
Outdoor living – Beton, een ruime collectie met elegantie!
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Familie van Ommeren: Coen, Arjan, Ger en Geert (v.l.)

REDSUN werd in 1985 opgericht door Ger van Ommeren: als het door de eigenaar geleide familiebedrijf dat we nu nog steeds zijn 
Oorspronkelijk waren wij een groothandel in enkel natuursteen - zelfs een van de eersten die natuursteen uit het Verre Oosten importeerden. 

In de loop der jaren is onze portefeuille voortdurend gegroeid en aangevuld met betonproducten van hoge kwaliteit, keramische 
tegels en, recentelijk, CERASUN beton-keramiek-verbinding. Om de uitbreiding van onze portefeuille met de productgroep beton 
werd ons oude bedrijfspand in Cuijk al snel te klein. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie, waar we ook een beton-
fabriek zouden kunnen bouwen, waardoor ook one-stop-shopping mogelijk zou worden.

Een eis waaraan ons nieuwe pand in Kevelaer aan de Nederrijn, waar wij sinds 2000 gevestigd zijn, voor 100% voldoet. Al in 2001 
hebben we hier onze eerste fabriek voor betonproducten in gebruik genomen. Halverwege dit jaar werd de laatste van de vijf beton-
fabrieken voltooid, die allemaal over de nieuwste technologie beschikken - zoals een hoogwaardige productielijn van de fabrikant 
Masa, die de modernste online-oppervlakteafwerking mogelijk maakt. Door de on-line veredeling en de one-stop-shopping besparen 
we transport en daarmee ook het milieu.

Wij zijn in de loop der jaren ook gegroeid op personeelsgebied: REDSUN heeft nu - samen met onze dochteronderneming ALUXE,  
die gespecialiseerd is in terrasoverkappingen - bijna 500 tevreden medewerkers in dienst. Drie van hen: Arjan, Geert en Coen.  
De zonen van Ger van Ommeren bekleden al verscheidene jaren managementfuncties in het bedrijf. Net als hun vader, stroomt  
beton door hun aderen - zodat u ook in de toekomst kunt vertrouwen op de hoogste REDSUN kwaliteit. 

  Oprichting:  1985    Jaarlijkse import natuursteen: 60.000 ton   Locatie: 400.000 m2 
  Werknemers: 500   Betonproducten per jaar: 5.000.000 m2   Antal betonfabrieken: 5

FACTSHEET REDSUN

- KWALITEIT IS EEN FAMILIEAANGELEGENHEID
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   Zeer hoge energie-efficiëntie en lage CO2-uitstoot dankzij ISO 50001-energiebeheersysteem (internationaal erkende norm) 
   Winning van zand en grind uit nabijgelegen groeven voor kortere transportafstanden
   Gebruik verbeterde, milieubewuste recepten waardoor gebruik van minder cement mogelijk is
   Gebruik van hoogovencement, welke bijna 50% CO2-besparing te opzichte van gewoon cement oplevert
   Moderne, duurzame, toekomstbestendige fabricagetechnologieën
   Gebruik van een eigen regenwaterzuiveringssysteem voor het behoud van de drinkwatervoorraden 
   Gebruik van stille en milieuvriendelijke vorkheftrucks met elektrische en gasaandrijving
  Gebruik van een efficiënte en emissiearme warmtepomp als energiebron

WAT U VAN ONS KUNT - EN MAG - VERWACHTEN!

Waarom eigenlijk REDSUN? Hier zijn 1.400 goede redenen voor - want ons ruime assortiment in beton, natuursteen, keramiek en  
CERASUN (beton-keramiek-verbinding) omvat maar liefst zoveel artikelen. Met andere woorden: wij hebben gegarandeerd de juiste 
producten voor uw project. En om ervoor te zorgen dat u klantgerichte service en professioneel advies krijgt, werken wij uitsluitend 
samen met gespecialiseerde dealers. Onze virtuele tuinplanner helpt u bij het ontwerpen van uw volgende project: upload gewoon 
een foto van uw woning, probeer virtueel verschillende bestrating uit en beslis over uw favoriete oplossing.

Wat nog meer voor REDSUN spreekt: ons sociaal en duurzaam engagement. Aangezien wij onze grondstoffen uit de natuur halen, 
willen wij ook iets aan de natuur teruggeven. Bovendien steunen wij graag de mensen in onze regio.

ONZE MAATREGELEN IN EEN OOGOPSLAG
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MET ONZE TUINPLANNER IS IEDER TUINPROJECT MAAKBAAR!
Onze tool visualiseert uw ideeën in iedere foto, of deze nu van uw oprit, terras of uw tuin genomen is.  
Hiermee kunt u snel en makkelijk uw tuinontwerp creëren met een druk op de knop. Snelle berekening van de kosten  
van uw ontwerp: Buiten het visualiseren helpt de TUINPLANNER u ook met een overzicht van de benodigde  
materialen en de daarmee te verwachten kosten. Aan de hand van de plattegrond rekent het programma de benodigde  
hoeveelheden uit (+/- 5%).

Belangrijkste kenmerken:

• Zonder installatie, kosteloos en direct in uw browser 24 uur per dag te gebruiken. 
• Eenvoudig in gebruik en snel resultaat. 
• Gebruik van uw eigen foto’s als basis voor uw ontwerp. 
• Automatische hoeveelheidsberekening. 
• Download een PDF-document van uw favoriete ontwerp.

Handleiding:

• Uw start de Tuinplanner. 
• Hierna laad u de door u of uw klant genomen foto in de ontwerpachtergrond. 
• Zoek het door u gewenste product van ons uit en positioneer deze in de foto. 
• Combineer onze producten met elkaar en varieer in materiaal, kleur, patroon en formaat.

Met deze, door ons voor u kosteloos ter beschikking gestelde tool, kunt u met een druk  
op de knop de actuele trends zien en snel en makkelijk een visueel beeld vormen.  
Het oog wil ook wat! Het beste hieraan, u heeft geen dure software, opleiding, handleidingen,  
scholingen of speciale computerkennis nodig – een foto is voldoende!

 
U vindt onze tuinplanner op onze homepage! 
www.redsun.eu/nl/tuinplanner 
 
U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de Tuinplanner te gaan.

D
E RED

SU
N

 TU
IN

PLA
N

N
ER



9



SMARTTON  
WAVE SE

SMARTTON  SMARTTON  
LINEA

SMARTTON  
SE

SMARTTON WAVE SE overtuigt  
door dezelfde hoogwaardige afwerking 

als SMARTTON SE en charmeert  
bovendien door een gewelfd oppervlak 

met leisteenstructuur.

SMARTTON combineert maximale  
robuustheid met een hoge mate van 

esthetiek. De ruime keuze aan kleuren en 
formaten laat bijna geen wens onvervuld.

De SMARTTON LINEA collectie wordt 
gekenmerkt door de afgeschuinde rand - 
het zogenaamde facet. Dit geeft de steen 

een heel bijzonder uiterlijk.

De SMARTTON SE wordt gekenmerkt 
door zijn scherpe hoeken. Hierdoor lijken 

de voegen nog smaller en verfijnder. 
Door het wolkvormige uiterlijk ontstaat 

een zeer homogeen oppervlak.

Pagina 20 Pagina 24 Pagina 28Pagina 16

Geborsteld Geborsteld Geborsteld Geborsteld

 Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd

Dubbele beschermlaag Dubbele beschermlaag Dubbele beschermlaag Dubbele beschermlaag

Gewelfd oppervlak

Zonder facet Zonder facet Zonder facet Met facet
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SMARTTON  
AQUA

ELITON  
SUPREME LINEA

SMARTTON  
NATURE WAVE

Klimaatbewust met SMARTTON AQUA. 
Kleine, geïntegreerde afstandhouders  

op de steen creëren een 5 mm  
geforceerde voeg die ervoor zorgt  
dat deze bestrating water doorlaat. 

