
Topkwaliteit isolatieschuim - NS3001 - voorzien van dubbele laag (dikte 12mm).

Artikelnummer Omschrijving  €

A 0401016 Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, afname per rol 719,00
 op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter (75m² à 9,24 per m²)

A 0401017 Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, afname per rol 954,00
 op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter (100m² à 9,24 per m²)

Accessoires
A 0411110 Aerosol superlijm DS-204, 500ml  6,25
A 0411111 Aerosol spuitpistool  7,80

Rectavit contactlijm voor zwembaden  

Snelle, spuitbare contactlijm, voor bv. scheidingsvlies. Rectavit 1129 Fast Forward wordt 
geleverd in een praktisch draagbaar drukvat.
Niét te gebruiken icm bouwstenen en/of voor het verwerken van zwembadfolie.

A 0411100 Contactlijm Fast Forward, in can 22,1 liter (tot ±120m²)  442,00
A 0411101 ErgoGrip pistool, voor aanbrengen Fast Forward contactlijm  328,00
A 0411102 Materiaalslang Fast Forward  123,00

A 0411103 Combibox Fast Forward, 22,1 liter  756,00
 (bestaat uit A 0411100, A 0411101 en A 0411102)

Scheidingsvliezen  

A 0401000 Scheidingsvlies, polyester, 400 gram/m² afname per rol 320,00
 op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter (100m² à 3,20 per m²)
Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton 
vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

A 0401013 Scheidingsvlies HACOloft®, polypropyleen,  afname per rol 715,00
 kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast (100m² à 7,15 per m²)
 400 gram/m², op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter

A 0401014 Scheidingsvlies HACOloft® PES7893, polyester, afname per rol 510,00
  kleur wit, boorvast (100m² à 5,10 per m²)
 420gr/m2, op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter 

Alkor polypropyleen scheidingsvlies
Antibacterieel behandeld (puur polypropyleen 2,1mm / 400 gram/m², kleur blauw) om schimmel-
werking te voorkomen, voor een lange levensduur en optimale bescherming.
Wordt niet aangetast door eventueel nog niet volledig uitgehard beton.
Topkwaliteit en hét ideale scheidingsvlies om toe te passen bij stomplassen/stuiklassen.

A 0401009 op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter afname per rol 547,00
 (75m² à 7,75 per m²)
A 0401011 op rol lengte 50 meter/breedte 1,65 meter afname per rol 639,00
 (82,5m² à 7,75 per m²)
A 0401012 op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter afname per rol 775,00
 (100m² à 7,75 per m²)

A 0401000

A 0401009/A 0401011/A 
0401012

A 0401013/A 0401014

OPPERVLAKTEOPPERVLAKTE

1=tot 120m2

INLIJMENINLIJMEN
Tot 200m2/u

AFDAMPTIJDAFDAMPTIJD
30 sec

OPENTIJDOPENTIJD
4u 50% SNELLER

1 JOB = 1 PERSOON1 JOB = 1 PERSOONSPUITBREEDTESPUITBREEDTE
Tot 80cm

80cm

Erkende Sekisui 
Alveo kwaliteit

Unieke, zachte aanrak-
ing en gevoel

Chloor -en zout
bestendig,

Verlaagd risico op
ongevallen

Weerstaat 
jarenlange druk

Installatie ter plekke, 
levering op rollen

Energie-
besparend

Stabiel materiaal, 
verouderd niet

A 0411103
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Adria-blauw (±RAL 5012)

Caraïbisch-groen (±RAL 6027)

Hemels-blauw (±RAL 5024)

Wit (±RAL 9016)

Zand (±RAL 1015)

Grijs (±RAL 7004)

Antraciet (±RAL 7012 / 7015)

Alkorplan 'super-folie' 2000 zwembadfolie gewapend

• Een icoon in de zwembadwereld.
• De kwaliteit van Alkorplan 2000 is officieel erkend, aangezien deze 

voldoet aan de hoge specificaties van de Franse norm NFT54-803-2.
• Binnenzijde met acryl-lak vernislaag voor lange levensduur, tegen 

inwerking van bacteriën, gladder oppervlak voor eenvoudige reiniging. 
• Gemakkelijk te onderhouden en biedt een betere weerstand tegen alle 

omgevingsfactoren (oa UV straling en het water).
• Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
• Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
• 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen 
combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit 
stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de 
toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 29,00 per m²)
Artikelnummer Omschrijving  €

