


Façade Maastricht 

Façade Maastricht is toonaangevend ontwikkelaar, producent en 

leverancier van bestratingsoplossingen in beton. Voor zowel de 

particuliere als de professionele markt bieden wij een scala aan 

mogelijkheden en oplossingen, altijd passend bij uw leefomgeving. 

Als consument kunt u terecht bij gespecialiseerde dealers waar 

u een ruime keus heeft aan hoogwaardige sierbestrating. 

Ter plekke adviseren deskundige medewerkers u over de vele 

stijl- en toepassingsmogelijkheden.

Excellente project- en sierbestrating

Welkom thuis! Dat gevoel geeft de excellente sierbestrating 

van Façade, want onze producten dragen bij aan uw woongenot. 

Jaar in, jaar uit, dankzij de zeer hoge kwaliteitsnormen die Façade 

Maastricht hanteert. Elke collectie biedt een breed scala aan 

mogelijkheden van eigentijds tot klassiek en van strak design tot 

rustiek. Maak een ontdekkingsreis door ons assortiment. Maar 

neem in ieder geval de tijd, want met de superieure stenen van 

Façade kiest u voor vele jaren zorgeloos tuinplezier!

In deze folder bieden wij u een overzicht van onze 2017 collecties. 

Laat u verrassen én inspireren door de talrijke mogelijkheden om 

creatief te bestraten met de schitterende sierbestratingen van 

Façade Maastricht. Zonder twijfel ontdekt u sfeerrijke creaties 

die perfect aansluiten bij uw persoonlijke smaak. Meer informatie, 

nieuws, verwerkingsadviezen, legpatronen, kleuren en formaten 

vindt u op onze website: www.facademaastricht.nl

Het verschil

Een product van Façade maakt het verschil. Het geheim zit zowel in 

het productieproces als in de nabewerking. 

EXTREME VERDICHTING

Alle sierbestratingen van Façade worden gekenmerkt door een zeer 

hoge tot extreme verdichting. Door deze zeer dichte deklaag zijn 

onze stenen niet alleen oersterk maar ook veel minder gevoelig 

voor vuil, weersinvloeden en slijtage.

EXTRA WATER- EN VUIL AFSTOTEND

Wij voorzien al onze sierbestrating van een hoogwaardige coating 

onder de naam Dura Protect Plus® waardoor de stenen langdurig in 

hoge mate vuil- en waterafstotend zijn. Hierdoor laten de meeste 

vlekken van uiteenlopende aard zich makkelijker verwijderen. 

Dura Protect Plus® vermindert ook sterk de kans op kalkuitslag 

en de aangroei van mossen en algen.

KLEURONDERSTEUNEND

De toplaag van al onze stenen produceren wij met kleuronder-

steunende granulaten. Hierdoor onderscheiden Façade stenen zich 

door hun natuurlijke uitstraling.

ONZE SIERBESTRATING: ALTIJD 6 CM DIK!

Elke sierbestratingsteen van Façade is 6 cm. dik: kwaliteit waaraan 

niet wordt getornd. Onze visie: sierbestrating behoort minimaal

6 cm. dik te zijn; dunner doet afbreuk aan de kwaliteit. 

UITGEKIEND ASSORTIMENT

Kleuren, formaten, structuren: ze zijn speciaal ontwikkeld om 

elkaar aan te vullen en - indien gewenst - verrassende combinaties 

te maken. Kijk op www.facademaastricht.nl voor inspiratie en tips. 

Of ontdek de vele mogelijkheden bij een van onze dealers.

ONZE DEALER. ÚW ADVISEUR

De Façadecollecties treft u uitsluitend aan bij die dealers die 

voor kwaliteit, uitstekende advisering en prima service staan. 

Daar heeft ú recht op, net zo goed als onze producten.

KORTOM

Façade biedt een zeer duurzame bestrating waardoor u langdurig 

zult genieten van uw investering. Anders gezegd: wij willen u op 

elk investeringsniveau de allerbeste kwaliteit bieden. Nu én in 

de toekomst, want topkwaliteit kenmerkt zich niet alleen in onze 

producten, het zit ook in ons DNA.

DURA PROTECT PLUS®

Met Dura Protect Plus® verduurzaamt Façade haar sierbestratingen. 

Dankzij dit procedé zijn onze stenen buitengewoon goed geconser-

veerd en zullen bij juist gebruik hun fraaie oorspronkelijke karakter 

langdurig behouden! Alle Dura Protect Plus®-voordelen op een rijtje:

Easy clean

Dankzij Dura Protect Plus® en de zeer hoge verdichting 

laten de meeste vlekken zich sneller en eenvoudiger 

verwijderen.

