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TROEVEN
• Keuze uit 5 steensoorten, met verschillende kleuren en structuren, volledig naar uw 

smaak.
• Handige nieuwe verpakking (zakken van 20 kg): plaatsen gaat veel sneller en u bespaart 

er geld mee.
• De stenen kunnen geleverd worden tot op het terrein van het project.
• Zorgvuldig geselecteerde stenen van hoge kwaliteit, met de juiste afmetingen voor 

combinatie met Zenturo Super panelen.

Zenturo® Super 
Stenen voor gevulde wand

Productdetail

Toebehoor
De Zenturo Super wanden kunnen gevuld worden met de stenen van uw 
keuze, voor een persoonlijk en uniek design van uw afrastering.

Eenvoudige levering
Keuze uit twee levermethodes:

• zakken van 20 kg
• big bags

De stenen kunnen ter plaatse geleverd worden (op projectsite)

Snellere installatie
Als u kiest voor de levermethode in kleinere zakken van 20 kg, vult u uw wanden twee keer snel-
ler dan op de traditionele manier met big bag en emmer. Met deze verbeterde methode verloopt 
de installatie veel sneller en goedkoper.

Stenen*
De stenen van hoge kwaliteit werden zorgvuldig geselecteerd en bieden heel wat mogelijkheden 
voor een uniek design; mix-and-match voor uw persoonlijke privacy-oplossing.

Deze typische Belgische 
steen geeft uw gevulde 
wand een rustieke en 
natuurlijke robuuste 
uitstraling.

Met deze ronde keien 
ziet uw gevulde wand 
er elegant en stijlvol uit.

Belgisch Blauw Carrara rond 

Grafrado
Witte, gelige stenen die 
uw tuin een warme en 
moderne look-and-feel 
geven.

Deze lavastenen zijn 
perfect voor een warme, 
rustieke uitstraling die 
toch modern aanvoelt.

Lava 

Sillistone
Een wand gevuld met 
Sillistone, ook een ronde 
steen in ons assortiment, 
ademt rust en gezellig-
heid uit.

* Stenen zijn natuurlijke materialen:

- De geleverde stenen kunnen verschillen van de stenen op de afbeeldingen in onze brochures (vorm, grootte, kleur, ...)

- De stenen zijn onderhevig aan evolutie in de tijd, b.v. door blootstelling aan het weer (vochtigheid, licht, enz ...). 

- Dit kan ook invloed hebben op de kleur en het aspect.
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