A 0405215 Adria blauw per rol 1.486,25
A 0405227 Caraïbisch groen per rol 1.486,25
A 0405230 Hemelsblauw per rol 1.486,25
A 0405228 Wit per rol 1.486,25
A 0405231 Zand (beige/geel) per rol 1.486,25
A 0405232 Grijs per rol 1.486,25
A 0405249 Antraciet per rol 1.486,25

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 30,50 per m²)
A 0405225 Adria blauw per rol 1.258,13
A 0405217 Caraïbisch groen per rol 1.258,13
A 0405229 Hemelsblauw per rol 1.258,13
A 0405218 Wit per rol 1.258,13
A 0405219 Zand (beige/geel) per rol 1.258,13
A 0405235 Grijs per rol 1.258,13
A 0405245 Antraciet per rol 1.258,33

Antislipfolie Alkorplan 2000 gewapend (volle rol is 20,79m²) 
Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm per m² * 45,00

A 0407281 Adria blauw per rol, per m² 41,50
A 0407282 Caraïbisch groen per rol, per m² 41,50
A 0407283 Hemelsblauw per rol, per m² 41,50
A 0407280 Wit per rol, per m² 41,50
A 0407284 Zand (beige/geel) per rol, per m² 41,50
A 0407285 Grijs per rol, per m² 41,50
A 0407287 Antraciet per rol, per m² 41,50

Folie vloeibaar PVC
0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

A 0411605 Adria blauw - 0,9 kg  43,50
A 0411607 Caraïbisch groen - 0,9 kg  43,50 
A 0411606 Hemelsblauw - 0,9 kg  43,50
A 0411608 Wit - 0,9 kg  43,50
A 0411610 Zand (beige/geel) - 0,9 kg  43,50 
A 0411612 Grijs - 0,9 kg  43,50
A 0411620 Antraciet - 0,9 kg  62,50

A 0411605
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Alkorplan Xtreme zwembadfolie gewapend  

• De generatie zwembadfolie die de nieuwe norm zal worden, met een 
aantal kleuren exclusief voor Pomaz op rolbreedte 2,05 meter.

• Met dubbele bescherming, aan de voorzijde tegen extreme chloorin-
vloeden, aan de achterzijde tegen bacteriegroei. Dit maakt het toe-
voegen van fungiciden tijdens de productie onnodig, aldus een veilig 
membraam welke tevens geschikt is voor waterplanten en dieren.

• Door het zuiverdere productieproces komen er minder gassen vrijd 
hierdoor komen er met het lassen minder vervelende dampen vrij.

• Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
• Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
• 5 jaar fabrieksgarantie op kleur en vlekvorming,
 15 jaar op waterdichtheid.

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen 
combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit 
stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de 
toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 38,75 per m²)
Artikelnummer Omschrijving  €

A 0405263 Blue Fresh per rol 1.985,94
A 0405260 Silver per rol 1.985,94
A 0405264 Volcano per rol 1.985,94
A 0405262 Ice per rol 1.985,94

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 39,50 per m²)
A 0405250 Sahara (*) per rol 1.629,38
A 0405251 Blue Fresh (*) per rol 1.629,38
A 0405252 Azure (*) per rol 1.629,38
A 0405253 Silver per rol 1.629,38
A 0405257 Volcano per rol 1.629,38
A 0405255 Onyx per rol 1.629,38
A 0405256 Ice per rol 1.629,38

Antislipfolie Alkorplan Xtreme gewapend (afname per rol, 16,50m² à 42,00 per m²)
Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm
A 0407290 Sahara (*) per rol 693,00
A 0407291 Blue Fresh (*) per rol 693,00
A 0407292 Azure (*) per rol 693,00
A 0407293 Silver per rol 693,00
A 0407297 Volcano per rol 693,00
A 0407295 Onyx per rol 693,00
A 0407296 Ice per rol 693,00

Folie vloeibaar (vernis, MEK solvent)
0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad.

