
Maatwerk,
opvallend goed te doen.

®



Een van de meest opmerkelijke kwaliteiten van betoncomposiet is de grote verscheidenheid in 

verschijningsvormen. Het staat garant voor nagenoeg onbegrensde creativiteit in vorm, kleur en 

oppervlak. Het is duurzaam, bestendig en tijdloos.

Metten´s decennia lange ervaring wordt gebruikt om het bewerkingspotentieel verder te onder-

zoeken, te ontwikkelen en gericht toe te passen.

Deze kennis wordt gebruikt in projecten van velerlei aard. Klein, groot, eenvoudig of gecompli-

ceerd, beproeft of vernieuwend.

ConceptDesign staat voor het vertalen van een vormgevingsidee naar een eindproduct in vele 

mogelijke verschijningsvormen. In detail op de persoonlijke maat, smaak en situatie en veelal 

goed combineerbaar met onze standaard geproduceerde productlijnen. Naar wens in de gekozen 

verschijningsvorm zoals het minimalistische dichte homogene zichtbeton of het meer hoog ver-

fijnde slijpen, polijsten, zuren, of stralen.



„Royale open groene ruimte, een beschut terras met afzonderlijke vuurplek om te koken in een 

moderne Barbecue Look. Afgeschermde tuindouche met een stilteplek rondom een waterelement 

voor het vullen van de plantengieter, dat vogels aantrekt maar ook op warme zomerse dagen 

de lucht verkoeld. Vertaald in een duidelijk en consequent doorgevoerd lijnenspel ontstaat een 

stemmige harmonisatie. De combinatie van natuursteen en de gladde antraciet kleurige textuur 

van zichtbeton voegt zich naadloos in zachte elementen van het gazon, bamboe en taxushagen. 

Er ontstaat als vanzelf een compositie van sprekende elementen.“

Benedikt Schradi, eigenaar van Schradi Garten- und Landschaftsbau GmbH 

over het ontwerp van deze 450 m2 grote particulieren tuin.

Van
idee
naar

product

Van
idee
naar

product

van idee 
naar product

Ontwerp en realisatie: 

Schradi Garten- und Landschaftsbau GmbH, 
Rutesheim



Een bordes element uitkomend op een trappartij of als tussenelement in een trappartij biedt 

royale bewegingsruimte. Alle bordes elementen worden op maat geproduceerd zodat individuele 

aanpassingen zoals uitsparingen, waterafvoer en verdiepingen voor vloermatten mogelijk zijn.

Zeer fraaie subtiliteit ontstaat door een naar onderen terug liggende voorzijde maar ook bij het 

inbouwen aan de onderzijde van een lichtsnoer. Binnen het ConceptDesign kleuren- en opperv-

lakte assortiment zijn de mogelijkheden op basis van een aan te leveren ontwerp zeer divers.

entree bordes element

Prijsindicatie

Traptreden 
vrijdragend 

200 x 40 x 10 cm 
CD 5001

ca. € 275,- 
af fabriek, excl. BTW.

Prijsindicatie

Bordes element 
200 x 100 x 15 cm 
CD 0205 geslepen

ca. € 1.500,- 
af fabriek, excl. BTW.

Uitsparing voor droogloopmat 

ca. € 65,-

Prijsindicatie

Bordes element 
vrijdragende bovenplaat 

uit twee delen 
200 x 200 x 10 cm 

CD 5001

ca. € 1.030,- 
af fabriek, excl. BTW.

Verdieping 
voor vloermat

Lichtsnoer

Uitsparing 
achterzijde

Terugliggende 
voorzijde

Ontwaterings afvoer



entree bordes element

Prijsindicatie

Bordes element 
225 x 250 x 16 cm 

CD 2007 samtiert®

ca. € 2.200,- 
af fabriek, excl. BTW.