ELITON SUPREME LINEA is de enige 
steen in onze betonserie die gestraald is. 
Een aangenaam ruw oppervlak in combi-
natie met een discreet facet en de unieke 

kleurechtheid is overtuigend.

De SMARTTON NATURE WAVE  
collectie heeft gewelfde randen en een  

gestructureerd oppervlak.  
Wanneer ze worden gelegd, is het  

resultaat een minder eentonige  
verschijning die op natuursteen lijkt.

Pagina 32 Pagina 34Pagina 30

Geborsteld Geborsteld Geborsteld

 Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd

Dubbele beschermlaag Dubbele beschermlaag Dubbele beschermlaag

Gewelfd oppervlak Waterpasserend Natuursteen deklaag

Kogelgestraald

Gewelfde zijkanten Zonder facet Met facet
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PREMITON  PREMITON  
PLUS

PREMITON  
LINEA

PREMITON  
AQUA

De PREMITON collectie is veelzijdig  
en een echt visueel hoogtepunt.  

De stenen nemen nauwelijks water op, 
waardoor de kans op ontsierende  

kalkaanslag afneemt.

Naast de PREMITON kwaliteit heeft  
PREMITON PLUS een impregnering.  
De steen is verkrijgbaar in grotere,  
nog elegantere formaten dan de  

eenvoudige PREMITON.

PREMITON LINEA combineert de  
beproefde PREMITON kwaliteit met een 

afgeschuinde rand – het facet.  
Ook verkrijgbaar in XL dikte, dus perfect 

voor uw oprit.

Infiltratie van regenwater. PREMITON 
AQUA stenen zijn waterafstotend  

en voorzien van geïntegreerde  
afstandhouders. Het regenwater wordt  
zo rechtstreeks naar de bodem geleid. 

Pagina 38 Pagina 38 Pagina 40Pagina 36

Waterpasserend Dubbele beschermlaag

 Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd

Zonder facet Zonder facet Zonder facet Met facet
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DEMITON  
EXTRA

TUMBELTON  
EXTRA

CAMELOT  
PAVING WAVE

PREMITON 
PLUS SE

Onze DEMITON EXTRA serie  
overtuigt door haar scherpe kanten  

en haar bijzonder edele en homogene 
oppervlaktebeeld in 4 verschillende 

kleurvariaties.

Van nieuw naar oud. De stenen in de 
TUMBELTON EXTRA collectie worden 

na hun fabricage zorgvuldig verouderd 
in een trommel, waardoor slijtagever-

schijnselen ontstaan. Deze stenen geven 
uw vloer een chique retro-look.

Het klein formaat bestrating van onze 
CAMELOT PAVING WAVE collectie, met 
zijn gewelfde oppervlaktestructuur en 

drie aantrekkelijke kleurvariaties, is een 
echte blikvanger voor uw terras, oprit - of 
waar u uw smaak ook maar wilt laten zien.

Naast de scherpe hoeken die  
kenmerkend zijn voor de "SE",  

biedt PREMITON PLUS SE ook een  
impregnering. Dit maakt de stenen  

bijzonder vuilafstotend.

Pagina 44 Pagina 46 Pagina 48Pagina 42

Dubbele beschermlaag Gewelfd oppervlak

 Gehydrofobeerd Getrommeld  Gehydrofobeerd

Zonder facet Zonder facet Gebroken rand Zonder facet

SIERBESTRATIN
G

 VERG
ELIJKIN

G



RETRO NATURA  CARRÉ  BETONKLINKERS /
EVERTON  

NATURA  

De stenen van de RETRO NATURA  
collectie zijn naderhand lichtjes  

gehamerd om ze een retrolook te geven 
met kleine sporen van slijtage.  

RETRO NATURA stenen zijn, net als alle 
stenen uit de NATURA serie, vrij van 

kunstmatige kleurstoffen.

De vierkante vorm geeft onze  
CARRÉ-collectie haar naam.  

Maar omdat we het niemand willen  
onthouden, is hij ook verkrijgbaar in  

het formaat 20 x 30 voor de liefhebbers 
van het rechthoekig formaat. 

Met deze straatstenen kunt u niet  
veel fout doen - maar u kunt nog meer 
goed doen; dankzij hun eenvoudige,  

moderne design zijn de EVERTON 
straatstenen veelzijdig te gebruiken  

en bovendien bijzonder robuust  
dankzij het facet rondom. 

100% NATURA: Bevat geen sporen  
van kunstmatige kleurstoffen.  

Maar in plaats daarvan veel klasse en 
goede smaak. De stenen in deze  

collectie bevatten echte natuursteen  
en worden daarom gekenmerkt door  

een hoge kleurvastheid. 

Pagina 52 Pagina 54 Pagina 56/58Pagina 50

Natuurstenen deklaag Natuurstenen deklaag

 Gehydrofobeerd  Gehydrofobeerd

Gehamerd

Zonder facet Zonder facet Met facetZonder facet
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TUINTEGELS  

Pagina 60

Met facet

Zonder facet

SIERBESTRATIN
G

 VERG
ELIJKIN

G

Een tegelpad kan er ook stijlvol uitzien. 
Verkrijgbaar in modern grijs en antraciet 
en talrijke formaten, met of zonder facet. 
Deze selectie wordt aangevuld door de 

LUXE-lijn met het elegante formaat  
60 x 60 cm en zonder facet.



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

           MAAT

KLEUR

3XS 3 cm XXS 4 cm

60
x6

0

30
x6

0

60
x6

0

40
x8

0

Adamello  

Amiata     

Kilimanjaro    

Matterhorn   

Mont Blanc  

Mount Denali   

Mount Everest    

Mount Vancouver  

Mount Victoria   

Sierra Madre   

Kilimanjaro 40x80

SMARTTON SE -  
Hoogste niveau op slechts 3 en 4 cm
Elegant is niet elegant genoeg voor u? Dan hebben wij SMARTTON SE  
voor u: net als SMARTTON combineert deze collectie maximale robuustheid  
met een hoge mate van esthetiek. Het kleine maar subtiele verschil: de "SE" -  
de scherpe hoek. De hoeken van de SMARTTON SE-serie hebben een scherpe  
rand, waardoor de voeg na installatie nog smaller en eleganter oogt. Bovendien 
ziet de steen er door zijn wolkvormig patroon anders uit dan de Smartton.

  Smal, hoogwaardig voegpatroon   
  Wolkvormige nuance 
  Ruime keuze aan kleuren en verschillende formaten 
  Waterafstotend dankzij de 2-voudige impregnering 

IN ÉÉN OOGOPSLAG

SM
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Mount Victoria 40x80



Mount Vancouver 60x60

Mount Everest 60x60

Mount Vancouver 60x60

Amiata 40x80

Matterhorn 40x80

Sierra Madre 40x80

Kilimanjaro 60x60

Mount Denali 30x60

Mont Blanc 30x60

Adamello 60x60

Mount Victoria 30x60



Matterhorn 60x60

19
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Matterhorn 30x60

Amiata 60x60

Kilimanjaro 30x60

Sierra Madre 60x60Kilimanjaro 60x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

SMARTTON WAVE SE – Lang leve de elegantie
Mag het een beetje golvend zijn? Net als onze SMARTTON SE collectie, zijn de  
stenen in de SMARTTON WAVE SE serie dubbel geïmpregneerd en hebben ze  
een "scherpe hoek". De SMARTTON WAVE SE stenen onderscheiden zich echter  
duidelijk van andere collecties door hun subtiel golvend oppervlak.