A 0411655 Sahara, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411656 Blue Fresh, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411657 Azure, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411658 Silver, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411663 Volcano, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411660 Onyx, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411653 Ice, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411661 Xtreme solvent MEK (voor het verdunnen), 1 liter  29,00

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Volcano

Onyx

Silver

Azure

Blue Fresh

Sahara

Ice

De getoonde stalen zijn drukwerk-
kleuren en kunnen licht afwijken 
van de werkelijke kleur, vraag naar 
de kleurenstalen om de juiste kleur 
te bepalen.

A 0411656
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Alkorplan 3000  / Touch 3D zwembadfolie gewapend 

• In vergelijking met de Alkorplan 2000 voorzien van zwaardere 
 acryl-lak vernislaag voor nog beter kleurbehoud.
• Deze moderne kwalitatieve folie geeft het zwembad een bijzondere en 

natuurlijke uitstraling.
• Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
• Alkorplan 3000, dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
• Alkorplan 3000 Touch 3D, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte.
• 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Alkorplan 3000 - rolbreedte 1,65 meter
Artikelnummer Omschrijving  €

A 0405236 Platinum (*) afname per rol, 41,25m² à 43,00 per m² 1.773,75
A 0405169 Byzance blauw (*) afname per rol, 41,25m² à 36,50 per m² 1.505,63

Alkorplan 3000 Touch 3D - rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 53,75 per m²)
A 0405241 Authentic Touch 3D (*) per rol 1.862,44
A 0405242 Relax Touch 3D (*) per rol 1.862,44
A 0405277 Elegance Touch 3D per rol 1.862,44
A 0405246 Vanity Touch 3D (*) per rol 1.862,44
A 0405247 Sublime Touch 3D (*) per rol 1.862,44
A 0405248 Prestige Touch 3D (*) per rol 1.862,44

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (vernis)
0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

A 0411614 Platinum, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411617 Authentic Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411618 Relax Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411619 Elegance Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411650 Vanity Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411651 Sublime Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50
A 0411652 Prestige Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50

Alkorplan (zwem)vijverfolie gewapend 

• Speciaal ontwikkeld voor toepassing in kwalitatieve zwemvijvers en 
(Koi)visvijvers, aldus in een chloorvrije omgeving.

• Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 30°C.
• Dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte.
• 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 2,05 meter (volle rol is 41,00m²)
A 0405210 Donkergroen afname per rol, 41,00m² à 24,45 per m² 1.002,45
A 0405211 Zwart afname per rol, 41,00m² à 27,50 per m² 1.127,50
A 0405212 Antraciet afname per rol, 41,00m² à 27,50 per m² 1.127,50

Byzance blauw

Platinum

Relax
Touch 3D

Authentic
Touch 3D

Elegance
Touch 3D

Sublime
Touch 3D

Vanity
Touch 3D

Prestige
Touch 3D

Zwart AntracietDonkergroen
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Alkorplan Ceramics zwembadfolie gewapend 

• Unieke 3d folie van Renolit, fabrikant Alkorplan folie, welke het 
comfort en de voordelen van folie biedt, maar met de realistische 
uitstraling van een heus keramisch mozaïek zwembad

• De Ceramics foliën zijn dikker dan de andere foliën zodat echt diepte 
en reliëf kan worden aangebracht.

• Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C. 
• Alkorplan Ceramics, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte,
• 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 54,00 per m²)
Artikelnummer Omschrijving  €

A 0405265 Selene, lichtgrijs per rol 1.871,10
A 0405266 Etna, antraciet per rol 1.871,10
A 0405267 Sofia, beige (*) per rol 1.871,10
A 0405268 Atenea, blauw (*) per rol 1.871,10

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (vernis)
A 0411665 Wit voor Ceramics folie, vloeibaar vernis - 0,9 kg  62,50

Alkorplan bevestiging- en reinigingsmaterialen  

Folieblik
A 0411200 Alkor folieblik, eenzijdig gecacheerd, per m² 63,00
 platen van 2000 x 1000mm (2 m²)
   afname per pallet 30 platen/60m² stuks à 59,00 3.541,00

C 0411201 Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm  13,40
C 0411205 Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 5cm  13,40
C 0411202 Alkor folieblik binnenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm  13,40

A 0411210 Spreidnieten (Alu huls met RVS spijker), per 100 stuks 65,00
 circa 5 stuks per m1 nodig

