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Façade Maastricht
Façade Maastricht is
toonaangevend ontwikkelaar,
producent en leverancier van
bestratingsoplossingen in beton.
Voor zowel de particuliere als de
professionele markt bieden wij
een scala aan mogelijkheden en
oplossingen, altijd passend bij
uw leefomgeving.
Als consument kunt u terecht
bij gespecialiseerde dealers
waar u een ruime keus heeft
aan hoogwaardige Façade
sierbestrating. Ter plekke
adviseren deskundige medewerkers u over de vele stijl- en
toepassingsmogelijkheden.

Excellente project- en
sierbestrating
Welkom thuis! Dat gevoel geeft
de excellente sierbestrating van
Façade, want onze producten
dragen bij aan uw woongenot.
Jaar in, jaar uit, dankzij de zeer
hoge kwaliteitsnormen die
Façade Maastricht hanteert.
Elke collectie biedt een breed
scala aan mogelijkheden: van
eigentijds tot klassiek en van
strak design tot rustiek. Maak
een ontdekkingsreis door ons
assortiment. Maar neem in
ieder geval de tijd, want met de
superieure producten van Façade
kiest u voor vele jaren zorgeloos
tuinplezier!

Het verschil
Een product van Façade maakt het verschil. Het geheim zit zowel
in het productieproces als in de unieke nabewerking.
Extreme verdichting
Alle sierbestratingen van Façade worden
gekenmerkt door een extreem hoge verdichting.
Door deze zeer dichte deklaag zijn onze stenen
niet alleen oersterk maar ook duidelijk minder
gevoelig voor vuil, weersinvloeden en slijtage.
Extra water- en vuilafstotend
Wij voorzien al onze sierbestratingen van een
hoogwaardige coating onder de naam Dura
Protect Plus® waardoor de stenen nóg beter vuilen waterafstotend zijn. Hierdoor laten de meeste
vlekken van uiteenlopende aard zich makkelijker
direct verwijderen. Dura Protect Plus®
vermindert ook sterk de kans op kalkuitslag en
de aangroei van mossen en algen.
Kleurondersteunend
De toplaag van al onze stenen produceren
wij met kleurondersteunende natuurlijke
granulaten. Hierdoor onderscheiden Façade
stenen zich door hun natuurlijke uitstraling.

Uitgekiend assortiment
Kleuren, formaten, structuren: ze zijn speciaal
ontwikkeld om elkaar aan te vullen en - indien
gewenst - verrassende combinaties te maken.
Onze dealer. Úw adviseur
De Façadecollecties treft u uitsluitend aan
bij die dealers die voor kwaliteit, uitstekende
advisering en prima service staan. Daar heeft
ú recht op, net zo goed als onze producten.
Kortom
Façade biedt een zeer duurzame bestrating
waardoor u langdurig zult genieten van uw
investering. Anders gezegd: wij willen u op
elk bestedingsniveau de allerbeste kwaliteit
bieden. Nu én in de toekomst, want topkwaliteit
kenmerkt niet alleen onze producten, het zit
ook in ons DNA.

Easy clean
Dankzij Dura Protect Plus® en de
zeer hoge verdichting laten de meeste
vlekken zich sneller en eenvoudiger
direct verwijderen.
Clean ‘n dry
Dura Protect Plus® beschermt tegen
vele invloeden van buitenaf en
vermindert het intrekken van vuil en
vocht zoals rode wijn, koffie, thee of
cola. Hierdoor heeft u de gelegenheid
om direct erna de vlek te verwijderen
en blijft uw bestrating langer fraai.
Stop kalk
Door reactie van cement met de
buitenlucht en water kan kalkuitbloei
(witte uitslag) ontstaan. Door de
behandeling met Dura Protect Plus®
wordt de kans op ontsierde kalkuitbloei
sterk verkleind.
Anti alg & mos
Dankzij Dura Protect Plus® is de
kans op algen- en mosgroei kleiner.
Seizoen-proof
Dura Protect Plus® beschermt langdurig
tegen inwerking van dooizouten en
verhoogt de UV-bestendigheid van de
bestrating.
Soft Comfort
Door de Dura Protect Plus® behandeling
voelt onze sierbestrating zeer comfortabel
aan zonder dat het te glad is.