  Smal, hoogwaardig voegbeeld door een visueel gereduceerde voegbreedte 
  Lage waterabsorptie door dubbele impregnering 
  Golvend oppervlak 
  Levendige kleuren door meervoudig borstelen

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Sierra  Madre 30x60



SMARTTON SE

SMARTTON

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN  
   TUSSEN  

EN
SMARTTON SE

SMARTTON
Beide series worden geproduceerd met dezelfde zorgvuldig geselecteerde grondstoffen,  
die perfect zijn afgestemd op het product. In aanvulling op de hydrofobe, waardoor de  
wateropname van de steen en daarmee de kans op uitbloeiingen wordt gereduceerd,  
worden beide series geborsteld en vervolgens tweemaal geïmpregneerd.

WAT ZIJN NU DE VERSCHILLEN?

De hoeken van de stenen uit de serie SMARTTON zijn afgerond, bij SMARTTON SE  
zijn de hoeken scherp.Bij het verleggen van stenen uit de serie SMARTTON SE is het  
voegenbeeld optisch smaller.

Met de inbedrijfstelling van onze nieuwste fabriek zijn we in staat om de stenen uit  
de SMARTTON SE-serie te produceren met nieuwe, zeer aantrekkelijke, wolkvormige  
kleurnuances. Ondanks het gebruik van dezelfde toeslagstoffen onderscheidt dit  
kleurenbeeld zich van de stenen uit de SMARTTON-serie, die indruk maken met een  
meer lineair kleurverloop.

D
E VERSCH

ILLEN
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SMARTTON SESMARTTON



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

Matterhorn 20x30

SMARTTON – Beton kan zo smart zijn
U wilt geen halve dingen doen als het op bestrating aankomt? Dan is SMARTTON de ideale bestrating voor u: alle stenen uit de  
Smartton en Smartton SE collecties hebben een bijzonder lange levensduur dankzij de dubbele impregnering - en bieden anderzijds 
een elegante oppervlakte uitstraling. Dus als uw eisen net zo hoog zijn als de onze: Kies SMARTTON om uw project precies volgens 
uw wensen te ontwerpen.

  Meervoudig geborsteld oppervlak    Waterafstotend (hydrofoob)    Dubbel geïmpregneerd
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Mount Everest            

Mount Vancouver   
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Sierra Madre       
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Kilimanjaro RS-Verband



Mount Vancouver 15x30

Mount Everest Banenverband Amiata 30x60

Matterhorn Groot Wildverband

Mount Victoria 20x30

Mont Blanc 10x30

Kilimanjaro 20x30

Sierra Madre 30x60

Matterhorn Klein Wildverband
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Amiata Banenverband

SM
A

RTTO
N



Matterhorn 40x40

Mount Everest 40x40

Kilimanjaro 60x60

Amiata 30x60Kilimanjaro 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

SMARTTON LINEA –  
Overtuigend van alle kanten
Strakke kanten niets voor u? Geen probleem; daarom hebben  
we SMARTTON LINEA met afgeschuinde kanten - zogenaamde facet,  
die de bestrating een heel bijzondere uitstraling geeft.  
U kunt zich verheugen op een ruime keuze van uitstekend bewerkte  
stenen met een bijzonder hoogwaardige oppervlakteafwerking.

  Waterafstotend door dubbele impregnering      Hoogwaardig uiterlijk van het oppervlak      Elegant voegpatroon dankzij het facet

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Matterhorn 40x40



Matterhorn

Mount Everest

Mont Blanc

KilimanjaroKilimanjaro

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

SMARTTON NATURE WAVE – De perfecte golf
Ontdek uw bestrating elke dag opnieuw: met een klein, gevarieerd wildverband  
van stenen, bestaande uit vier stenen van verschillende grootte, creëert u een nobele,  
gevarieerde look op uw vloer. SMARTTON NATURE WAVE wordt niet alleen gekenmerkt  
door de positieve SMARTTON eigenschappen, maar ook door de gewelfde randen  
en de aantrekkelijke natuursteenlook.

  Waterafstotend door dubbele impregnering 
  Gewelfde rand 
  Oppervlak in natuursteenlook

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Mount Everest



AmiataMount Everest Kilimanjaro

Kilimanjaro

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

SMARTTON AQUA – Water mars
Leg een chique vloer en tegelijk milieubewust: SMARTTON AQUA; De stenen in  
deze lijn overtuigen door een eenvoudige slimmigheid; kleine afstandshouders op  
de SMARTTON AQUA stenen creëren een 5 mm geforceerde voeg waardoor  
deze bestrating waterdoorlatend is. 

  Waterpasserende voegen    Met 8 cm dikte ideaal voor opritten 
  Hoogwaardig uiterlijk van het oppervlak   Waterafstotend door dubbele impregnering

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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x3

0

Amiata 

Kilimanjaro 

Mount Everest 
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Amiata 15x30



Mount Vancouver 20x30

Amiata 60x60Mount Everest 30x60

Kilimanjaro Banenverband

Adamello 20x30

  Adamello 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

ELITON SUPREME LINEA –  
Glinsterend ruw
De ELITON SUPREME LINEA stenen zijn de enige in  
onze betoncollecties die gestraald zijn.  
Het resultaat laat zich zien en voelen; een aangenaam  
ruw oppervlak dat weet te overtuigen in combinatie met een  
discreet facet en een unieke kleurechtheid.

  Geruwd oppervlak   
  Waterafstotend door dubbele impregnering      Lange levensduur en in 8 cm dikte waar ook met de auto op kan worden gereden  

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Kilimanjaro Banenverband



La Palma

LanzaroteLa Palma

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

PREMITON AQUA – Daarmee houdt u het droog
Milieu en klimaatbewust: PREMITON AQUA stenen zijn waterafstotend  
en voorzien van geïntegreerde afstandhouders.  
Dit betekent dat het water na regenval rechtstreeks in de grond wordt  
afgevoerd en zo weer in de natuurlijke kringloop terechtkomt. 

  Waterafstotend  (gehydrofobeerd) 
  Waterpasserende voegen 
  Zonder facet, scherp randprofiel

IN ÉÉN OOGOPSLAG

PREM
ITO

N
 AQ

U
A

           MAAT

KLEUR

  XL 8 cm

15x30

Lanzarote 

La Palma 
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Lanzarote



La Palma 30x60 Gran Canaria 20x30

Tenerife Groot Wildverband

Lanzarote 60x60

Gran Canaria 30x60

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

PREMITON (PLUS) – Mooi en veelzijdig
Als u denkt dat PREMITON staat voor premium beton, dan heeft u 100% gelijk. 
Trouwens, dat is wat je doet als je PREMITON koopt: Deze collectie is veelzijdig  
en visueel een echte blikvanger op elk terrein. De stenen zijn verkrijgbaar in vier 
aantrekkelijke kleuren en absorberen nauwelijks water, waardoor de kans op  
kalkaanslag op het oppervlak wordt verkleind.   
Twee zaken onderscheiden de PLUS versie van de standaard PREMITON tegels; 
ten eerste zijn ze dubbel geïmpregneerd en ten tweede zijn ze verkrijgbaar in 
grotere, nog elegantere afmetingen.

  Aantrekkelijke kleurenselectie     Scherp randprofiel zonder facet     Beschikbaar als wildverband     Dubbel geïmpregneerd  (PLUS)

IN ÉÉN OOGOPSLAG

PREM
ITO

N
PREM

ITO
N

 PLUS

        MAAT

KLEUR

„PLUS“ - XXS 4 cm 6 cm
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0

20
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W
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Gran Canaria     

La Palma     

Lanzarote     

Tenerife     
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Tenerife 60x60



La Palma 10x20 Gran Canaria 6,8x21

Tenerife 20x30

Lanzarote Banenverband

Lanzarote 20x30

           MAAT

KLEUR

6 cm  XL 8 cm

5x
20

6,
8x

21

10
x2

0

20
x3

0

20
x3

0
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an

d

Gran Canaria      

La Palma      

Lanzarote      

Tenerife      

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

PREMITON LINEA – Mooi schuin
Als het om uw bestrating gaat, vervullen wij zelfs de meest ongewone  
wensen. Voorbeeld: u houdt van onze elegante PREMITON collectie, 
maar u houdt ook van afgeschuinde randen? Dan hebben we precies 
wat u zoekt met PREMITON LINEA.  
Bent u ook een autobezitter, kies dan eenvoudig voor PREMITON LINEA 
in 8 cm XXL dikte - als geschikte bestrating voor uw oprit.

