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moments of joy

CERAMICA LASTRA TRUST SILVER 60 X 60 CM



CeraLight

Keramische toplaag
40 mm dik

PAGINA 22 - 23

w e l k o m

Maak kennis met de keramische tegels voor buiten.

Bestrating krijgt een nieuwe dimensie met de tegels 

van Gardenlux Outdoor Ceramics.

Gardenlux heeft een prachtige collectie samengesteld 

met een diversiteit aan prints, kleuren en formaten. 

Design en techniek hebben elkaar gevonden in deze 

prachtige series. Duurzaamheid en natuurlijk genieten 

staan hoog in het vaandel!

 

Wat zou uw tuin, balkon en veranda nog meer te 

wensen hebben dan een terras voorzien van keramische 

tegels? Laat u zich met dit inspirerende magazine 

verrassen en overtuigen van het complete assortiment. 

Met oog voor detail, duurzaamheid en het grote 

onderhoudsgemak van keramische tegels.

Ceramica 
Romagna

Keramische tegels 
20 mm dik

 Verwerking
&

Specials

Ceramica
Terrazza

Keramische tegels 
20 mm dik

Ceramica
Lastra

Italiaans design 
20 mm dik

PAGINA 4 - 5 PAGINA 6 - 11

PAGINA 12 - 19

PAGINA 26 - 27

Ceramento

Keramische toplaag 
40 mm dik

INFO OMSLAG: CERAMICA LASTRA SEASTONE GREIGE 
60 X 60 CM, ZIE BLADZIJDE 14

PAGINA 20 - 21



CERAMICA TERRAZZA

Ceramica Terrazza is een sprekende serie van negen kleuren en 

prints. Deze goed betaalbare keramische tegel is 2 cm dik en biedt 

gemak in onderhoud en heeft geen gecompliceerde schoonmaak 

middelen nodig om de tegel te reinigen.

Wanneer u van een mooie zomerdag wilt genieten op uw terras 

is dat prettig om te doen op een strak, schoon en algenvrij terras. 

Beperk de tijd die u bezig bent met schoonmaken en reinigen om 

zo nog meer van uw heerlijke terras te genieten.

De prints van de tegels worden met grote precisie ontworpen 

en men is er in geslaagd om de tegels er zo natuurlijk mogelijk 

uit te laten zien. Kiest u voor een natuurgetrouwe tegel met 

een uitstraling van Belgisch hardsteen om zo bijvoorbeeld een 

landelijke look aan uw terras te geven of kiest u liever voor een 

wat strakkere uitstraling van kwartsiet. Het is mogelijk met de 

Ceramica Terrazza. Een mooie maatvaste tegel met een dikte van 

2 cm.

Eigenschappen

Ceramica Terrazza is kleurecht en ongevoelig voor algvorming en 

chloor. De tegel neemt geen vocht op door zijn hardheid, hierdoor 

kunnen de tegels iets gladder zijn bij regen of vorst. 

Daarnaast kunt u gewoon bij koude dagen strooizout strooien op 

uw pad, de keramische tegel geeft daar niks om.

betaalbare

LIMESTONE GREY 59,5 X 59,5 CM

Ceram
ica Terrazza
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schoonheid



MILLS
Design: Kwartsiet

Deze kwartsiettegel combineert een stoer 
uiterlijk met een zomerse touch. 

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
59,5 x 59,5 x 2 cm.

WOODSTONE
Design: Hout

U wilt de warme en natuurlijke uitstraling 
van hout maar toch het gemak van 
keramische tegels?

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
59,5 x 59,5 x 2 cm.

LIMESTONE
Design: Marmer

Drie prachtige kleuren in deze fraaie 
Limestone. Combineer ze gerust en laat u 
verrassen door zijn karakter.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
59,5 x 59,5 x 2 cm.

LENA ANTRACITE
Design: Hardsteen

Lena is verkrijgbaar in de kleur antraciet. 
Deze neutrale tegel zal de groene kleuren 
van uw tuin nog sprekender maken.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
59,5 x 59,5 x 2 cm. Ce
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SOLLIEVO RUSTICO
Design: Leisteen

Een stoere rustieke uitstraling creëert u met 
deze Sollievo Rustico. De kleurschakering in 
de steen van roest naar zwart maakt het een 
spannende tegel die uw terras of tuinpad 
eigenheid geeft.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras.

Verkrijgbaar in de afmeting 
59,5 x 59,5 x 2 cm.

Kijk op blz. 28 voor een uitgebreid overzicht van de Ceramica Terrazza.