Dura Protect
Plus®.

Geschikt
voor terras.

Aftrillen
alleen mét mat.

Hydra
Protect ®.

Geschikt voor
terras en oprit
(personenauto).

Absoluut
NIET aftrillen!

Geschikt voor
terras, oprit (SUV
en bestelbus).

Dura Protect Plus®
Met Dura Protect Plus®
verduurzaamt Façade haar
sierbestratingen. Dankzij dit
procedé zijn onze stenen
buitengewoon goed
geconserveerd en zullen zij
bij juist gebruik hun fraaie
oorspronkelijke karakter
langdurig behouden!
Alle Dura Protect Plus®voordelen op een rijtje:

Aankloppen alleen
met rubberen hamer!

Duurzaam
Met Dura Protect Plus® heeft u de
diamant onder de straatstenen voor
een uitzonderlijk solide bestrating
voor jaren. Kleur, structuur, natuurlijke
karakter: deze stenen blijven langer
mooi. Qua prijs/kwaliteit en kleurvastheid staan de sierbestratingen van
Façade al jaren aan de top.

Marmo Bianco
Façade Maastricht
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Inleiding

Marmo
kleurnuances
Dura Protect Plus®

Marmo kleurnuanceringen
De Marmokleuren zijn de toppers in ons kleuren structuurassortiment. Het is ontwikkeld
door Façade en daarmee absoluut uniek in haar
soort. Karakter en lijnenspel kenmerken zich
door een natuurstenen uitstraling. En net als bij
natuursteen zijn geen twee stenen hetzelfde; het
is de toevalligheidsfactor die de Marmokleuren net als natuursteen - zo boeiend en uniek maakt.
Binnen dit gamma laten verschillende kleuren
zich bijzonder goed combineren.

Façade Maastricht
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Marmo Quartz

Marmo Grigio

Marmo Bianco

Marmo Marone

Marmo Nero

Marmo Oscuro

Marmo Azzuro

Marmo Mocca

Wat elke variant kenmerkt zijn de kleurechtheid,
unieke nuancering, subtiele glinstering en het
tijdloze karakter waardoor de kleurschakering
ook na jaren bijzonder mooi blijft. Bovendien
tekent intensief gebruik bij Marmo nuancering
veel minder dan bij effen stenen. Uiteraard zijn
ook alle Marmo kleuren verduurzaamd met Dura
Protect Plus®.

Marmo kleurnuances

Façade Maastricht
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Marmo kleurnuances

Allure Linea

Dura Protect Plus®

Marmo Marone
Façade Maastricht
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Allure Linea

Façade Maastricht

7

Allure Linea

Allure Linea.
De Allure Linea is een uiterst strakke siersteen
voor de liefhebber van moderne bestrating.
Uiteraard is ook deze steen beschermd met
Dura Protect Plus® en daarmee zeer
onderhoudsvriendelijk.
De maatvaste en aan alle kanten egaal
afgewerkte Allure Linea is de ideale oplossing
voor terras, tuinpad en oprit.

Marmo Quartz
30x20x6 cm

Marmo Grigio
30x20x6 cm

Noche
30x20x6 cm

Marmo Mocca
30x20x6 cm

Marmo Marone
30x20x6 cm

Marmo Nero
30x20x6, 40x20x6 cm

Marmo Bianco
30x20x6 cm

Marmo Oscuro
30x20x6 cm

Dit niet in de laatste plaats omdat het een echte
profijt-topper is: topkwaliteit voor een zeer
vriendelijke prijs.
Al met al is de Allure Linea een bestratingsproduct van eigentijdse én bijzondere klasse
tegen een aantrekkelijke prijs.