  Aantrekkelijke kleurenselectie 
  Elegant voegpatroon dankzij het facet 
  Ook beschikbaar als geschikte bestrating voor uw oprit

IN ÉÉN OOGOPSLAG

PREM
ITO

N
 LIN

EA
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Tenerife  6,8x21



La Palma Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

Tenerife

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

PREMITON PLUS SE – Vol met geweldige functies
PREMITON. SE. PLUS. Klinkt als een aankondiging - en dat is het ook! En de stenen in deze  
collectie maken hun naam waar; naast de vier aantrekkelijke kleurvarianten van de PREMITON 
lijn bieden ze het elegante voegpatroon dat typisch is voor SE, evenals dubbele impregnering. 
Met andere woorden: PREMITON PLUS SE voldoet zelfs aan de hoogste eisen.

  Aantrekkelijke kleurenselectie 
  Smaller voegpatroon dankzij scherpe hoeken 
  Waterafstotend door dubbele impregnering

IN ÉÉN OOGOPSLAG

PREM
ITO

N
 PLUS SE 

           MAAT

KLEUR

XXS 4 cm

40
x8

0

Gran Canaria 

La Palma 

Lanzarote 

Tenerife 
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Lanzarote



Coal 20x30 Gothic 30x60

Capiche 60x60

Kilimanjaro Groot Wildverband

Gothic 20x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

DEMITON EXTRA – Bijna te mooi om op te staan
Wij kennen onze klanten en weten dus: Het oog wil ook wat. Daarom hebben wij 
DEMITON EXTRA ontwikkeld. Deze collectie overtuigt visueel over de hele lijn;  
elk van de vier unieke kleurvariaties heeft een bijzonder nobel effect - een indruk 
die nog wordt versterkt door het homogene oppervlak en de scherpe randen. 
Bovendien zijn de stenen in deze lijn robuust en duurzaam.

  Hoogwaardig uiterlijk van het oppervlak 
  Zonder facet, scherp randprofiel 
  Ook verkrijgbaar als groot wildverband

IN ÉÉN OOGOPSLAG

D
EM

ITO
N

 EXTRA

           MAAT

KLEUR

XXS 4 cm XS 5 cm

G
W

V

20
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0
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x6

0
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x6

0

Capiche   

Coal   

Gothic   

Kilimanjaro    
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Kilimanjaro 60x60



Gothic 15x22,5Grey 20x20

Walnut 5x20Coal 15x15

Copper Blend 15x30

Kilimanjaro 6,8x21

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

TUMBELTON EXTRA –  
Prachtig modern: prachtig antiek!
Maak van nieuw oud - en heel bijzonder;  
de stenen van de TUMBELTON EXTRA collectie  
worden na fabricage getrommeld, zodat ze  
kunstmatige sporen van slijtage vertonen.  
Het enige wat u hoeft te doen is een van de  
zes spannende kleuren te kiezen - en u geeft  
uw bestrating een chique retro-look.

  Stenen met kunstmatige slijtsporen     Zes aantrekkelijke kleuren     In 8 cm dikte ook geschikt voor uw oprit

IN ÉÉN OOGOPSLAG

TUM
BELTO

N
 EXTRA

           MAAT

KLEUR

6 cm 7,3 cm  XL 8 cm
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0

20
x3

0

6,
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5
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Coal        

Copper Blend       

Grey  

Gothic        

Kilimanjaro      

Walnut      
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Walnut 20x30



Gothic Sierra Madre

Mont Blanc

Kilimanjaro

Mont Blanc

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

CAMELOT PAVING WAVE –  
Kasteelvloer voor ieder terras
Het kleinformaatverband van onze collectie CAMELOT PAVING WAVE  
is met zijn gegolfde oppervlaktestructuur en drie aantrekkelijke kleurvariaties  
een echte blikvanger voor terrassen, opritten - of waar u ook maar uw smaak  
wilt laten zien.

  Leisteenstructuur oppervlak 
  Zonder facet, scherp randprofiel 
  In 8 cm dikte ook geschikt voor uw oprit

IN ÉÉN OOGOPSLAG

CAM
ELO

T PAVIN
G

 W
AVE

           MAAT

KLEUR

6 cm  XL 8 cm

RS-Verband

Gothic  

Kilimanjaro  

Sierra Madre  

Mont Blanc  
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Kilimanjaro



Paris 7x21Berlin 10x30 London 7x21

London 7x21

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

NATURA – Nobel van aard
Opgelet: Bevat geen sporen van kunstmatige kleurstoffen, maar veel klasse en goede smaak.  
Geef uw vloer een nobele, tijdloze uitstraling met deze 6 cm dikke klinkers.  
De stenen in deze collectie bevatten echte natuursteen en worden daarom gekenmerkt  
door een hoge kleurvastheid. Gewoon 100% NATURA. 

  Dubbel geïmpregneerd 
  Waterafstotend  (gehydrofobeerd) 
  Gemaakt met natuursteen

IN ÉÉN OOGOPSLAG

           MAAT

KLEUR

6 cm

7x
21

10
x3

0

Berlin  

London  

Paris  

N
ATURA
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Berlin 10x30



Old Paris 7x21Old Berlin 10x30 Old London 10x20

Old Paris 10x20

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

RETRO NATURA – De net ietsandere steen
De perfecte keuze voor wie niet van perfect houdt: de stenen van de  
RETRO NATURA collectie zijn achteraf lichtjes gehamerd om ze een  
retrolook te geven door kleine sporen van slijtage  
RETRO NATURA stenen zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen. 
Ze zijn ideaal te combineren met andere beton- en natuurstenen.

  In 8 cm dikte ook geschikt voor uw oprit 
  Gemaakt met natuursteen

IN ÉÉN OOGOPSLAG

RETRO
 N

ATURA

           MAAT

KLEUR

6 cm  XL 8 cm
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0

7x
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Old Berlin   

Old London   

Old Paris   
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Old Berlin 10x20



Gothic  20x20

Antraciet 20x30

Antraciet 20x20

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

CARRÉ – Goede smaak in het kwadraat
Logisch: de vierkante vorm geeft onze CARRÉ-collectie haar naam. Maar omdat we  
het niemand willen onthouden, is het ook verkrijgbaar in het formaat 20 x 30 voor  
de liefhebbers van rechthoekig. Beide steenformaten hebben een dikte van 6 cm,  
de rechte randstructuur en twee smaakvolle kleurvariaties gemeen.

  6 cm dikte 
  Volledig gekleurde stenen 
  Twee elegante kleurvariaties

IN ÉÉN OOGOPSLAG

CA
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           MAAT

KLEUR

6 cm

15
X1

5 

20
X2

0

20
X3

0

Antraciet   

Gothic   
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Gothic 20x30



Gothic 20x30Antraciet 10x20 Grijs 10x20

Antraciet 20x30

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

EVERTON – Veelzijdig. Tijdloos. Solide.
Met deze straatstenen kunt u niet veel fout doen - maar u kunt nog  
meer goed doen: dankzij hun eenvoudige, moderne design zijn  
de EVERTON straatstenen veelzijdig te gebruiken en bovendien  
bijzonder robuust dankzij het facet rondom. 