ARDESIA GOLD 45 X 90 CM

Ceram
ica Rom

agna
6

CERAMICA ROMAGNA

Italiaans design en een goede prijs / kwaliteit verhouding? Dan 

valt de keus al snel op een tegel uit de serie Ceramica Romagna.

Qua design en kleur is er voldoende keus. De verscheidenheid, 

kwaliteit en duurzaamheid van de Ceramica Romagna sluit aan 

bij de vele wensen en lijfstijlen van uw persoonlijke buitenruimte.

De Italiaanse ontwerpers hebben zich laten inspireren door 

natuurlijke materialen en deze zo getrouw mogelijk nagemaakt 

in de prints. Elke tegel heeft meerdere prints waardoor de 

werkelijkheid nog meer geëvenaard wordt. 

De fabriek in Italië die deze tegels al vele jaren produceert beschikt 

over de meest moderne techniek en vooruitlopende ontwerpers. 

Deze 2 cm dikke tegels van Ceramica Romagna kunnen uw terras 

transformeren tot een geweldige buitenplek in harmonie met de 

kleuren van uw tuin. Maar ook zijn deze tegels uitermate geschikt 

voor een dakterras. Zo wordt deze ruimte een waar verlengstuk 

van uw binnenruimte. Op bladzijde 26 ziet u de mogelijkheid in 

tegeldragers voor deze serie.

Eigenschappen

Ceramica Romagna is kleurecht en ongevoelig voor algvorming. 

De steen neemt geen vocht op door zijn hardheid, hierdoor 

kunnen de tegels iets gladder zijn bij regen of vorst. 

karakteruitstraling en



Een tijdloos design is de terrazzo look van de keramische Yosemite tegel. 
Een elegante tegel die uitermate geschikt is voor terras en openbare ruimtes.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras. 

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
45 x 90 x 2 cm.

ARDESIA
Design: Leisteen 

Een speelse uitstraling heeft de Ardesia tegel. Deze 
tegel is geïnspireerd door de kleurschakering van 
leisteen.  

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras. 

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met 
kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in twee afmetingen 
60 x 60 x 2 cm.
45 x 90 x 2 cm. Ce
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PIERRE BLEU
Design: Belgisch hardsteen

Pierre Bleu laat zien hoe sterk simpele elegantie kan zijn. Met deze tegel zal u er 
in slagen om een terras te creëren dat creativiteit en originaliteit uitstraalt.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras. 

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
60 x 60 x 2 cm.

YOSEMITE BLACK
Design: Terrazzo look

kleuren

Kijk op blz. 29/30 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

kleur kleuren

ARDESIA GREY 45 X 90 CM



Design & techniek 
hebben elkaar 

gevonden in de 
keramische tegels van 

Gardenlux
Outdoor Ceramics

Ceram
ica Rom

agna
8



Ce
ra

m
ic

a 
Ro

m
ag

na
9

TAVOLA BROWN 45 X 90 CM



TAVOLA
Design: Steigerhout

Steigerhoutenplanken op het terras oogt warm en zomers. Techniek en ontwikkeling 
heeft deze prachtige realistisch ogende tegel mogelijk gemaakt. Een oogstrelend  
karakteristiek houten terras maar dan met de voordelen van de keramische tegel: lage 
onderhoudskosten en een hoge weerstand.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
45 x 90 x 2 cm. kleuren

Ceram
ica Rom
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TAVOLA BEIGE 45 X 90 CM



kl
eu

re
n

KINGSTON
Design: Beton

De extreem hoge kwaliteit en veelzijdigheid die 
ongeëvenaard is van deze tegel, brengt de mooiste 
tuinontwerpen met zich mee.

Toepassing
Geschikt voor terras, looppaden en dakterras. 

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en is door en door 
gekleurd. De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
60 x 60 x 2 cm. Ce
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harmonie 
en natuurl i jke rust

Kijk op blz. 29/30 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

KINGSTON BLACK 45 X 90 CM

TAVOLA BEIGE 45 X 90 CM



AXI BROWN TIMBER MET TEGELDRAGERS GELEGD 60 X 60 CM

Ceram
ica Lastra
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CERAMICA LASTRA

Het neusje van de zalm als het gaat over Italiaans design, ontwerp 

en techniek.

Niet alleen het design van de prints zijn prachtig maar ook is er 

veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en onderhoud wat 

resulteert in deze zeven series keramische tegels. De tegels uit de 

Ceramica Lastra serie zijn water- en vuilafstotend en voorzien van 

een antisliplaag waardoor deze tegel uitstekend geschikt is om  

rond het zwembad te verwerken.