Marmo Marone

Marmo Bianco
Façade Maastricht

Noche
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Allure Linea

Façade Maastricht
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Allure Linea

Grande
Allure Linea
Dura Protect Plus®

Marmo Nero
Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Grande Allure Linea
Grande Allure Linea is de verzamel-naam voor
de collectie die - de naam zegt het al - alle grote
formaten tot zelfs 80x40x6 en het populaire
formaat 60x60x5 cm omvat. Het programma
bestaat - afhankelijk van het formaat - uit maar
liefst tien kleuren. Grande Allure is verkrijgbaar
in vier formaten. Bijzonder is het fraaie formaat
50x25x6 cm waarmee u vele variaties kunt
leggen zoals verspringend laminaatverband
ofelleboogverband.
De Grande Allure Linea is een mooie, strakke
steen met het karakter van natuursteen. Ook
deze serie heeft de unieke Façadekwaliteiten:       
Seizoen-proof, Easy clean, Clean ’n dry, Stop
kalk, Anti alg & mos en Duurzaam.

Net als al onze producten heeft ook de Grande
Allure Linea de uitstekende Façade-verdichting.
Ook de Grande Allure Linea wordt geproduceerd
met kleurondersteunende granulaten en de
toplaag is behandeld met Dura Protect Plus®.
De stenen zijn hierdoor niet alleen vuil- en
waterafstotend maar ook mos- en algwerend en
dus zeer onderhoudsvriendelijk. Bovendien is
de kans op kalkuitbloei minimaal. U zult dan ook
ervaren dat Façade stenen ook na jaren opvallend
kleurvast zijn in vergelijking met andere stenen.

NIEUW
Nu leverbaar Grande Linea 80x40x5
Inspelend op de trend om zuinig om te gaan met
schaarse grondstoffen leveren wij onze 80x40
tegels vanaf dit jaar ook in 5 cm dikte in plaats
van 6 cm en is daardoor aantrekkelijk geprijsd.
Het grote formaat 80x40x5 geeft uw terras een
moderne uitstraling om heerlijk te genieten in
uw tuin.

Marmo Grigio
50x25x6 cm

Noche
50x25x6 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

50x50x6, 60x60x5 cm

Marmo Marone
50x25x6 cm

Marmo Nero
50x25x6 cm

Marmo Azzurro
50x25x6 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5, 80x40x6 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

Marmo Mocca
50x25x6 cm

Marmo Oscuro
50x25x6 cm

Marmo Bianco
50x25x6 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5, 80x40x6 cm

50x50x6, 60x60x5, 80x40x5, 80x40x6 cm

60x60x5, 80x40x5 cm

De Grande Allure Linea terrastegels zijn steen
voor steen opmerkelijk, en niet alleen qua
formaat. Grande Allure Linea: een steen met
allure!

Marmo Mocca

Marmo Bianco
Façade Maastricht

Marmo Quartz
50x25x6 cm
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Grande Allure Linea

Façade Maastricht
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Grande Allure Linea

Allure
Facetta
Dura Protect Plus®

Marmo Grigio
Façade Maastricht
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Allure Facetta

Façade Maastricht
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Allure Facetta

Marmo Quartz
Wildverband type 1

Marmo Grigio
60x60x5 cm, wildverband type 2

Noche
30x20x6 cm

Marmo Marone
30x20x6 cm

Marmo Nero
30x20x6 cm

Marmo Bianco
Wildverband type 1

60x60x5 cm, wildverband type 1 en 2

60x60x5 cm, wildverband type 1 en 2

Marmo Oscuro Facetta

Zeker als u weet dat ook deze serie beschermd
wordt door Dura Protect Plus® en daarmee
duurzaam, onderhoudsvriendelijk en alg-,
mos- en vuilwerend is.

Wildverband Facetta type 1

Wildverband Facetta type 2

Facetrandje
Het subtiele facetrandje accentueert uw
sierbestrating tot een fraai geheel. Daarbij is de
Allure Facetta 30x20x6 een meer dan uitstekende
keuze voor uw oprit.