Clean ‘n dry

Dura Protect Plus® beschermt tegen vele invloeden 

van buitenaf en vermindert de hechting van vuil en 

vocht zoals rode wijn, koffie, thee of cola. Hierdoor 

blijft uw bestrating langer fraai.

Stop kalk

Door reactie van cement met de buitenlucht en water 

kan kalkuitbloei (witte uitslag) ontstaan. Door de 

behandeling met Dura Protect Plus® wordt de kans 

op ontsierde kalkuitbloei verkleind.

Anti alg & mos

Dankzij Dura Protect Plus® is de kans op algen- en 

mosgroei kleiner.

Seizoen-proof 

Dura Protect Plus® beschermt langdurig tegen inwerking 

van dooizouten en verhoogt de UV-bestendigheid van de 

bestrating. 

Duurzaam

Met Dura Protect Plus® heeft u de diamant onder de 

straatstenen voor een uitzonderlijk solide bestrating 

voor jaren. Kleur, structuur, natuurlijke karakter: deze 

stenen blijven langer mooi. Qua prijs/kwaliteit staan 

de sierbestratingen van Façade al jaren aan de top.

Indien gewenst kan de coating na jaren worden 

vernieuwd. Uw dealer geeft u graag advies hierover.
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Façade Maastricht, excellente project- en sierbestrating

GRIJS/ZWART GENUANCEERD



GRANDE ALLURE FACETTA GRIJS-ZWART
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De Marmo kleurnuanceringen
DURA PROTECT PLUS®

Marmo kleurnuanceringen

De Marmokleuren zijn de toppers in ons kleur- en structuur-

assortiment. Het is ontwikkeld door Façade en daarmee absoluut 

uniek in haar soort. Karakter en lijnenspel kenmerken zich door 

een natuurstenen look. En net als bij natuursteen zijn geen twee 

stenen hetzelfde; het is de toevalligheidsfactor die de Marmo 

kleuren - net als natuursteen - zo boeiend en uniek maakt.

Het Marmo-gamma omvat acht nuanceringen waaronder zelfs een 

blauwe variant. Binnen het gamma laten de kleuren Marmo-Bianco, 

Marmo-Nero en Marmo-Oscuro zich bijzonder goed combineren. 

Wat elke kleur kenmerkt is de unieke nuancering, de subtiele 

glinstering en het tijdloze karakter. En uiteraard zijn ook alle 

Marmo-kleuren verduurzaamd door Dura Protect Plus®.

MARMO KLEURNUANCERINGEN

MARMO AMBRE

MARMO OSCURO NERO

MARMO NERO

MARMO ALICANTE

MARMO BIANCO

MARMO AZZUROMARMO MARONE

MARMO MOCCA
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Grande Allure Naturelle
DURA PROTECT PLUS®

Grande Allure: een extra dimensie in terrasdesign! 

Grande Allure is de verzamelnaam voor de collectie die - de naam zegt het al - alle grote 

formaten tot zelfs 80x40 en 60x60 cm omvat. Het programma omvat - afhankelijk van het 

formaat - maar liefst 11 kleuren. Grande Allure is verkrijgbaar in 4 enkelvoudige formaten, 

een wildverband met facetrand en een strokenverband. Nieuw is het fraaie formaat 50x25x6 

waarmee u vele variaties kunt leggen zoals verspringend ‘laminaatverband’ 

of ‘elleboogverband’.

De Grande Allure is een mooie, strakke steen met het karakter van natuursteen. Ook 

deze serie heeft de unieke Façadekwaliteiten: Seizoen-proof, Easy clean, Clean ’n dry, 

Stop kalk, Anti alg & mos en Duurzaam. Net als al onze producten heeft ook de Grande 

Allure de uitstekende Façade-verdichting. Ook de Grande Allure wordt geproduceerd met 

kleurondersteunende granulaten en de toplaag is behandeld met Dura Protect Plus®. 

De stenen zijn hierdoor niet alleen vuil- en waterafstotend maar ook mos- en algwerend 

en dus zeer onderhoudsvriendelijk. Bovendien is de kans op kalkuitbloei minimaal.

De Grande Allure terrastegels zijn steen voor steen opvallend, en niet alleen qua formaat. 

Grande Allure Naturelle: een steen van allure!MARMO NERO

MARMO MOCCA MARMO AZZURRO

MARMO OSCURO NERO
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Grande Allure Facetta: wildverband
DURA PROTECT PLUS®

Grande Allure Facetta: wildverband

De Grande Allure Facetta heeft dezelfde kenmerken als de Grande Allure Naturelle. 