Met uitzondering van de Block tegel zijn bij alle overige series 

keramische zwembad-, en boordranden leverbaar. Het complete 

overzicht vindt u op pagina 27.

Met tegeldragers zijn deze tegels uitstekend toe te passen op 

een dakterras. Laat u inspireren door de Ceramica Lastra om uw 

dakterras onderscheidend te maken door zijn unieke uitstraling. 

De Ceramica Lastra heeft een aantal belangrijke eigenschappen 

waardoor deze tegel zeer geschikt is om op een balkon of dakterras 

te verwerken. Denk daarbij aan de veiligheid door de antisliplaag, 

ook bij vochtige omstandigheden. Daarnaast is de keramische 

tegel eenvoudig in onderhoud en vlek-, en krasbestendig.

made in italy

Italiaans design en  techniek
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BLOCK
Design: Natuursteen

De tegels uit de serie Block zijn hedendaagse 
tegels met een natuurlijke aantrekkingskracht 
verrijkt met een subtiel glinsterend effect. De 
serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints en 
kleurschakeringen.

Toepassing
Geschikt voor terras, tuinpaden, patio en balkon. 

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en is door en 
door gekleurd. Deze tegel is voorzien van de 
antislip R11 waarde. Ceramica Lastra zorgt voor 
veiligheid op een outdoor locatie.

Verkrijgbaar in de afmeting
60 x 60 x 2 cm.
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Kijk op blz. 31/32 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

BLOCK BIANCO 60 X 60 CM



Ceram
ica Lastra
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SEASTONE
Design: Natuursteen

De serie Seastone zijn tegels met natuurlijke schoonheid en 
een warme en rustige uitstraling. Deze tegel zou bijvoorbeeld 
prachtig thuis horen in een wellness ruimte of op een zon-
overgoten terras. 
De tegel van de Seastone serie heeft een structuur op het 
oppervlak en is voorzien van een antisliplaag die voldoet aan de 
norm.

Toepassing
Geschikt voor terras, tuinpaden, patio, balkon en rondom 
zwembaden. Ondanks zijn hoogwaardige uiterlijk is de steen ook 
nog eens resistent tegen strooizout en schoonmaakmiddelen dus 
ook een ideale tegel om voor een tuinpad of terras te gebruiken.
Van deze serie zijn ook traptreden en zwembadranden leverbaar.

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en is door en door gekleurd. Deze 
tegel is voorzien van de antislip R11 waarde; Ceramica Lastra 
zorgt voor weerstand en veiligheid in een outdoor locatie.

Verkrijgbaar in de afmeting
60 x 60 x 2 cm.

kleuren

momenten van

o n t s p a n n i n g

SEASTONE BLACK 60 X 60 CM



Bent u op zoek naar een tegel met een rijke 
persoonlijkheid? Kies dan voor Brave: een 2 cm 
dikke tegel met steeneffect. Kracht en uitstraling, 
de tegel Brave heeft deze eigenschappen en geeft 
persoonlijkheid aan de hedendaagse ontwerpen in 
tuinen en openbare ruimtes. 

Toepassing
Geschikt voor terras, tuinpaden, patio, balkon en 
rondom zwembaden. Uit deze serie zijn er ook 
traptreden en zwembadranden leverbaar.

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en is door en door 
gekleurd. Deze tegel is voorzien van de antislip R11 
waarde. Ceramica Lastra zorgt voor veiligheid op een 
outdoor locatie. De serie is uitgevoerd in een reeks 
diverse prints en kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmetingen
60 x 60 x 2 cm.
45 x 90 x 2 cm.

BRAVE
Design: Kwartsiet

kleuren
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Kijk op blz. 31/32 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

BRAVE GREY 60 X 60 CM



Ceram
ica Lastra
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Trust: de kracht van de steengroeve in een porseleinen tegel gegoten voor 
buiten. De ongetemde natuur is de inspiratie van dit design geweest. Een 
project uitgevoerd met deze tegel heeft natuur en rijkdom als uitstraling. 
Het zijn de details die deze tegel uniek maakt. De serie is uitgevoerd in 
een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Toepassing
Geschikt voor terras, tuinpaden, patio, balkon en rondom zwembaden. Uit 
deze serie zijn er ook traptreden en zwembadranden leverbaar.

TRUST
Design: Natuursteen

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en heeft in één kleurserie meerdere 
patronen. Natuurlijk is ook deze tegel voorzien van de antislip R11 
waarde. Ceramica Lastra zorgt voor veiligheid op een outdoor locatie. 

