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Je ziet het vaker, tegenwoordig: een buiten-
ruimte die naadloos aansluit bij het interieur. 
Van het sierlijke pad naar de voordeur tot het 
lounge-achtige terras. Met een mooie buiten-
kamer aan de vijver of een zwembad als kers op 
de taart. Gezelligheid en genieten staan meer 
dan ooit centraal. Ook buiten. Om naadloos 
de link te leggen tussen interieur en exterieur, 
heb je wel een veelzijdig materiaal nodig. Zoals 
beton.

Vernieuwend Smooth
Beton is sterk en comfortabel en biedt een  
variëteit aan stijlen. Bovendien is het gemakke-
lijk te onderhouden én leent het zich voor ver-
nieuwende toepassingen. Een goed voorbeeld 
is de Smooth-collectie van Ebema_Stone&Style: 
fluweelzacht beton met een hoge aaibaar-
heidsfactor. Aangenaam om aan te raken met 
handen én voeten.

Tegels, trappen, bestrating, maar ook zwem-
badranden, palissades, boordstenen, planten-
bakken en zelfs tuinmeubilair: ze kunnen alle-
maal gemaakt worden van Smooth. Dat opent 
de weg naar een stijlvol en harmonieus totaal-
concept voor de buitenruimte van de klant.

Van zwembad tot zwevende trap
Zo is Smooth ideaal voor rond het zwembad. 
Zwembadranden van Smooth-beton zijn heer-
lijk om op te zonnen of om vast te houden als 
je je uit het water hijst. Dankzij de nieuwe hoek-
tegel in Smooth-uitvoering zijn alle randen en 
hoeken van deze oase extra zacht en afgerond. 
Verstekzagen is niet nodig. Zo wint je klant aan 
comfort en bespaar jij onnodige installatietijd!

Megagrote tegels van Smooth-beton trekken 
de stijl door naar het terras. Je kunt ook grote 
zachte stapstenen plaatsen die naar tuinkamers 
of zithoekjes leiden. Met zwevende trappen 
overbrug je op stijlvolle wijze niveauverschillen 
in de tuin. Dit is een totaalconcept dat uitblinkt 
in zachtheid.

Gemakkelijke verwerking
Het verwerken van Smooth-oplossingen gaat 
snel en eenvoudig. Ebema helpt je daarbij een 
handje. In de technische documenten staan alle 
gegevens en op het YouTube-kanaal van Ebema 
vind je praktische tips over de verwerking van 
betontegels en -objecten. En natuurlijk staat 
het Ebema-team altijd klaar met raad en daad. 
Integreer je bijvoorbeeld beams in je tuin-
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ontwerp, als zitelement of stijlvolle afbakening? 
Ebema voorziet deze stijlvolle betonnen balken 
van uitsparingen, zodat ze vlot met een riem 
kunnen worden gelegd. De Smooth-tegels zijn 
er in slanke uitvoeringen, tot 4 cm dun. Door 
het lage gewicht zijn ze nóg vlotter te leggen 
en dus ideaal voor stadstuinen en dakterrassen. 
Natuurlijk gebruik je altijd een vacuümklem en 
liefst ook tegeldragers. 

Nagenoeg geen onderhoud
Een bijkomend voordeel voor de klant is dat 
beton oerdegelijk is en nagenoeg geen onder-
houd vereist. Laat de natuur gerust haar gang 
gaan; dit natuurlijke, hoogkwalitatieve  
materiaal wordt elk jaar mooier dankzij de pure 
steenkorrels en het knappe patina.
Ook wie de look van jouw ontwerp wil 
be houden, heeft amper werk van het onder-
houd. Gewoon even met de borstel erover of 
afspoelen met water. Meer is niet nodig. Wie 
toch vlekken of groene aanslag wil verwij-

deren, kan daarvoor de efficiënte producten 
ge bruiken die verkrijgbaar zijn in de vakhandel.

Ook maatwerk
Het Ebema_Stone&Style-gamma is breed  
en gevarieerd. Voor elke buitenruimte en  
architectuurstijl vind je wel een oplossing:  
tijdloos en strak, klassiek en gedecoreerd,  
industrieel ogend met zwarte accenten, warm in 
combinatie met hout, of nog net wat anders. 

En als de gewenste afwerkingswijze, maat of 
kleur niet deel uitmaakt van het standaard-
assortiment, maakt Ebema de producten 
100 procent op maat en naar wens. In co creatie 
ontwikkelt de afdeling CustomConcrete 
gloednieuwe kleuren, vormen, uitvoeringen 
en zelfs objecten van Smooth-beton. Zo komt 
het Belgische bedrijf Ebema tegemoet aan 
zijn  centrale missie: samen met jou de (buiten)
ruimte verbeteren.

Meer weten of op zoek naar inspiratie?
Ontdek alle betontoepassingen, tegels en  
andere Smooth-producten op stone-style.
ebema.be of maak meteen een afspraak 
met een accountmanager van Ebema (regio 
Limburg: frederic.crijns@ebema.be; overige 
regio’s: gijs.gooren@ebema.be). 

Zo wint je klant aan 
comfort en bespaar jij 
onnodige installatietijd
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