60x40x6

50x30x6

60x60x6

40x30x6

40x30x6

40x30x6

40x20x6

30x20x6

60x30x6

40x20x6

40x30x6

40x30x6

30x20x6

40x20x6

30x20x6

Wat betreft kwaliteit is de Allure  Facetta haar
familienaam (Grande) Allure meer dan waardig.
Alles bij elkaar mag gesteld worden dat de Allure
Facetta buitengewoon veel biedt voor weinig
geld, want in tegenstelling tot haar kwaliteit en
luxe uitstraling is haar prijs zeer bescheiden.

30x20x6

Allure Facetta
De Allure Facetta heeft dezelfde kenmerken als
de (Grande) Allure Linea. Het verschil: de Allure
Facetta is voorzien van een subtiel facetrandje en
is verkrijgbaar in de formaten 30x20x6, 60x60x5
en in twee soorten wildverbandvarianten, type
1 en type 2. Deze uitgekiende wildverbanden
bestaan uit op elkaar afgestemde formaten.

Marmo Oscuro
30x20x6 cm

60x60x5 cm, wildverband type 2

Marmo Mocca
60x60x5 cm, wildverband type 1 en 2
60x30x6

30x20x6

Marmo Nero wildverband type 2
Façade Maastricht
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Allure Facetta

Façade Maastricht
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Allure Facetta

Nueva Allure Facetta
De Nueva Allure Facetta straatsteen is een
hoogwaarige oersterke klinker die uitermate
geschikt is voor opritten. Ook voelt hij zich zeer
thuis in een tuinpad of terras. Het is een robuuste
steen met een vriendelijk karakter, zonder
de industriële, zakelijke uitstraling die een
standaard betonklinker kenmerkt.

Nueva
Allure
Facetta

De Nueva Allure Facetta is behandeld met
Dura Protect Plus daarmee duurzaam,
onderhoudsvriendelijk en alg-, mos- en
vuilwerend. Voor een geringe meerprijs krijgt
uw woonomgeving een luxere uitstraling zeker
in vergelijking met de standaard grijze of
zwarte betonstraatstenen.

De Nueva Allure Facetta is leverbaar in het
formaat 21x10,5x8 cm waarvan 4 Marmo
nuanceringen en de effen kleur Noche.

Marmo Oscuro
21x10,5x8 cm

Marmo Marone
21x10,5x8 cm

Dura Protect Plus®

Marmo Marone

Marmo Nero
21x10,5x8 cm

Marmo Nero
Façade Maastricht
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Nueva Allure Facetta

Façade Maastricht
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Nueva Allure Facetta

Cera Nueva Linea
Onze klinkers uit de serie Cera Nueva kenmerken
zich door de warme aardse tinten. Mede door
deze kleurstelling maar zeker ook door de
superieure samenstelling van de toplaag zijn
onze klinkers een uitstekend alternatief voor de
Nederlandse gebakken klinkers.

Cera Nueva

De toplaag bestaat uit zeer fijne kleurondersteunende natuurlijke mineralen verrijkt met
hoogwaardige en duurzame pigment additieven.
Hierdoor is de toplaag zeer vlak en homogeen.

Magenta
21x6,8x8 cm

Ligniet
21x6,8x8 cm

Carbon
21x6,8x8 cm

Puerto NIEUW
21x6,8x8 cm

Magenta
21x10,5x8 cm

Ligniet
21x10,5x8 cm

Carbon
21x10,5x8 cm

Puerto NIEUW
21x10,5x8 cm

Ook worden deze klinkers voorzien van Dura
Protect Plus®. De stenen zijn hierdoor niet
alleen vuil- en waterafstotend maar ook mos- en
algwerend en dus zeer onderhoudsvriendelijk.
Bovendien is de kans op kalkuitbloei minimaal.
De uitstekende maatvastheid zorgt voor smalle
voegen waardoor onkruidgroei tot een minimum
beperkt blijft.