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 2 cm.
60 x 120 x 2 cm.
45 x 90 x 2 cm.

TRUST SILVER 60 X 60 CM

kleuren
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MARVEL STONE
Design: Marmer

Een eigentijdse uitstraling realiseren met een tegel 
die de luxe heeft van marmer en het stoere tijdloze 
karakter van steen: Marvel Stone. 

Toepassing
Geschikt voor terras, tuinpaden, patio, balkon en 
rondom zwembaden. Uit deze serie zijn er ook 
traptreden en zwembadranden leverbaar.

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en heeft in één kleur-
serie 15 patronen. Natuurlijk is ook deze tegel voorzien 
van de antislip R11 waarde. Ceramica Lastra zorgt voor 
veiligheid op een outdoor locatie. 

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 2 cm.
60 x 120 x 2 cm.

outdoor wordt

indoor

Kijk op blz. 31/32 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

MARVEL STONE DESERT 60 X 120 CM
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ETIC PRO ROVERE VENICE 30 X 120 CM

Geïnspireerd door drie soorten karakteristieke houtsoorten qua kleur en 
details is de gedurfde collectie Etic Pro ontworpen. De nerf en de kwast is 
zo verfijnd weergegeven in deze tegel dat een terras of balkon met de Etic 
Pro een rijke authentieke uitstraling zal hebben.

Toepassing
Geschikt voor terras, tuinpaden, patio, balkon en rondom zwembaden.  
Uit deze serie zijn er ook traptreden en zwembadranden leverbaar.

ETIC PRO
Design: Hout

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en is door en door gekleurd. Deze tegel is 
voorzien van de antislip R11 waarde. Ceramica Lastra zorgt voor veiligheid 
op een outdoor locatie.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 2 cm: Noce Hickory.
30 x 120 x 2 cm: Rovere Venice / Noce Hickory / Eucalipto smoked.

kleuren
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AXI
Design: Hout

De charme van hout en zijn warme uitstraling 
kenmerken de tegels van Axi. Het intense en 
natuurlijke karakter van hout komt terug in een 
veilige, makkelijk in onderhoud en sterke tegel 
die eindeloos te combineren is en een tijdloze 
uitstraling heeft.
De indrukwekkende realistische uitstraling van 
hout in kleurschakering en details weergegeven, 
maakt dit een prachtige tegel voor uw terras of 
balkon. 

Toepassing
Geschikt voor terras,  tuinpaden, patio, balkon 
en rondom zwembaden. Uit deze serie zijn er 
ook traptreden en zwembadranden leverbaar.

Eigenschappen
De tegel heeft structuur, detail en is door en 
door gekleurd. Deze tegel is voorzien van de 
anti-slip R11 waarde. Ceramica Lastra zorgt voor 
veiligheid op een outdoor locatie.

Verkrijgbaar in de afmetingen
60 x 60 x 2 cm.
45 x 90 x 2 cm.

Kijk op blz. 31/32 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

kleuren

AXI GREY TIMBER 60 X 60 CM



CUARCITA VERDE 60 X 60 CM

Ceram
ento
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CERAMENTO

Gemakkelijk om te verwerken, prettig in het gebruik en 
wonderschoon om te zien. Drie belangrijke kenmerken voor 
de keramische lijn Ceramento van Gardenlux. Gardenlux 
introduceerde als eerste in Nederland keramische tegels met 
een dikte van 4 cm. Deze dikkere Ceramento tegels zijn zeer 
eenvoudig te verwerken en straat u gewoon zelf, in een goed 
zandbed van minimaal 10 cm dik. Tussen de tegels laat u een 
voegruimte van 5 mm, om randbeschadiging te voorkomen. Deze 
voeg werkt u af met Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

Waar de serie Ceramica massief keramisch is, zijn de tegels 
Ceramento gemaakt op een body van circa 3 cm dik onderbeton 
met daarop verlijmd 1 cm dikke full-body keramische tegels. 

De keramische tegels uit de serie Ceramento worden gebakken 
op een temperatuur van circa 1100 graden Celsius. Hierdoor zijn 
de tegels keihard en voldoen ze ruimschoots aan alle gunstige 
eigenschappen die zo kenmerkend zijn voor keramische 
bestratingmaterialen. 
Alle negen tegels uit de serie Ceramento meten 60 x 60 cm en 
zijn circa 4 cm dik. Ze zijn voorzien van een oppervlak dat prettig 
beloopbaar is en heel comfortabel voelt aan uw blote voeten.