  Veelzijdig 
  Robuuster dankzij het facet 
  In 8 cm dikte ook geschikt voor uw oprit

IN ÉÉN OOGOPSLAG

EVERTO
N

           MAAT

KLEUR

6 cm      XL 8 cm

10x20 20x30

Antraciet  

Gothic 

Grijs 
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Grijs 10x20



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

Grijs-zwart 10,5x21Antraciet 10x20 Bruin-zwart 10,5x21

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

BETONKLINKERS- 
Sterke grondperformance
Voor sommigen zijn het misschien gewoon 
straatstenen, voor anderen de meest robuuste 
speelplaats ter wereld; met een materiaaldikte 
van maar liefst 8 cm zijn deze betonstenen  
ideaal voor het aanleggen van opritten.  
De grote keuze aan formaten en kleuren geeft  
u veel creatieve speelruimte. 

  Grote keuze aan formaten en kleuren     Robuuster dankzij het facet     Geschikt voor uw oprit

IN ÉÉN OOGOPSLAG

BETO
N

KLIN
KERS                 MAAT

KLEUR

   XL 8 cm

10,5x21 10,5x10,5 10x20 10x10 5x20 7x20 

Bruin-zwart  

Grijs-zwart  

Rood-zwart  

Grijs      

Antraciet      

Grijs 10x20 Rood-zwart 10,5x21Antraciet 10x20
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Grijs-Antraciet nuanciert 10,5x21



Black-Grey SE 60x60 zonder facetAntraciet 60x60 zonder facet

Antraciet 40x60 met facet

Grijs 40x40 met facet 

TUINTEGELS –  
Het trottoir wordt een catwalk
Zelfs zoiets alledaags als een voetpad  
kan klasse uitstralen; onze tuintegels zijn  
verkrijgbaar in modern grijs en antraciet en  
in talrijke formaten. Deze selectie wordt  
aangevuld door de LUXE-lijn met de elegante 
afmeting 60x60 en zonder facet.

Grijs 15x30 met facet

TUIN
TEG

ELS

             MAAT

KLEUR

Mini-Fase Zonder facet

5 cm 5 cm
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x3

0
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x3

0
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x4

0
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x4

0
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x5

0

50
x5

0

40
x6

0

60
x6

0

30
x3

0

40
x4

0 LUXE 
60x60

Antraciet        

Grijs          

Black-Grey *SE 

  Verkrijgbaar met en zonder facet     Ruime keuze aan formaten     Stijlvolle kleurvariaties

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.
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Antraciet 60x60 zonder facet



Gothic

ALLURE BLO
CK LIN

EA
Black

Gothic

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

           MAAT

KLEUR

15cm Dikte

15X60

Black 

Gothic 

ALLURE BLOCK LINEA – Een dijk van een muur
De moderne stenen van dit wandsysteem veranderen elke wand in een handomdraai  
van een eenvoudige muur in een hoogwaardige blikvanger: de stijlvolle kleuren, de  
extra brede schaduwvoegen en de heldere, lineaire vorm doen de wand beduidend  
minder massief lijken.

  Brede schaduwvoeg 
  Modern formaat

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Black



Amiata

STRAIG
HT BLO

CK
Kilimanjaro

Amiata

Mount Everest

Mont Blanc

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

STRAIGHT BLOCK – Natuurlijk massief
Met onze STRAIGHT BLOCK-collectie kunt u bouwen als een baas. Vergeef me de  
woordspeling: de stenen van dit wandsysteem zijn gekloofd om uw muur een uiterst  
hoogwaardige uitstraling te geven in combinatie met de tijdloze natuursteenlook. 

  Prachtige natuursteenlook 
  Bijpassende muurafdekkingen  (pagina 68)

IN ÉÉN OOGOPSLAG

           MAAT

KLEUR

15 cm Dikte

35x20

Amiata 

Kilimanjaro 

Mont Blanc 

Mount Everest 



65

Kilimanjaro



Mont Blanc

TUM
BELW

ALL

           MAAT

KLEUR

10 cm Dikte

30x20

Matterhorn 

Kilimanjaro 

Mont Blanc 

Mount Everest 

Matterhorn

Mont Blanc

Kilimanjaro

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

TUMBELWALL – Tromgeroffel voor uw nieuwe muur
Goed nieuws voor diegenen die onze TUMBELTON-reeks al mooi vonden;  
met TUMBELWALL kunt u nu de unieke antieke look in 3D realiseren.  
Aan deze muurstenen zijn ook sporen van slijtage in een trommel toegevoegd.  
Het resultaat: een wandsysteem dat gegarandeerd de blikvanger in uw tuin wordt.

  Stenen met kunstmatige slijtsporen 
  Vier aantrekkelijke kleurvariaties 
  Verschillende modules beschikbaar 

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Mount Everest
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Mount Everest



SM
ARTBLO

CK

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

SMARTBLOCK – De muur bij de bestrating
De naam zegt het al: SMARTBLOCK is de bijpassende muursteen bij de  
SMARTTON straatsteen. Combineer beide voor een bijzonder elegante  
totaalindruk en bekroon de muur met de bijpassende SMARTBLOCK  
afdekplaat. Behoorlijk slim, is het niet?

  Een mooie combinatie met de SMARTTON bestrating   
  Hoogwaardige en elegante uitstraling aan één zijde 
  Een zichtzijde 
  Bijpassende afdekplaten

IN ÉÉN OOGOPSLAG

           MAAT

KLEUR

Block Afdekplaat

15x15x45 50x25x5

Amiata  

Kilimanjaro  

Matterhorn  

Mount Everest  

Amiata

Kilimanjaro

Mount Everest 

Matterhorn 

Kilimanjaro
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Amiata



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

SPLITTON – Blokken van formaat
Ons muursysteem biedt vooral één ding – alles; een ruime keuze aan formaten en kleurvarianten, een unieke look en een  
veelheid aan combinatiemogelijkheden. Na hun productie worden de stenen eerst gespleten voordat ze in een trommel  
hun laatste polijsting, de chipped retro look krijgen. Onze tip met zoveel mogelijkheden: Gebruik een digitale muurplanner  
voor het ontwerp. In feite is onze SPLITTON collectie zo veelzijdig dat ze meer dan twee pagina's nodig heeft. Hier te zien;  
de vrij compacte SPLITTON variant UNO en de langwerpige DUO muurblokken, die met hun royale afmetingen weer totaal  
verschillende wandcreaties mogelijk maken.

  Kunstmatige slijtsporen      Aantrekkelijk kleurengamma      Bijpassende ronde stenen in trapeziumvorm      Royale formaten

Combiwall  Mount Everest

IN ÉÉN OOGOPSLAG

SPLITTO
N

 

           MAAT

KLEUR

Niet getrommeld Getrommeld

COMBIWALL COMBIWALL UNO DUO
7,5 cm Dikte 15 cm Dikte 12 cm Dikte 10 cm Dikte 12 cm Dikte
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x2
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0

40
x2

0

50
x2

0

20
x2

0

30
x2

0

40
x2

0

50
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0 Trapezium 
22/15x20 30x15 30x10 60x15

Amiata 

Mount Everest            

Matterhorn           

Kilimanjaro            

Mont Blanc           

Sierra Nevada          
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Combiwall  Mont Blanc



Matterhorn 40x20x15 Kilimanjaro 40x20x15 Sierra Nevada 40x20x15Mount Everest 40x20x15

Mount Everest / Kilimanjaro TF 22/15x20x15 Mount Everest / Matterhorn / Kilimanjaro / Sierra Nevada / Mont Blanc  40x20x7,5 (niet getrommeld)

Mont Blanc 40x20x15

CO
M

BIW
ALL

U
N

O
D

U
O

Amiata 60x15x12

Matterhorn 30x15x12 Sierra Nevada 30x15x12 

Mount Everest 60x15x12

Mount Everest 30x15x12

Kilimanjaro 60x15x12

Kilimanjaro 30x15x12 Mont Blanc 30x15x12
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SPLITTO
N

 

UNO Kilimanjaro
UNO Mount Everest



Ruïne Kilimanjaro  
(Voorbeeld)

Mount Everest Matterhorn

Sierra Nevada Mont Blanc

Met opbouwhandleiding. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

Matterhorn

SPLITTO
N

 RU
IN

E

            MAAT

KLEUR
500x180 cm

Mount Everest 

Matterhorn 

Kilimanjaro 

Sierra Nevada 

Mont Blanc 

SPLITTON RUINE – Muren voor de eeuwigheid
Voor het geval je dacht dat dit alles was wat SPLITTON te bieden had:  
Integendeel - het wordt nog beter! Want het SPLITTON RUINE prefab  
bouwpakket is de ideale oplossing voor iedereen die een antieke ruïneflair  
op zijn terrein wil, maar niet zelf een muur in elkaar wil zetten.