Uitsparing voor droogloopmat 

ca. € 65,-



Een snelle en sterke constructie is eenvoudig maakbaar met het Tocano traptreden programma, 

het biedt verschillende oppervlakken en kleuren die afgestemd zijn op onze tegel- en bestratings- 

producten. Een afronding van dit Tocano programma zijn de op bestelling te maken afwijkende 

maatvoeringen.

Tip: Er bestaat de mogelijkheid om op bestelling het element aan de bo-

ven voorzijde te voorzien van in kleur contrasterende lijn. Prettig en zeker 

veiliger voor minder goed ziende gebruikers van een dergelijke trappartij.

trappartijen

Heel elegant werkt een traptrede die aan de voorzijde gedeeltelijk 

naar achteren helt. Optisch maakt dit het element zeer licht ogend.

Klein verschil, groot verfijnd effect! 

ONTWERP ADVIES:



trappartijen

EllEBOOg vOrmigE 
TrapTrEdEn
Max. afmeting in 5 cm dikte 

(niet vrijdragend):

149 x 45 x 20 cm

Max. afmeting in 8 cm dikte 

(vrijdragend):

200 x 45 x 20 cm

gEBOgEn TrapTrEdEn
Max. afmeting:

200 x 50 x 20 cm

TrapTrEdEn mET naar achTEr 
hEllEndE vOOrzijdE
Naar keuze schuine of rechte voorzijde.

Max. afmeting: 300 x 50 x 20 cm



Vrije buitenruimtes worden soms letterlijk en figuurlijk onvrij door onvermijdbare, visueel niet 

passende bouwwerken. Palissaden kunnen dan hun waarde hebben en het zicht breken daar 

waar dit wenselijk is. Door deze bijvoorbeeld te voorzien van opmerkelijke tinten, ontstaat de 

toegevoegde waarde als stijlelement.

Het Alessio palissaden programma geeft vormgeving vele gezichten en mogelijkheden in de toe-

passing. Verticaal, horizontaal, in lijn, in cirkel of als vrije vorm geplaatst. Standaard of op maat 

gemaakt.

soms in Het ZicHt, 
soms uit Het ZicHt.



palissaden

Prijsindicatie

palissaden 
250 x 40 x 10 cm 
Zichtbeton grijs

ca. € 230,- 
af fabriek excl. BTW.

Naderhand geschilderd



Heldere geometrische vormen. Voor banken, tafels en zitblokken. Ook bij kleinere elementen is de 

vormbaarheid van een betoncomposiet optimaal te gebruiken.

De mogelijkheden van het soort oppervlakte bewerking en keuze in kleur laat een verfijning in detail 

toe. Eigentijds wonen in de tuin: een betonmeubel maakt een individueel accent

meubilair

Prijsindicatie

zitbank 
200 x 50 x 50 cm 
Zichtbeton grijs

ca. € 670,- 
af fabriek excl. BTW.



meubilair

Prijsindicatie

zitblok 
50 x 50 x 50 cm 
Zichtbeton grijs

ca. € 180,- 
af fabriek excl. BTW.



Steeds vaker verlangen tuinbezitters naar de weldaad van een eigen privé zwembad. Even zo 

vaak maken wij hiervoor de randelementen op de gewenste maat en uitvoering.

Met welving aan de bovenzijde van de tegel of als vlak element met gefreesde kanten. Daarbij 

biedt ConceptDesign een breed pallet aan te kiezen kleuren. Hechten doen wij zeker aan een 

goede glijweerstand juist bij deze vaak natte elementen. Daarom is het oppervlak standaard  

gekogelstraald.

ZWembad randelementen

Detail 
OMRaNDiNG

Passend bij UMBRIANO graniet-
beige in 100 x 100 cm 

tegels werd een UMBRIANO 
randafwerking geproduceerd.

Detail 
DOUCHe

Passend bij CORTESA 
zandsteenbeige in 80 x 40 cm 
tegels is een Douchebak in de 

CD 7107 uitvoering 
geproduceerd.