Omdat u de plavuizen van uw vloer binnenshuis en van uw terras 
misschien smaakvol wilt afstemmen, levert Gardenlux alle negen 
soorten Ceramento tegels ook in een (binnenhuis) dikte van circa 
1 cm.

beton en keramiek               samen één

1 cm keramische toplaag

3 cm beton onderlaag
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QUARZITE ANTRACITE
Design: Keramiek

Quartzite is een mooie rustige tegel die bij 
vele tuinontwerpen toegepast kan worden. 
Neutraal in zijn kleur en design.

Toepassing
4 cm: geschikt voor terras en looppaden.
1 cm: indoor gebruik

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.
60 x 60 x 1 cm.

BELLEZZA NERO
Design: Keramiek

Een ware eyecatcher voor uw terras! Een 
mooie diepe kleur en een eigentijdse 
uitstraling.

Toepassing
4 cm: geschikt voor terras en looppaden.
1 cm: indoor gebruik

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.
60 x 60 x 1 cm.

BELGA BLU SCURO
Design: Belgisch hardsteen

De rijke uitstraling van Belgisch hardsteen 
in een praktische tegel uitgevoerd. Wat 
wilt u nog meer?

Toepassing
4 cm: geschikt voor terras en looppaden.
1 cm: indoor gebruik

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.
60 x 60 x 1 cm.

TERRAZZA MARRONE
Design: Marmer

De Terrazza Marrone heeft een mooie 
beige/bruine kleursamenstelling met een 
marmer look.

Toepassing
4 cm: geschikt voor terras en looppaden.
1 cm: indoor gebruik

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse 
prints.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.
60 x 60 x 1 cm.

Voor elk wat wils! Een prachtige leisteen tegel, uitgevoerd in vier gangbare 
kleuren. Zo is er een passende kleur voor elk tuinontwerp.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.
60 x 60 x 1 cm.

STRUTTURA NERO
Design: Belgisch hardsteen

De Struttura Nero is een prachtige zwart / blauwe tegel met de uitstraling van Belgisch 
hardsteen. De tegels hebben een licht golvende leisteenstructuur.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.
60 x 60 x 1 cm.

CUARCITA
Design: Leisteen

Kijk op blz. 33 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

kleuren kleur



FLAMED BLACK/BROWN 60 X 60 CM

Ceralight
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CERALIGHT

Heel duurzaam, heel licht maar zo sterk als steen. Slechts 16 
kilo per tegel en dat is een fractie in vergelijking met beton of 
natuursteen in hetzelfde formaat. Ceralight tegels zijn keramische 
tegels met een totaaldikte van circa 4 cm, waarvan de toplaag 
bestaat uit 1 cm full body keramiek dat verlijmd is op een speciale 
onderlaag van 3 cm Serafoam. 

Dit Serafoam is een volledig gerecycled gaskeramiek dat ultralicht 
is en zich heel makkelijk laat verwerken in je buitenterras, op 
balkon, in veranda of patio. Ceralight keramische buitentegels 
met een afmeting van 60 x 60 x 4 cm zijn niet alleen fraai om te 
zien maar zijn ook nog eens bijzonder praktisch. Algen en mos 
hebben er geen vat op, vet-, wijn- of koffievlekken kunnen door 
het geglazuurde oppervlak niet intrekken, dus reinigen met hoge 
druk is uit den boze. De tegels zijn dus heel easy to clean. 

Ceralight tegels blinken uit in verwerkingsvriendelijkheid. U kunt 
ze gewoon straten in een zandbed met een minimale dikte van 
10 cm. Voor extra stabiliteit kunt u het zandbed ook stabiliseren 
met Gardenlux Terras Stabilisatie. Hierbij strooit u over het 
verdichte en geëgaliseerde zandbed het Terras Stabilisatie cement 
(ongeveer 25 kg per 5 m2) en harkt dit door de toplaag van het 
zandbed. Leg hierop de Ceralight tegels en klop ze licht aan met 
een zachte rubber hamer om beschadiging aan de onderlaag van 
de tegel te voorkomen. Door vocht verhardt de stabilisatielaag tot 
een harde ondergrond en blijven de Ceralight tegels mooi vlak en 
strak liggen.

1 cm keramishce toplaag

3 cm Serafoam onderlaag

lichtgewicht en sterk als steen



Een moderne en strakke steen die een bepaalde vlam van twee kleuren in 
zijn prints heeft. Dit is geïnspireerd door natuursteen maar dan met een 
moderne touch.