  Authentieke ruïne-look 
  Afgewerkte muur over twee muren 
  Verkrijgbaar in vijf smaakvolle kleuren

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Kilimanjaro



*Met bouwplan. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

Matterhorn

PRO
M

O
W

A
LL 

           MAAT

KLEUR

BLOKKEN KRUIDENSPIRAAL*  

10 cm Dikte
120x140x60

24/17x15

Mount Everest  

Matterhorn  

Kilimanjaro  

Mont Blanc  

PROMOWALL – Deze ronde is voor u
Waarom altijd rechtdoor als het ook rond kan? Want natuurlijk kunt  
u bij ons ook de juiste stenen krijgen als u een ronde muur wilt. 
Ons PROMOWALL wandsysteem wordt gekenmerkt door zijn  
verschillende oppervlaktestructuren en is geschikt voor het  
aanleggen van fonteinen, barbecueplaatsen en spiralen.  
Nu we het er toch over hebben: in deze collectie is ook een  
kruidenspiraal verkrijgbaar met een diameter van 120 cm.

  Kunstmatige slijtsporen      Gevarieerde oppervlaktestructuur      Verkrijgbaar als enkele steen of kruidenspiraal

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kilimanjaro

Mont blanc

Matterhorn

Mount Everest
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Mount Everest



*Met bouwplan. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

           MAAT

KLEUR

BLOKKEN BLOEMBAK 
ROND*

10 cm Dikte
210x210x50

23/17x21,5

Coal  

Gothic  

Kilimanjaro  

Gloria  

Mont Blanc  

Primavera  

Walnut  

PILESTO
N

E 

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Primavera

Mont Blanc

Bloembak rond 
Mont Blanc

Kilimanjaro

Gloria

Gothic

Coal

Walnut

PILESTONE – Enthousiasme in alle richtigen
Met PILESTONE krijgt u een echte allrounder in uw tuin; met  
de trapeziumvormige stenen van de PILESTONE collectie kunt  
u zowel rechte als ronde muren in uw tuin creëren.  
En PILESTONE ziet er ook nog eens goed uit; de stenen zijn  
getrommeld en daardoor een blikvanger in elke tuin - welke  
van de zeven edele kleuren u ook kiest.  

  Kunstmatige slijtsporen 
  Antiek uiterlijk 
  Verkrijgbaar als enkelvoudige steen of ronde bloembak



Gloria

79



Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

PILESTO
N

E LIN
E

           MAAT

KLEUR

10 cm Dikte

40x15

Coal 

Gothic 

Kilimanjaro 

Gloria 

Mont Blanc 

Primavera 

Walnut 

PILESTONE LINE – Goede smaak over de hele lijn
Houdt u van lange muren, maar wilt u niet veel tijd besteden aan het bouwen ervan?  
Neem dan gewoon de langwerpige LINE-stenen voor rechte muurdelen als aanvulling  
op onze PILESTONE-collectie. Ze zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren en diktes.  
Daardoor zijn ze gemakkelijk te combineren.

  Kunstmatige slijtsporen 
  Verkrijgbaar in talrijke kleurvariaties 
  Antiek uiterlijk

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Gothic

Walnut

Gloria

Kilimanjaro

Mont Blanc

Primavera

Coal
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Mont Blanc



Kilimanjaro

LIN
E BLO

CK

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

           MAAT

KLEUR

6cm Dikte

55x20

Matterhorn 

Kilimanjaro 

LINE BLOCK – Mijn tuin. Mijn muur. Mijn blok
Als u iets imposanters wilt, zijn onze LINE BLOCK-stenen ideaal om massieve muren  
in uw tuin te creëren. Zij danken hun indrukwekkend voorkomen aan het zorgvuldig  
uitknippen uit nog grotere stenen platen.

  Moderne uitstraling 
  Kunstmatige slijtsporen 
  Royale afmetingen

IN ÉÉN OOGOPSLAG
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Matterhorn
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Kilimanjaro

             MAAT

KLEUR

 
Hoogte & Breedte 15 cm

SMALL 
Hoogte & Breedte 12 cm 

Lengte Lengte

30 45 60 60

Black    

Gothic    

Kilimanjaro   

LINEA BLOCK –  
Fijn als alles gladjes verloopt
Een droom in beton voor iedereen die van orde houdt;  
De heldere contouren en tijdloze kleuren van onze  
LINEABLOCK  vormen de ideale basis voor een opgeruimde,  
moderne totaalindruk van uw muur. De verschillende formaten  
kunnen ook naar wens met elkaar worden gecombineerd.

  Zonder facet, scherp randprofiel      Tijdloos design      Veel mogelijke combinaties

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kilimanjaro

Black

Gothic
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Black



Gothic

             MAAT

KLEUR

 
Hoogte & Breedte 15 cm

SMALL 
Hoogte & Breedte 12 cm 

Lengte Lengte

30 45 60 60

Black    

Gothic    

Kilimanjaro   

Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

BLOCKSTONE –  
Ontwerp met hoeken en randen
Als onze LINEABLOCK te glad en effen voor u zijn, hebben wij  
met de BLOCKSTONE collectie het juiste alternatief; de stenen  
hebben exact dezelfde eigenschappen en zijn in dezelfde kleuren 
en afmetingen verkrijgbaar. Het enige verschil: ze zijn getrommeld 
en lijken daardoor kunstmatig verouderd. 
BLOCKSTONE SMALL zijn niet getrommeld maar gehamerd.

  Zonder facet      Kunstmatige slijtsporen      Veel mogelijke combinaties

IN ÉÉN OOGOPSLAG

SMALL Gothic

Kilimanjaro

Black

Gothic

SMALL Black

BLO
CKSTO

N
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INSPIRATIEVOORBEELDEN –  
Muurwerk à la Carte
Geen tijd om uw eigen muurproject samen te stellen? Geen probleem:  
Wij hebben wat voor u. Op onze homepage vindt u verschillende  
opbouwhandleidingen om uw project te realiseren.  
Deze kunt u makkelijk downloaden op: 

www.redsun.eu/nl/aufbauanleitungen

De afgebeelde Promowall kruidenspiraal en de Pilestone ronde bloembak zijn 
als module verkrijgbaar. Compleet met opbouwhandleiding en legsjabloon.

Bloembak van Splitton UNO Muurblok, Kilimanjaro**

Bloembak van Tumbelwall Kilimanjaro**

Zitgelegenheid van Splitton UNO Muurblok Mont Blanc **

Zithoek van Splitton UNO Muurblok Kilimanjaro**

Pilestone ronde bloembak Primavera*

Promowall Kruidenspiraal Kilimanjaro*

IN
SPIRATIEVO

O
RBEELD

EN
   

* Als module beschikbaar. **Inspiratievoorbeelden niet als module beschikbaar.
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UNO Outdoorkitchen Matterhorn**



* Geïmpregneerd. Lees de verwerkingsvoorschriften op pagina 98. Maataanduiding in cm.