ZWembad randelementen



Buiten koken- ongedwongenheid in ultieme vorm, genot voor onze zintuigen en hét synoniem 

voor vrije tijd. Een OUTDOOR-KEUKEN van METTEN Stein+Design biedt naast koken en spoelen 

ook een werkblad waar de vers geteelde groenten en kruiden gewassen en gesneden kunnen 

gaan worden. De separaat aan te brengen elektronische Teppan Yaki kookplaat staat garant voor 

een hoog grill comfort en is voor buitengebruik uitermate geschikt.

Deze OUTDOOR-KEUKEN is daarbij een echte blikvanger: heldere vormen, elegante maatvoering 

in een uitvoering als hoog verdicht beton en een eigentijdse stijl. De naderhand in het werk 

aangebrachte lamelvormige houten afsluiting van opbergruimten vervolmaken dit buitenkeuken 

ontwerp tot in detail. 

buitenkeuken

Prijsindicatie

Buitenkeuken 
320 x 80 x 115 cm 

Zichtbeton Zandbeige

ca. € 1.995,- 
af fabriek excl. BTW.

Exclusief inbouw apparatuur en houten 
afdekking. Productie op basis van 

individueel ontwerp.



Een waterelement geeft de tuin een levendig karakter, een lonk naar het oorspronkelijke, verkoe-

ling, verstrooiing en dynamiek in velerlei opzichten. Het wordt daarmee een attractief detail in de 

tuin of het terras.

Met betoncomposieten en ons ConceptDesign programma vindt vormvrijheid, kleurkeuze en 

zeker ook een persoonlijke detaillering zijn weg in maat en smaak. Vanaf een collectie water-

elementen met duidelijk tijdloos karakter, een product geheel gemaakt naar eigen ontwerp of 

op basis van afzonderlijke daartoe aangepaste producten zoals de Alessio palissaden en door 

METTEN Stein+Design voorzien van de nieuwste lichttechnieken. Heel veel is mogelijk als het 

duidelijk erom gaat om meer dan alleen een tuinaccessoire aan uw zeer eigen groene ruimte toe 

te voegen.

Waterspel

Detail
Eenvoudig systeem.

Eenvoudige montage.



Prijsindicatie

Water element 
120 x 130 x 180 cm 

Zichtbeton grijs

ca. € 4.500,- 
af fabriek excl. BTW.

Exclusief pomp 
en toebehoren.



Wanneer de schemering valt, begint een ander leven. Wolken spelen in avondrood. Vogels die de 

dag affluiten, krekels nemen de avond over. Het leven op het terras en in de tuin beweegt zich in 

het schaduwspel van sfeervolle belichtingen. Een trappartij wordt veilig maar terughoudend uit-

gelicht, een gedempt licht bestrijkt het tuinpad vanuit eigentijdse stijlelementen.

LichtDesign is een afzonderlijke mogelijkheid producten al in de productie door METTEN 

Stein+Design te laten voorzien van uiterst robuuste lichtelementen op basis van de nieuwste 

beproefde professionele LED elektronica. Het kan bij zeer veel productlijnen ingebouwd worden 

zoals ook in de tegel- en bestratingsystemen en biedt daarbij de zekerheid van een hoge besten-

digheid bij een zware belasting en een lange levensduur. 

licHtdesign



licHtdesign



Juist de oneindigheid in bewerkingen, verfijningen, vormentaal en kleurgebruik duiden de vorm-

gevingsmogelijkheden van betoncomposiet als basisstof. 

De ontwikkeling van het zeer dichte en hoge sterkte beton geeft een ongekende verdere impuls 

aan nieuwe uitdrukkingsvormen, constructief sterk maar ultralicht in materiaalgebruik en vorm-

baarheid. Vaak gebruiken architecten en kunstenaars deze mogelijkheden om grenzen te verleg-

gen en soms als vanzelf nieuwe trends te doen laten ontstaan. Evenzo vaak wordt het gebruikt 

om een accent van herkenning of verbijzondering aan te brengen.