Toepassing
Geschikt voor terras en looppaden.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
60 x 60 x 4 cm.

STONE
Design: Natuursteen 

De Stone tegel heeft een speelse uitstraling en is 
geïnspireerd door de kleurschakering van natuursteen.  

Toepassing
Geschikt voor terras en looppaden.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met 
kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmetingen 
60 x 60 x 4 cm.

Ce
ra
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ROCK
Design: Steen / beton

Een stoere maar verfijnde buitentegel. Deze tegel is oprecht een favoriet om te 
gebruiken voor een stoer terras met zijn steen / beton look. Een hedendaags 
ontwerp voor een terras met een krachtige uitstraling.

Toepassing
Geschikt voor terras en looppaden.

Eigenschappen
De serie is uitgevoerd in een reeks diverse prints met kleurschakeringen.

Verkrijgbaar in de afmeting 
60 x 60 x 4 cm.

FLAMED
Design: Gevlamd

Kijk op blz. 34 voor een uitgebreid overzicht van de deklagen.

kleuren

STONE GREY 60 X 60 CM

kleuren

kleuren



Met de keramische 
tegels van 
Gardenlux

Outdoor Ceramics 
kiest u voor 

uitstraling en gemak 
in onderhoud.
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AXI GREY TEGELS, GOTEN EN ZWEMBADRANDEN



CERAMICA LASTRA 

Bestrating
Toepassing: terras, looppad, patio, balkon en dakterras

Verwerkingsvoorschrift zoals Ceramica Terrazza en Romagna.

Droge verwerking
Ceramica Lastra tegels zijn uitermate sterk en geschikt om direct in grind, 

gras of grond te verwerken. De traditionele verlijming kan natuurlijk ook 

nog steeds met deze tegel.

Tegeldragers
Toepassing: balkon en dakterras

Met bijpassende verstelbare tegeldragers van Gardenlux is de vloer uitste-

kend te leggen op een balkon waar leidingen en kabels lopen. De tegels 

zijn dermate sterk en daardoor uitstekend geschikt om op deze manier te 

verwerken.

v e r w e r k i n g

CERAMICA TERRAZZA / ROMAGNA

Bestrating
Toepassing: terras, looppad, patio, balkon en dakterras

Verwerking keramische tegels in terras of tuinpad: 

•  Keramische tegels met een dikte van 2 cm zijn niet geschikt om een oprit 

van te maken. 

•  Controleer de tegels voor u begint op eventuele beschadigingen of 

afwijkingen. 

•  Gebruik altijd schoon, voldoende drainerend metselzand met een laag-

dikte van minimaal 10 cm. Het zandbed brengt u bij voorkeur aan op een 

goed aangetrilde laag betongranulaat dat extra drainerend werkt. 

•  Leg de tegels op een gestabiliseerd afgereid zandbed. Gebruik daarbij 25 

kilo Gardenlux stabilisatiecement per 5 m2. 

•  Leg de tegels op afschot van 1 cm per strekkende meter en laat een voeg 

van 5 mm tussen de tegels.

•  Klop de tegels voorzichtig aan met een rubberhamer, zodat de tegels 

goed vast komen te liggen op het gestabiliseerde zandbed. 

•  Maak de bestrating goed schoon, zodat er geen cementresten achter-

blijven.

•  Maak de schone bestrating daarna goed nat, zodat de onderlaag kan 

verharden. 

•  Na het schoonmaken kunt u de voegen vullen met een elastische voeg-

mortel. Lees voor het gebruik van de mortel eerst de gebruiksaanwijzing 

op de verpakking.

Tegeldragers
Toepassing: balkon en dakterras

Deze series van 2 cm dik zijn geschikt 

voor de Gardenlux tegeldragers. 

Zie Ceramica Lastra.

CERAMENTO / CERALIGHT

Bestrating
Toepassing: terras, looppad en patio

Deze serie Ceramento straat u gewoon zelf, in een goed zandbed van 

minimaal 10 cm dik. Tussen de tegels laat u een voegruimte van 5 mm, om 

randbeschadiging te voorkomen. 

Voor u begint met straten dient u rekening te houden met de navol-
gende voorschriften:
•  Controleer de tegels voor verwerking op eventuele beschadigingen of 

oneffenheden, materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig 

geaccepteerd.

•  Leg de tegels op afschot met een verloop van 1 cm per strekkende meter.