         MAAT

KLEUR

Lengte 35 cm x Hoogte 15 cm

Breedte  
50

Breedte 
100

LUXE* - Breedte 
100

Antraciet  

Grijs  

Amiata 

Kilimanjaro 

Mont Blanc 

Mount Everest 

Mount Everest 100x35x15

Kilimanjaro 100x35x15

Amiata 100x35x15

Mont Blanc 100x35x15

Antraciet 50x35x15

Grijs 50x35x15

Antraciet 100x35x15

LUXE-TRAPTREDEN*

TRAPTREDEN –  
Duidelijke opstap voor uw tuin
Verbind de verschillende niveaus op uw eigendom niet met  
zomaar een trap - neem onze hoogwaardige bloktreden:  
ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende formaten en zes  
mooie kleuren - en dus geschikt voor de stijlvolle vormgeving  
van kleine of grote trappen.

Grijs 100x35x15



TRAPTRED
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Traptrede „LUXE“ AmiataTraptrede  Antraciet
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          MAAT

KLEUR

SPLITTON DUO PALISSADEBAND
Breedte 12 cm x Hoogte 12 cm

6x25

50 cm Breedte

Lengte Rond Rechthoek

25 50 100 6x25 6x20 6x35 8x25 8x50

Antraciet      

Mount Everest   

Matterhorn   

Kilimanjaro   

Mont Blanc   

Sierra Nevada   

Palissadeband Rechthoek 
Antraciet 50x8x50

Splitton Palissades 
Kilimanjaro 12x12x50

Splitton Palissades 
Mont Blanc 12x12x100

Splitton Palissades 
Matterhorn 12x12x100

Splitton Palissades 
Sierra Nevada 12x12x50

Splitton Palissades 
Mount Everest 12x12x25

DUO Palissades  
Antraciet 6x25

Palissadeband Rechthoek 
Antraciet 50x6x20

Palissadeband Rond 
Antraciet 50x6x25

PALISSADES –  
Dat is de limiet
Als afbakening, omheining of gewoon 
als decoratief tuinaccessoire: met onze 
ruime keuze aan stenen kunt u op uw 
terrein elegante palissade-elementen 
tussen 20 cm en 100 cm hoog creëren.  
U kunt kiezen tussen individuele stenen 
in een rustieke SPLITTON look en  
palissadebanden in modern antraciet.



PALISSAD
ES
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Splitton Palissaden Mount EverestSplitton Palissaden Kilimanjaro
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Opsluitband Antraciet 
met hol & dol 
5x25x100

Opsluitband Grijs 
8x25x100

Opsluitband Antraciet 
8x20x100

Graskantsteen Antraciet / Grijs / Rood

Opsluitband Grijs 
met hol & dol 
5x25x100

          MAAT

KLEUR

GRASTEGEL BETON

60x40 

10 cm Dikte

Grijs 

        MAAT 

KLEUR

OPSLUITBANDEN GRASKANTSTEEN

Met hol & dol Zonder hol & dol
4,5 cm Dikte

100 cm Lengte 100 cm Lengte

5x
15

5x
25

6x
15

6x
20

6x
30

8x
20

10
x2

0

6x
20

6x
25

8x
20

8x
25

8x
30

8x
40

22
x1

2

33
x1

6

Antraciet               

Grijs               

Rood  

OPSLUITBANDEN –  
Afbakenen met stijl
Of u nu een looppad, oprit of terras  
wilt afboorden, of gewoon een  
maairand in uw tuin wilt maken -  
dankzij onze aantrekkelijke selectie 
randstenen hoeft u niet af te zien van 
een hoogwaardige uitstraling.  
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Opsluitband AntracietGraskantsteen Antraciet

95



U
/L-ELEM

EN
TEN

BEPLA
N

TBA
RE ELEM

EN
TEN

L-Element 
Antraciet 40x40

L-Element 
Grijs 40x40

          MAAT

KLEUR

L-ELEMENT L-HOEKELEMENT U-ELEMENT
40

x4
0x

30

50
x4

0x
30

60
x4

0x
30

80
x4

0x
40

40
x4

0x
30

60
x4

0x
30

80
x4

0x
30

40x50x40

Antraciet        

Grijs        

          MAAT

KLEUR

RECHTHOEKFLOR CIRKELFLOR

30
x4

0x
25

60
x4

0x
25

30
x2

0x
20

48
x3

8x
30

Antraciet    

Grijs    

Rood-Bruin    

U-Element 
Antraciet 40x50x40

U-Element 
Grijs 40x50x40

L-Hoekelement
Antraciet 40x40

Rechthoekflor  
Rood-Bruin 60x40x25

Rechthoekflor  
Grijs 60x40x25

Rechthoekflor 
Antraciet 60x40x25

Cirkelflor Rond  
Antraciet 48x38x30

Cirkelflor Rond  
Grijs 48x38x30

Cirkelflor Rond  
Rood-Bruin 48x38x30

L-Hoekelement
Grijs 40x40



U-Elementen AntracietCirkelflor Antraciet
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TIPS BIJ DE VOORBEREIDING VAN STRAATWERK
Voor  een perfect resultaat adviseren wij u uw bestrating aan te laten leggen door een ervaren hovenier of stratenmaker. Zorg voor een goed ontwerp en vergeet hierbij niet zaken zoals 
o.a. verlichting, waterafvoer en water aansluitingen in uw ontwerp mee te nemen.
ZANDBED:
Het zandbed, moet tenminste 15 tot 20cm dik zijn. Op dit zandbed komt (afhankelijk van de verwerkte materialen) nog een waterdoorlatende bovenlaag van ongeveer 3 tot 5cm  
van fijn split, straatzand of metselzand. De kans op kalkuitbloei wordt door deze bovenlaag sterk verminderd.
ONDERGROND:
Bestaat de ondergrond uit bijvoorbeeld veengrond of klei, dan is bij normale belasting een zandbed van ongeveer 15 cm voldoende. Bij zware belasting zoals bijvoorbeeld een inrit is  
het aan te raden om een laag van ongeveer 15 tot 25 cm met gebroken puingranulaat of grof split aan te brengen. Hierop komt 5cm straatzand. Onder het puingranulaat wordt geen 
zandbed meer aangebracht. Op plaatsen waar de vorst vrij spel heeft  is het belangrijk een vorstbescherming in te bouwen. Deze vorstbescherming bestaat uit het dieper uitgraven van  
de ondergrond en een zandbed van 60 a 70cm te nemen waardoor water beter kan weglopen en hierdoor niet meer in bevroren toestand het gelegde materiaal kan beschadigen.  
Bestaat de ondergrond uit een goed waterdoorlatende zandgrond, dan mag het zandbed minder dik zijn. Met behulp van een trilplaat, moeten de lagen afzonderlijk vast getrild worden. 
Let op dat u bij het uitgraven rekening houdt met de dikte van de bestrating. Om wateroverlast te voorkomen, laat u de bestrating 1cm per meter aflopen.
OMRANDING:
Goede bestrating vereist een goede stabiele omranding. Om te zorgen dat de bestrating niet gaat verschuiven moet een kantopsluiting worden aangebracht. Dit kan met graskant stenen, 
palissaden of opsluitbanden. De kantopsluiting wordt in de regel ongeveer 1cm dieper gelegd dan de bestrating.
VERWERKEN ZANDBED:
Met behulp van bijv. een rechte plank maakt u het zandbed vóór en tijdens het leggen glad. Houdt ook hierbij rekening met het afschot van 1cm per meter. Overtollig zand verwijderen.
TOT SLOT:
Een grote bijdrage aan stabiele en duurzame bestrating levert natuurlijk de verwerking van vorstbestendige materialen en de opbouw van de (waterdoorlatende) ondergrond. De opbouw 
van de ondergrond  is mede bepalend voor de belasting van het oppervlakte. Een goede stabiele ondergrond voorkomt het afzakken en scheuren van de bestrating. Een slechte opbouw van 
de ondergrond wordt gekenmerkt door het ontstaan van rij sporen. Daar waar regelmatig verkeer overheen rijdt, zal de ondergrond en de gelegde materialen als eerste gaan verzakken. 