Het verschil: de Facetta is voorzien van een subtiel facetrandje en is alleen verkrijgbaar in 

wildverband. Dit uitgekiende wildverband bestaat uit 5 op elkaar afgestemde formaten. 

Wat betreft kwaliteit is de Facetta haar familienaam Grande Allure meer dan waardig. 

Alles bij elkaar mag gesteld worden dat de Facetta buitengewoon veel biedt voor weinig 

geld, want in tegenstelling tot haar kwaliteit en luxe uitstraling is haar prijs zeer bescheiden. 

Zeker als u weet dat ook de deze serie beschermd wordt door Dura Protect Plus® en 

daarmee duurzaam, onderhoudsvriendelijk en alg-, mos- en vuilwerend is.
GRIJS/ZWART GENUANCEERD

MARMO NERO

MARMO MOCCA
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Grande Allure Naturelle: strokenverband
DURA PROTECT PLUS®

Grande Allure Naturelle: strokenverband

Zoals de naam al zegt is deze trotse steen 100% familie van de bestaande Grande Allure 

Naturelle collectie. En net als die collectie bestaat ook dit strokenverband uit strakke 

designstenen zonder facetrand. De Grande Allure Naturelle strokenverband is leverbaar in 

maar liefst zeven kleuren. Hiervan zijn met name de Marmo-variaties van een oogstrelende 

schoonheid. Vanzelfsprekend wordt elke steen duurzaam beschermd door de Dura Protect 

Plus®-behandeling van Façade.

Stroken! Dit verband wordt als een laminaatvloer gelegd in parallelle stroken. 

De beschikbare formaten zijn 30x20x6, 40x30x6 en 60x30x6 cm.

Creatief wildverband

De drie formaten bieden de liefhebbers van een designterras ook de gelegenheid om 

speelse wildverbanden te leggen zonder aan strakke vormgeving in te boeten. Zeker als 

de drie formaten ook nog eens gecombineerd worden met onze 60x60x6 tegel.
MARMO OSCURO NERO MARMO OSCURO

MARMO MOCCA



GRANDE ALLURE FACETTA GRIJS-ZWART
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Linea Allure, als klasse zichtbaar mag zijn!
DURA PROTECT PLUS®

Linea Allure, als klasse zichtbaar mag zijn!

De Linea Allure is een uiterst strakke siersteen voor de liefhebber van moderne bestrating. 

Uiteraard is ook deze steen beschermd met Dura Protect Plus® en daarmee zeer 

onderhoudsvriendelijk. De maatvaste en aan alle kanten egaal afgewerkte Linea Allure is de 

ideale oplossing voor terras, tuinpad en oprit. Dit niet in de laatste plaats omdat het een 

echte profijt-topper is: topkwaliteit voor een zeer vriendelijke prijs.

Al met al is de Linea Allure een bestratingsproduct van eigentijdse én bijzondere klasse 

tegen een aantrekkelijke prijs.

MARMO BIANCO SIGNAAL ZWART

MARMO OSCURO

MARMO BIANCO



GRANDE ALLURE FACETTA GRIJS-ZWART
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Solieth Allure
DURA PROTECT PLUS®

Muurblokken

Solieth Allure

De oersterke, kleurvaste en zeer fijn 

gestraalde toplaag is - mede dankzij Dura 

Protect Plus® - bestand tegen intensief 

gebruik. De oppervlakte hebben wij 

volgens een speciaal procedé zeer fijn 

gestraald. Hierdoor ontstaat een zeer 

hoogwaardig uiterlijk met schitterende, 

eigentijdse kleuraccenten die over lengte 

van jaren bijzonder mooi zullen blijven. 

Ook bij zware belasting op parkeerplaats 

of oprit.

U kunt kiezen uit een sprankelend palet 

van sprekende, bij elkaar passende 

kleuren die een inspiratiebron voor uw 

persoonlijke combinaties vormen. 

Solieth: een product van uitzonderlijke 

klasse waar wij bijzonder trots op zijn! Muurblokken

Onze karaktervolle muurblokken zijn speciaal 

voor dit doel ontwikkeld. Ideaal voor 

tuinmuurtjes en balustrades geven ze een 

heel speciale, natuurlijke stijl aan uw tuin en 

terras. Ze laten zich speels opbouwen, zowel 

platliggend als met de lange zijde omhoog. 

Bij het stapelen kunt u kiezen: zonder voeg 

(verlijmd) of met voeg (specie).

