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‘Ebema Stone & Style heeft alles in huis 
voor een stijlvol totaalconcept’, aldus Wolfs. 
‘Bovendien ontzorgt Ebema hoveniers door het 
hele traject heen: van inspiratie tot advies voor 
een vlotte aanleg.’ Ook Wolfs ziet dat de beton-
trend zich van binnen naar buiten verplaatst. 
‘Dat is logisch. Steeds meer mensen beschou-
wen hun tuin en terras als een verlengstuk van 
hun interieur. Ebema Stone & Style begrijpt dat 
en speelt daar handig op in.’

Totaalconcepten in alle stijlen
Ebema heeft met Stone & Style een indrukwek-
kend aanbod voor de particuliere sector: van 
betonstraatstenen en betontegels tot palissa-
des, zwembadranden, muurtjes en zwevende 
trappen die esthetisch niveauverschillen over-
bruggen. ‘Dat geeft extra veel speelruimte om 
harmonieuze totaalconcepten uit te werken’, 
zegt Wolfs. ‘In de kleur of afwerking die opti-
maal bij het huis en de tuin van mijn klanten 
past. Het beschikbare kleurenpalet is enorm 
uitgebreid. De uitvoering varieert van de ruwe 
Rockstone met zichtbare granulaten tot de 

superstrakke Carreau. Of het nu gaat om de 
klassieke boerderijstijl of een moderne strakke 
villa, voor elke stijl kan ik bij Ebema terecht.’
Een andere trend zijn grote tegels. Ebema 
heeft de Megategels in zijn assortiment, met 
afmetingen van 100 bij 25 cm tot 4 vierkante 
meter. Megategels zijn ideaal om stadstuinen 
of tuinkamers een weidser gevoel te geven. 
‘Tegels in grote formaten maken tuinen strak-
ker’, bevestigt Wolfs. ‘Mede door het beperkte 
aantal voegen. Ze laten zich ook mooi combi-
neren met kleinere formaten. Dat is voor mij 
de grote kracht van Ebema Stone & Style: welk 
type bestrating je ook kiest, welke combinatie 
je ook in gedachten hebt, je kunt de kleur en 
uitvoering nagenoeg altijd doortrekken naar de 
andere producten. Dat garandeert een harmo-
nieus geheel van al je buitenruimtes.’

Streelzacht beton
In België staat Ebema bekend als een grensver-
leggend productontwikkelaar. De afgelopen 
jaren won het bedrijf diverse prestigieuze 
designprijzen voor vernieuwende en ruimtever-
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beterende producten. ‘Extra imposant zijn hun 
Objects’, zegt Wolfs. ‘Tuinmeubilair op maat, van 
tafels en zitelementen tot strak vormgegeven 
plantenbakken en Beams: betonnen balken die 
tuinhoeken strak afbakenen en tegelijk dienst-
doen als zitelement. Je kunt ze zelfs op maat 
laten uitrusten met verlichting of een waterpar-
tij; een mooie manier om intieme tuinzones te 
creëren.’

De Objects zijn gegoten in Smooth-beton, een 
streelzacht prefabbeton dat ook voor bestra-
ting kan dienen. ‘Smooth-tegels zijn geliefd als 
stapstenen in de tuin, maar ook als verharding 
rond zwembaden en -vijvers. Het zachte opper-
vlak leent zich uitstekend om blootsvoets over 
te lopen. En Smooth-zwembadranden zijn aan-
genaam als je met de benen in het water een 
boek leest of van de zon geniet.’

Inspelen op klimaatopwarming
Ook de Eco Solutions sluiten mooi aan bij de 
rest van de aankleding. Deze waterpasserende 
tegels en straatstenen spelen in op de klimaat-
verandering. Ze bufferen water bij langdurige 
droogte en zorgen voor efficiënte doorstroming 
bij hevige stortbuien.

‘Het Eco Solution-assortiment omvat zowel 
tegels als betonstraatstenen. Bij de tegels kun 
je de tussenliggende voegen opvullen met 
gras voor een groenere look, of met grind voor 
een strakker resultaat. Onlangs bracht Ebema 
Stone & Style ook de Seamstone op de markt, 
een steen met gesloten voeg. Die sluit perfect 
aan op de Greenstone met zijn open voeg. Zo 
ontstaat er een organische overgang tussen de 
waterpasserende zone en de gesloten bestra-
ting. Ook hier geldt dat de uitvoering en kleur-
keuzes naadloos op elkaar zijn ingesteld.’

Erkend plaatser
Het zijn die combinatiemogelijkheden die Wolfs 
bijzonder handig vindt. ‘Bij Ebema Stone & 
Style kun je écht aan onestopshopping doen. 
Bovendien krijg je uitstekende begeleiding. Ik 
ben intussen al jaren ‘Erkend plaatser’, een kwa-
liteitscertificaat dat Ebema jaarlijks uitreikt aan 
hoveniers en tuinaannemers die hun kwaliteits-
drang onderschrijven. Hiervoor moet je jaarlijks 
een infosessie met workshops volgen. Zo blijf 
je op de hoogte van hun nieuwe producten en 
trends en krijg je meteen tips voor vlotte plaat-
sing en optimaal onderhoud van hun produc-
ten – kennis die ik op mijn beurt doorgeef aan 
mijn klanten. Ja, ook op het vlak van advies en 
begeleiding gaat Ebema Stone & Style resoluut 
voor een totaaloplossing’, zo besluit hij.
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