Föhn Leister handlasapparaat
F 0411638 Leister-föhn handlasapparaat Triac ST 1600 Watt 230 V,  504,00
 inclusief element
F 0411645 Element Leister föhn Triac ST, 1550 Watt/230 V  76,00
F 0411626 Element Leister föhn Triac, 1550 Watt/230 V  69,00

F 0411627 Leister-mondstuk 40mm  62,00
F 0411628 Leister-mondstuk 20mm  62,00
F 0411630 Leister-breedband aandrukrol, 1-armig  79,00
F 0411632  Leister extra smalle aandrukrol, voor moeilijk bereikbare hoeken  48,60

Folie verwerkings- en reinigingsmaterialen
A 0411401 Lasvloeistof 1 liter (825 gram), THF Solvent  42,25
A 0411661 Xtreme solvent MEK (voor te verdunnen), 1 liter  29,00

A 0411662 Alkor Plus lasband donkergrijs voor stomplas,   111,00
 0,15 meter breed, rollengte 20 meter

C 0411005 Alkorlijm (transparant) 5 liter, voor verlijming direkt op beton/metaal 127,00
 (eventueel te verdunnen met lasvloeistof).
 Ook voor verwerking Alkor scheidingsvlies 0401010, spuitbaar.*
 *benodigd 200 gr/m² per zijde, dus 400 gr/m² in totaal (vlies en ondergrond).

A 0411624 Bidon inclusief druppeltuit afname per 10 stuks  à 5,10 51,00
 voor vloeibare folie/ lasvloeistof

A 0411407 Alkor waterlijn reiniger (1 liter)   19,65

A 0411615 Alkor Plus anti-vlek middel (1 liter)  71,00
 voor toevoeging aan het zwemwater

Selene lichtgrijs

Etna antraciet

Sofia beige

Atenea blauw

C 0411201 C 0411202

A 0411210

C 0411005 A 0411624

F 0411638

F 0411627 F 0411628

F 0411630 F 0411632

A 0411407 A 0411615
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PPG keramische tegels, 2cm dik 

• Een fraaie en onderhoudsvriendelijke serie keramische rand- en 
 terrastegels van 2cm massieve kwaliteit.
• Full-body tegel, indien onverhoopt een beschadiging optreedt blijft de 

originele kleur zichtbaar. Waterdicht en vorstvrij.
• Slijtvastheid/stroefheid conform R11A.
• Massieve 1 component-constructie waardoor risicovolle lijmverbin-

dingen en eventuele onderlinge verschillen in uitzettingscoëfficiënten 
volledig worden uitgesloten. 

• De kaarsrechte tegels, met gecertificeerde kanten en hoeken, kunnen 
snel, strak en met minimale voegbreedtes verlegd worden.

• De tolerantie op lengte en breedte bedraagt maximaal +/- 0,5 mm.
• De rechte neus van de randtegel van 40mm hoog geeft het zwembad 

een fraaie afwerking, leverbaar in 5 moderne kleurstellingen.

PPG keramische tegels zijn niet op voorraad en worden alleen projectmatig uitgeleverd.

Transportkosten (adres NL/BE) per pallet 90,00
- Randtegels 60 stuks op pallet
- Terrastegels 600x600 - 68 stuks op pallet
- Terrastegels 800x800 - 44 stuks op pallet

Afname altijd per 2 stuks ivm verpakking.
Bij afname onder de vermelde aantallen per pallet geldt een toeslag van € 25,00.

Pepper Dark
Artikelnummer Omschrijving  €

C 0440026 Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) per stuk 34,20
C 0440025 Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh) per stuk 67,10
C 0440044 Randtegel 800x400x20/40mm (lxbxh) per stuk 85,20

C 0440027 Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh) per stuk 18,95
C 0440045 Terrastegel 800x800x20mm (lxbxh) per stuk 39,75

Basaltino
C 0440029 Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) per stuk 34,20
C 0440028 Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh) per stuk 67,10
C 0440046 Randtegel 800x400x20/40mm (lxbxh) per stuk 85,20

C 0440030 Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh) per stuk 18,95
C 0440047 Terrastegel 800x800x20mm (lxbxh) per stuk 39,75

Biscuit Beige
C 0440032 Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) per stuk 34,20 
C 0440031 Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh) per stuk 67,10
C 0440048 Randtegel 800x400x20/40mm (lxbxh) per stuk 85,20

C 0440033 Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh) per stuk 20,15
C 0440049 Terrastegel 800x800x20mm (lxbxh) per stuk 41,95