De muurblokken zijn leverbaar in twee 

varianten: Linea (strak) in de maat 30x20x10 

cm en de breukstenen maat 30x10x10 cm 

(zie afbeelding). Elke aanpak leidt tot een 

heel eigen resultaat, maar is altijd mooi 

en bijzonder. Leverbaar in grijs/zwart 

genuanceerd en zwart.
KWARTS GRIJS

GRIJS/ZWART GENUANCEERD

SAFFIER ZWART



MARMO NERO

Linea Allure: 20x20x6, 30x20x6, 40x20x6 cm

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

Grande Allure Facetta wildverband  Bss: 21x10,5x8 cm met mini facetrand

MARMO ALICANTE

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

Grande Allure Facetta wildverband 

SIGNAAL ZWART 

Linea Allure: 15x15x6, 20x20x6, 30x20x6, 40x20x6 cm 

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

SIGNAAL GRIJS

Linea Allure: 15x15x6, 20x20x6, 30x20x6 cm

MARMO BIANCO

Linea Allure: 30x20x6 cm

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

Grande Allure Facetta wildverband 

MARMO MOCCA

Linea Allure: 20x20x6, 30x20x6, 40x20x6 cm

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

Grande Allure Facetta wildverband 

MARMO OSCURO

Linea Allure: 30x20x6 cm

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

Grande Allure Facetta wildverband 

EDEL ZWART

Grande Allure Naturelle: 60x60x6 cm

Grande Allure Facetta wildverband 

MARMO AZZURRO

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

GRIJS/ZWART GENUANCEERD

Linea Allure: 15x15x6, 20x20x6, 30x20x6, 40x20x6 cm

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 50x50x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Naturelle strokenverband 

Grande Allure Facetta wildverband 

MARMO MARONE

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Facetta wildverband

MARMO AMBRE

Grande Allure Naturelle: 50x25x6, 60x60x6, 80x40x6 cm

Grande Allure Facetta wildverband 

Kleurenoverzicht
DURA PROTECT PLUS®
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Bezoek onze website!

Op www.facademaastricht.nl kunt u alle informatie en voorbeelden 

betreffende legpatronen, wildverbanden en kleur-combinaties vinden 

en vergelijken.

Verwerkings- en onderhoudsinstructies

Ook kunt u op de website onze verwerkings- en onderhoudsinstructies 

nalezen. Tevens vindt u in elk pakket stenen van ons uitgebreide 

verwerkings- en onderhoudsinstructies. Het is beslist noodzakelijk 

dat u deze voor aanvang van uw project leest.

© Façade Maastricht

Dit is een uitgave van Façade Maastricht. 

Niets uit deze uitgave mag zonder toe-

stemming van Façade Maastricht, op welke 

wijze dan ook, worden gereproduceerd of in 

enigerlei vorm worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

Mogelijke kleurverschillen of veronderstelde 

fouten aangaande productinformatie, hetzij 

op de website of in andere documentatie, 

behouden we ons uitdrukkelijk voor en deze 

kunnen niet leiden tot enige claims tegen 

Façade Maastricht.

Rechten

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Het hele assortiment op een rij...

TERRAZA ALLURE GECOAT NERO

Terraza Allure 80x40x4,2 cm

SOLIETH SAFFIER ZWART

Solieth Allure: 30x20x6 cm

SOLIETH KWARTS GRIJS

Solieth Allure: 30x20x6 cm

TERRAZA ALLURE GECOAT GRIGIO

Terraza Allure 80x40x4,2 cm
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Kleurenoverzicht
DURA PROTECT PLUS®

Linea Allure 15x15x6 cm 20x20x6 cm 30x20x6 cm 40x20x6 cm

Grijs/zwart genuanceerd • • • •

Signaal Zwart • • • •

Signaal Grijs • • •

Marmo Mocca • • •

Marmo Nero • • •

Marmo Bianco •

Marmo Oscuro •

Grande Allure Naturelle 50x50x6 cm 50x25x6 cm 60x60x6 cm 80x40x6 cm Wildverband 

Facetta

Stroken- of 

wildverband

Wildverband 

grootformaat

Grijs/zwart • • • • • •

Signaal Zwart • • • • •

Marmo Mocca • • • • • •

Marmo Nero • • • • • • •

Marmo Alicante • • • • • •

Marmo Bianco • • • • • •

Marmo Azzurro • • •

Marmo Oscuro • • • • • •

Marmo Ambre • • • •

Marmo Marone • • • •

Edelzwart • •

Solieth Allure 30x20x6 cm

Kwarts Grijs •

Saffier Zwart •

Terraza Allure 

gecoate tegels

80x40x4,2 cm

Grigio •

Nero •  

Muurblokken Linea 

30x20x10x cm

Breuksteen 

30x10x10 cm

Grijs/zwart • •

Zwart • •
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