•  Laat tussen de Ceralight tegels een voeg van 5 mm om randbeschadiging 

aan de tegels te voorkomen. Zo kunnen ze zich ook zetten bij krimp of 

uitzetting.

•  Maak als u de tegels heeft verwerkt in een gestabiliseerd zandbed goed 

schoon, zodat er geen cementresten op de tegels achterblijven.

•  Na het schoonmaken kunt u de Ceralight en Ceramento tegels afvoegen 

met Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

De Ceramento en Ceralight tegels zijn niet geschikt om op tegeldragers 

te verwerken.

Verw
erking
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Zwembadranden, goten en traptreden

Ceramica Lastra heeft een aantal specials om uw terras en zwembad tot in detail af te werken. 

Deze specials zijn verkrijgbaar in de aangegeven series en kleuren van Gardenlux Ceramica Lastra.

s p e c i a l s

CERAMICA LASTRA 

Deze specials zijn verkrijgbaar bij de volgende series van de Ceramica Lastra:

Sea Stone - bladzijde 14, Brave - bladzijde 15, Trust - bladzijde 16, Marvel Stone - bladzijde 17, Etic Pro - bladzijde 18, Axi - bladzijde 19

Sp
ec

ia
ls
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Afdekplaat rond  

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 39,95

Afdekplaat rond 

hoekstuk DX  

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 54,95

Afdekplaat rond 

hoekstuk SX  

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 54,95

Afdekplaat rond 

bochtstuk  

60 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 129,95

Roosterplaat  

20 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 71,95

Roosterplaat 

hoekstuk DX  

20 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 71,95

Roosterplaat 

hoekstuk SX  

20 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 71,95

Afdekplaat 

antislip rond  

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 46,95

Afdekplaat 

antislip rond 

hoekstuk DX   

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 57,95

Afdekplaat 

antislip rond 

hoekstuk SX    

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 57,95

L-Element   

20 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 64,95

L-Element 

hoekblok  

20 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 43,95

Zwembadrand   

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 86,95

Zwembadrand 

hoekstuk DX 

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 93,95

Zwembadrand 

hoekstuk SX 

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 93,95

Afdekplaat top 

30 x 60 x 2 cm  

p.stuk € 79,95



MILLS
Design: Kwartsiet

WOODSTONE
Design: Hout

LIMESTONE
Design: Marmer

SOLLIEVO RUSTICO
Design: Leisteen

Ceram
ica Terrazza deklagen
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CERAMICA TERRAZZA DEKLAGEN
LENA
Design: Hardsteen

MILLS BEIGE

Afmeting:   
59,5 x 59,5 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 41,95

Afmeting:   
59,5 x 59,5 x  2 cm.

Prijs per m²: 
€ 41,95

Afmeting:   
59,5 x 59,5 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 37,95

Afmeting:   
59,5 x 59,5 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 41,95

Afmeting:   
59,5 x 59,5 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 48,95

LIMESTONE YELLOW LENA ANTRACITA

MILLS GRIS LIMESTONE GREY

LIMESTONE ANTHRACITE SOLLIEVO RUSTICO

WOODSTONE BROWN

WOODSTONE GREY



CERAMICA ROMAGNA DEKLAGEN
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ARDESIA
Design: Leisteen

PIERRRE BLEU
Design: Belgisch hardsteen

KINGSTON
Design: Beton

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm. 
45 x 90 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 44,95
€ 53,95

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 44,95

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 44,95

ARDESIA GOLD PIERRE BLEU GRIS KINGSTON GOLD KINGSTON BROWN

ARDESIA BLACK

PIERRE BLEU NOIR KINGSTON GREY KINGSTON BLACKARDESIA GREY



TAVOLA
Design: Steigerhout

YOSEMITE
Design: Terrazzo look

Ceram
ica Rom

agna deklagen
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CERAMICA ROMAGNA DEKLAGEN

Afmeting:  
45 x 90 x 2 cm.

Prijs per m²:
€ 53,95

Afmeting:  
45 x 90 x 2 cm.

Prijs per m²:
€ 53,95

TAVOLA GREY

TAVOLA BROWN

YOSEMITE BLACK



CERAMICA LASTRA DEKLAGEN
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BLOCK
Design: Natuursteen

SEASTONE
Design: Natuursteen

BRAVE
Design: Kwartsiet

TRUST
Design: Natuursteen

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 51,95

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm. 