Biscuit Grey
C 0440035 Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) per stuk 34,20
C 0440034 Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh) per stuk 67,10
C 0440050 Randtegel 800x400x20/40mm (lxbxh) per stuk 85,20

C 0440036 Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh) per stuk 20,15
C 0440051 Terrastegel 800x800x20mm (lxbxh) per stuk 41,95

Cement Light
C 0440038 Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) per stuk 34,20
C 0440037 Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh) per stuk 67,10
C 0440052 Randtegel 800x400x20/40mm (lxbxh) per stuk 85,20

C 0440039 Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh) per stuk 20,15
C 0440053 Terrastegel 800x800x20mm (lxbxh) per stuk 37,50

Op aanvraag is een fraai display 
verkrijgbaar van het PPG kera-
misch tegelassortiment.

PPG keramische tegels zijn 
niet op voorraad. Vraag naar de 
levertijden.
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Nature Stone randtegels rechte neus 

• Voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad.
• De neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegel zo 

min mogelijk het bad ‘in komt’.
• Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan (hoektegels 

uitgezonderd).

Transportkosten per pallet  50,00

Oriënt Black - gevlamd
Artikelnummer Omschrijving  €

E 0439170 Randtegel 500mm, met rechte neus pallet 40 stuks, per stuk 98,75
E 0439171 Hoektegel met rechte neus  182,00

Nature Stone randtegel ronde neus 

• De klassieke randsteen, neus in dezelfde structuur als de bovenzijde.
• Randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm, dikte 50/30mm.
• Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan, uitgezonderd 

hoektegels.

Transportkosten per pallet  50,00
Indien in aantal minder dan een volle pallet wordt besteld (per order) geldt 
een prijsopslag van 10% op de genoemde prijs per stuk.

Blue Stone - geschuurd
E 0439001 Randtegel 500mm, met ronde neus pallet 40 stuks, per stuk 31,90
E 0439011 Hoektegel 90º met ronde neus  58,00

Oriënt Black - gevlamd
E 0439003 Randtegel 500mm, met ronde neus pallet 40 stuks, per stuk 57,55
E 0439013 Hoektegel 90º met ronde neus  125,00

Nature Grey - gevlamd
E 0439000 Randtegel 500mm, met ronde neus  pallet 40 stuks, per stuk 45,50
E 0439010 Hoektegel 90º met ronde neus  82,00

Karakter en kleur Nature Stone
Natuursteen is een duurzaam en sterk product, levendig en uniek. Karakter en kleur is afhan-
kelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine verschillen in nuance en maatvoering 
mogelijk, toleranties conform NEN-EN1341.

Verwerking
De tegels dienen op een waterdoorlatende ondergrond gelegd te worden met een minimale voeg van 
circa 3-5mm onder voldoende afschot (min. 0,5cm/m¹). Tevens dienen er bij een oppervlakte van 
meer als 35m² of een lengte van meer als 5 meter dillitatievoegen toegepast te worden dwars door 
de bedding.
Voegen kunnen eventueel met een epoxyvoegmortel (bv 840 Plus van gftk) opgevuld worden. 
Dit is een elastisch waterdoorlatend voegmortel welke nagenoeg geen sluier op de tegels 
achterlaat.

Reiniging / onderhoud
Natuursteen buiten vergt in principe geen onderhoud doch indien gewenst kan het natuursteen 
gereinigd en behandeld worden met speciaal daarvoor geschikte reinigings- en beschermings-
middelen.
Indien veelvuldig ‘gebruikt’ is het om vlekken te voorkomen aan te raden om de natuursteen te 
impregneren. Impregneren zorgt er in principe voor dat de tegel vuilafstotend wordt. Vlekken op 
een niet geïmpregneerde tegel trekken er in de buitenlucht meestal vanzelf uit.

Blue Stone, geschuurd

Oriënt Black, gevlamd

Nature Grey, gevlamd

Het uiterlijk van de Nature Stone 
kan het beste ‘live’ beoordeeld 
worden op een klein oppervlak. 
Op een foto kan veel van de 
levendigheid verloren gaan.
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www.renolit-alkorplan-touch.nl

Ontwerp geïnspireerd door de natuur.
Het eerste 2 mm dikke versterkte membraan 

met 3D-printing.
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