Tuintegels Opsluitbanden
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Ondergrond 

Tuintegels Voeg Zandbed

Afwerklaag

15

10

Tuintegels

Fundament C12/15

Opsluitband



Retro Natura Old Paris 10x20
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TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN:

PALISSADES
• Zet de maten uit op de plaats waar de palissades geplaatst moeten worden.

• Graaf vervolgens de sleuf uit waarin de palissades komen te staan.

• Maak de sleuf 2 a 3 maal zo breed als de palissade.

•  Maak in de sleuf een zandbed van metselzand tot op een hoogte zodat 1/3  
van de palissade onder de grond komt te staan.

•  Bij een zachte ondergrond is het raadzaam om eerst  een extra  fundering van ongeveer  
10 cm van gebroken puingranulaat of grof split aan te brengen

• Zorg ervoor dat het zandbed goed verdicht/aangestampt wordt en deze waterpas is.

•  Zet de palissade in het midden van de sleuf en controleer met een waterpas of richtsnoer  
of de palissades mooi recht staan.

•  Het kan voorkomen dat de palissades niet allemaal conisch gelijk zijn, neem daarom  
palissades die goed aan elkaar aansluiten.

•  Breng vervolgens aan beide zijden van de palissades een laag metselzand aan welke  
goed aangedrukt moeten worden.

• De resterende ruimte vullen met de reeds uitgegraven ondergrond.

MUURELEMENTEN
Voor het bouwen/stapelen van muurtjes is het belangrijk om hiervoor eerst  
een stevige ondergrond te maken.

Dit kunt u doen door een afgetrilde laag met geel zand te maken en hierop  
een rij opsluitbanden of tegels te leggen.  
Deze fungeren dan als fundament om de stenen op te verlijmen.

Mocht u een muurtje willen bouwen hoger dan 50 cm, dan is een degelijke  
fundering een vereiste. Dit kunt u beter aan de vakman overlaten.
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1/3

Tuintegels

Fundament C12/15

Puingranulaat, Kiezel vorstbescherming 

Zand of split bed

Palissades

Fundament C12/15

L-element

Niet water doorlatende laag

Drainageleiding
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KALKUITBLOEI
WITTE VLEKKEN OP BESTRATING

Witte aanslag op bestrating is meestal kalkuitbloei. Dit betreft een kalkafzetting bovenop 
de tegel en komt vanuit de tegel. Beton wordt gemaakt van een mengsel van zand, grind, 
cement en water.  
Het is een natuurproduct waardoor niet alle processen in de hand te houden zijn. Beton 
neemt vocht op. Het cement en het opgenomen vocht kunnen een chemische reactie vor-
men waardoor kalk ontstaat.  
De kalk wordt vervolgens door vochttransport via de poriën weer naar buiten getransport-
eerd. Deze kalkafzetting reageert op kooldioxide vanuit de lucht, waardoor calciumcarbonaat 
ontstaat. Dit vormt witte vlekken op stenen of tegels. 
 
GEDULD

Belangrijk in dit geval: geduld is letterlijk een schonezaak.  
Het calciumcarbonaat verdwijnt op den duur vanzelf. Het heeft  
geen invloed op de sterkte of duurzaamheid van het product.  
Wilt u toch graag af van de witte uitslag, dan kunt u het verwijderen  
met kalkuitbloeiverwijderaar. Er moet op worden toegezien dat het product geschikt is! 
Let wel! Zelfs na het behandelen kunnen vlekken zichtbaar blijven. 
 
VERMINDERDE KALKUITSLAG

Er zijn veel betonproducten te krijgen die voorzien zijn van een deklaag 
die vochtopname vermindert. Hierdoor vermindert ook de kans op 
kalkuitbloei. De deklaag beschermt tevens de tegel of steen tegen inwerking van vuil. Beton-
producten met een deklaag, evenals vrijwel  
alle soorten bestrating, mogen dan ook niet met een hogedrukreiniger  
gereinigd worden. Dit beschadigt de toplaag waardoor kalkuitbloei weer een kans krijgt én 
vervuiling sneller hecht aan het oppervlak. 

 
Gedetailleerde informatie is te vinden in de brochure   
„know how - kalkuitslag op beton“ 
 
De brochure kan worden gedownload op onze homepage: 
https://redsun.eu/wp-content/uploads/2016/07/Uitbloei-nederland.pdf

Of scan deze QR-code.



MET NATUURSTENEN DEKLAAG  
De gebruikte natuursteengranulaten (zoals basalt,  

graniet en porfier) zorgen voor een natuurlijk beeld  
en stabiele kleur. Het verwerkte glimmerzand geeft 

de steen een elegante en glanzende afwerking.

HYDROFOBE EIGENSCHAPPEN  
De steen neemt aanzienlijk minder water op en  

daardoor minder kans op kalkuitbloei.

KOGELGESTRAALD  
Het oppervlak van de steen is geruwd door kleine rvs kogeltjes 

die onder hoge druk op het oppervlak worden geschoten. Hierdoor 
ontstaat een uiterlijk als dat van natuursteen. Aansluitend is de 
steen met roterende borstels bewerkt waardoor de kleur wordt 

versterkt en het oppervlak zacht aanvoelt.

GEWELFDE ZIJKANTEN, ZONDER FACET 
De gewelfde zijkanten dragen bij aan de authentieke 

uitstraling en het natuurlijke uiterlijk van de steen. 

  ZONDER FACET, STRAKKE ZIJKANTEN   
Zeer elegante lijnen, in verschillende formaten,  

moderne uitstraling en een optisch smalle voegbreedte.

  MET MINI-FACET  
Licht afgeschuind facet. Zeer elegante lijnen,  

in verschillende formaten en moderne uitstraling.
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GEHAMERD, GEWELFD OPPERVLAK  
Het oppervlak van de steen is opgeruwd door een mechanische 

hamerslagbewerking. Hierdoor krijgen het oppervlak én de 
zijkanten een rustieke uitstraling. Samen met de gewelfde deklaag 

resulteert dit in een door natuursteen geïnspireerd uiterlijk.

GEWELFD OPPERVLAK (DEKLAAG) 
Door de gewelfde deklaag heeft de steen een door 

natuursteen geïnspireerd uiterlijk.

MEERVOUDIG GEBORSTELD OPPERVLAK 
De steen voelt satijnzacht aan en is met blote voeten 

begaanbaar. De kleuren worden extra geaccentueerd 
en komen daardoor beter tot hun recht.  

De structuur is zeer homogeen en compact.

HOOGWAARDIGE, ENKEL / DUBBEL  
AANGEBRACHTE BESCHERMLAAG  

Het onderhoud wordt aanzienlijk verminderd.  
Het indringen van algen en mos in de steen  

wordt sterk verminderd.

TROMMELEN 
De stenen worden door het trommelen beschadigd 
waardoor de stenen een authentiek karakter krijgen.

WATERPASSERENDE SIERBESTRATING  
Door grotere afstandhouders krijgt men voegen  
van ca. 5mm. Hierdoor kan regenwater makkelijk 

infiltreren in de bodem. 

BERIJDBARE BESTRATING  
8cm DIKTE 

Bestrating met dit pictogram zijn in  
het bijzonder geschikt voor opritten.



BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS  
OP ONZE WEBSITE OF SOCIAL MEDIA. 

facebook instagram pinterest youtube linkedin



Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige beton- en natuursteenproducten,
keramische tegels en CERASUN tegels (beton-keramiek-verbinding).

De aktuele catalogussen kunt u downloaden op onze website in Service/Downloads.  
U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de catalogussen te gaan.

Outdoor living – Keramiek de ideale keuze voor wie graag een keuze heeft
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Outdoor living – CERASUN, de innovatieve keramiek-beton-verbinding
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Outdoor living – Natuursteen, uniek met een exclusieve uitstraling

Outdoor living – Beton, een ruime collectie met elegantie!
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UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk. 
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2023.

REDSUN B.V.  I  www.redsun.eu 