Prijs per m²: 
€ 55,95

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm. 
45 x 90 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 55,95
€ 58,95

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm.
45 x 90 x 2 cm.
60 x 120 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 55,95
€ 58,95
€ 69,95

BLOCK BIANCO

BLOCK BEIGE

BLOCK GRIGIO

SEASTONE GREIGE

SEASTONE GRAY

SEASTONE BLACK

BRAVE GYPSUM

BRAVE GREY

BRAVE COKE

TRUST SILVER

TRUST GOLD

TRUST TITANIUM



MARVEL STONE
Design: Marmer

ETIC PRO
Design: Hout

AXI
Design: Hout 

Ceram
ica Lastra deklagen
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CERAMICA LASTRA DEKLAGEN

Hoe u de tegels 60 x 60 legt bepaalt u zelf. Met de nerf- 
en plankrichting mee of gedraaid. Ieder zijn voorkeur en 
dat is nu het mooie van deze tegel, alles is mogelijk!

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm. 
60 x 120 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 55,95
€ 69,95

Afmeting: 
60 x 60 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 55,95

Afmeting:   
60 x 60 x 2 cm.
45 x 90 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 55,95
€ 58,95

MARVEL STONE DESERT 

MARVEL STONE BASALTINA

MARVEL STONE CARDOSO

ETIC PRO ROVER VENICE

ETIC PRO EUCALIPTO SMOKED

ETIC PRO NOCE HICKORY

Afmeting:
30 x 120 x 2 cm.

Prijs per m²: 
€ 72,95

AXI WHITE PINE

AXI GREY TIMBER

ETIC PRO NOCE HICKORY AXI BROWN CHESTNUT



BELLEZZA NERO
Design: Keramiek

BELGA BLU SCURO
Design: Belgisch hardsteen

TERRAZZA MARRONE
Design: Marmer

CERAMENTO DEKLAGEN
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QUARZITE
Design: Keramiek

CUARCITA
Design: Leisteen

STRUTTURA NERO
Design: Belgisch hardsteen

CUARCITA CREMA

CUARCITA VERDE

CUARCITA GRIS

CUARCITA PLATA

QUARZITE ANTRACITE

STRUTTURA NERO

BELLEZZA NERO

BELGA BLU SCURO

TERRAZZA MARRONE

Afmeting:   
60 x 60 x 4 cm. 
60 x 60 x 1 cm.

Prijs per m²: 
€ 65,00
€ 38,95

De prijzen van de series uit de Ceramento zijn gelijk in prijs:



STONE
Design: Natuursteen

FLAMED
Design: Gevlamd

ROCK
Design: Steen / beton

Ceralight deklagen
34

CERALIGHT DEKLAGEN

Afmeting:   
60 x 60 x 4 cm. 

Prijs per m²: 
€ 75,00

Afmeting:   
60 x 60 x 4 cm. 

Prijs per m²: 
€ 75,00

Afmeting:   
60 x 60 4 cm.

Prijs per m²: 
€ 75,00

STONE BEIGE

STONE BROWN

STONE GREY

FLAMED YELLOW/BROWN

FLAMED BLACK/BROWN

FLAMED GREY/SAND

ROCK YELLOW

ROCK ANTHRACITE

ROCK GREY



G a r d e n l u x

Duurzaam productieproces

Gardenlux Outdoor Ceramics tegels zijn Ecolabel gecertificeerd. Ecolabel is het merk van 
de EU voor milieukwaliteit die het milieueffect van een product tijdens zijn levensduur 
beoordeelt. 

Eco-vriendelijkheid is één van de belangrijkste elementen die kenmerkend zijn. Ze 
verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer en vergemakkelijken de 
recycling van afval. Zo staat kwaliteit in het teken van duurzaamheid.
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O u t d o o r  C e r a m i c s

Technische eigenschappen keramische tegels

Wateropname � 0,5 %
 De keramische tegels nemen niet tot nauwlijks water of vocht op.

Breeksterkte
 De keramische tegels zijn geschikt voor looppaden, niet voor opritten.
 

Vorstbestendig
  De series van Gardenlux Outdoor Ceramics zijn vorst bestendig en kunnen   

strooizout verdragen.

Schoonmaakvoorschrift
 De series van Gardenlux Outdoor Ceramics zijn resistent tegen chemicaliën  
 en kunnen met een regulier schoonmaakmiddel gereinigd worden.
  

Onderhoud
  Doordat de tegel niet tot nauwlijks vocht opneemt is de tegel minder gevoelig 

voor opname van vuil en algvorming.

Antislip
  De tegels Ceramica Lastra zijn afgewerkt met een antisliplaag die voldoet aan 

de R11 norm.



www.gardenlux.nl

O U T D O O R  C E R A M I C S