Vakmanschap in detail, mensen bij METTEN Stein+Design verlenen graag hun signatuur hieraan. 

een unicaat



Vanuit het oog zeer royaal bemeten, werken deze uitzonderlijk grote elementen zeer aanstekelijk 

als terrastegel, als gedeeltelijk vrijdragende trapverbinding tussen verschillende niveaus die 

lijken te zweven of als entree bij de woning of kantoorgebouw.

Conceo tegels herdefiniëren “grootformaat” tot een nieuwe dimensie. Groot is niet alleen groot 

en enkel zichtbeton. Maar ook verfijnd tot extreem verfijnd door oppervlakte bewerkingen zoals 

fijnstralen, het zeer bijzondere samtieren®, het etsen of zuren ervan.

conceo



Licht en schaduw zijn in de tuinarchitectuur uiterst effectieve en veelzijdige aspecten in een 

meervoudig gelaagd ontwerp. Nieuwe ideeën hierbij worden mogelijk met KNUMOX. Een fas-

cinerende vormgeving ontstaat- in de tuin, een park of in de openbare ruimte. Als blikvanger of 

afscherming, KNUMOX elementen zijn het allebei tegelijk. Maar ook bescherming tegen wind en 

geluid. 

Met daglicht of creatieve belichting creëert het een stijlvolle sfeer. De elementen zijn twee 

centimeter dun, dit creëert een uiterst fijne optische lichtheid. Tegelijkertijd zijn de KNUMOX 

elementen mechanisch uiterst stabiel en immuun tegen weer, licht en veroudering en dat alles 

zonder storend raamwerk.

Afhankelijk van het ontwerp en bewerking laten de glazen elementen transparantie, een ondoor-

zichtig of een versluierde doorschijnen toe, waarbij naar de onderliggende structuren enkel kan 

worden geraden.

Gebaseerd op de creativiteit van de ontwerper ontstaat zo een doelgericht uitzicht, diverse scha-

duw- en lichteffecten of weerspiegelingen.

KNUMOX elementen creëren geheel nieuwe ideeën bij het ontwerpen van buitenruimtes.

knumoX
Gestalten Sie Freiräume
in Ihrem Garten.

®

BROCHURE  

Meer informatie vindt u in 
onze KNUMOX brochure.



conceptdesign kleuren

CD 0101

CD 0107

CD 1001

CD 1507

CD 2001

CD 2007

CD 2701

Zichtbeton grijs, glad

CD 5001 CD 7001

CD 7007CD 2407

CD 9001

cOncEpT dEsign GESTRAALD

cOncEpT dEsign SAmTiERT®

cOncEpT dEsign GEZUURD*

CD 0109*

CD 7107

CD 2005CD 2105 CD 2705 CD 5005 CD 7005

cOncEpT dEsign GESLEpEn

CD 0205 CD 2405 CD 7505

cOncEpT dEsign GLAD

CD 3501

CD 0309* Zichtbeton middengrijs, glad** Oppervlak op aanvraag voor grotere elementen.

Dit kleurenpallet met ook verschillende oppervlakte bewerkingen toont de door ons geoptimaliseerde kleuren, die zich goed 

laten combineren met onze standaard producten. Dit kan zijn gericht hierop afgestemd of bewust contrasterend, omdat het hier 

verschillende productie methoden zijn lichte fluctuaties in kleur- en fractie niet uit te sluiten. Natuurlijk zijn op speciek verzoek 

zijn er ook andere mogelijkheden produceerbaar. 

Zichtbeton heeft een zeer dichte homogene samenstelling, dit geeft 
de typische verschijningsvorm. Materiaal wordt geproduceerd naar 

de Duitse SB classificering, indeling is afhankelijk van b.v. de kleur.  



Postbus 6157 · 4000 HD Tiel 
Telefoon 03 44 / 66 17 64 · Fax 03 44 / 66 21 89 · www.metten.nl
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