Dura Protect Plus®

Door het zeer interessante prijsniveau en de
snelle levertijd is de Cera Nueva Linea een
uitstekend alternatief voor gebakken klinkers!

NIEUW
Cera Nueva Facetta
Naast de in 2021 Cera Nueva Linea
geïntroduceerde kleur komen wij dit jaar met de
Cera Nueva Facetta in Klinker formaat. Voorzien
een subtiel klein facetje; een prachtige klinker
met een warme, tijdloze uitstraling rondom uw
huis. Een uitstekend alternatief voor gebakken
klinkers tegen een betaalbare prijs. U kunt kiezen
uit 4  kleuren waaronder de schitterde kleur
Puerto.
Cera Nueva Linea/Facetta Puerto
Nieuw dit jaar is de kleur Puerto. Een
genuanceerde kleur met een klassieke, warme en
eigentijdse uitstraling. Een uitstekend alternatief
voor de gebakken kleiklinkers. Heerlijk genieten
in uw tuin en  makkelijk te onderhouden, dankzij
onze Dura Protect+ Coating.
  
De Puerto is leverbaar in Cera Nueva Linea
dikformaten en Cera Nueva Facetta klinkers.

Carbon
Façade Maastricht
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Cera Nueva

Façade Maastricht
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Cera Nueva

Ninteo Facetta
Vriendelijk geprijsde tegels met kwaliteit waar je
blij van wordt. De tegels zijn voorzien van onze
Hydro Protect ® van een oppervlakte behandeling
waardoor kalkuitbloei en algen- en mosvorming
wordt beperkt. De maatvastheid en het minifacet
zorgen voor het nodige leggemak.

Ninteo
Allure
Facetta

Griza
50x25x5 cm, 50x50x6 cm

Hydra Protect®

Negro
50x25x5 cm, 50x50x6 cm

Griza
Façade Maastricht

Griza Negro
50x25x5 cm, 50x50x6 cm

Griza Negro
22

Ninteo Allure Facetta

Façade Maastricht
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Ninteo Allure Facetta

Solieth
Allure
Facetta

Tuinmuren

Dura Protect Plus®

Zwart

Tuinmuren
Onze karaktervolle tuinmuren geven een
speciale, natuurlijke stijl aan uw tuin en terras.
Ze laten zich speels opbouwen, zowel platliggend
als met de lange zijde omhoog. Bij het stapelen
kunt u kiezen: zonder voeg (verlijmd) of met voeg
(specie).
De tuinmuren zijn leverbaar in twee varianten:
Linea (strak) in de maat 30x20x10 cm en de
breukstenen maat 30x10x10 cm (zie afbeelding).
Elke aanpak leidt tot een heel eigen resultaat,
maar is altijd mooi en bijzonder. Leverbaar in
grijs/zwart genuanceerd en zwart.

Saffier Zwart

De oersterke, kleurvaste en zeer fijne
watergestraalde toplaag is - mede dankzij Dura
Protect Plus® - bestand tegen intensief gebruik.
De oppervlakte hebben wij volgens een speciaal
procedé zeer fijn gestraald. Hierdoor ontstaat
een zeer hoogwaardig uiterlijk met schitterende,
eigentijdse kleuraccenten die over lengte van
jaren bijzonder mooi zullen blijven. Ook bij zware
belasting op parkeerplaats of oprit.
U kunt kiezen uit twee, bij elkaar passende
kleuren die een inspiratiebron voor uw
persoonlijke combinaties vormen. Solieth:
een product van uitzonderlijke klasse waar
wij bijzonder trots op zijn!

Kwarts grijs
30x20x6 cm

Saffier zwart
30x20x6 cm

Grijs/zwart genuanceerd
Façade Maastricht
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Solieth Allure Facetta

Façade Maastricht
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Tuinmuren

Het hele assortiment...
Allure Linea
Kleur
Marmo quartz
Noche      
Marmo Marone
Marmo Mocca
Marmo Nero
Marmo Bianco
Marmo Grigio
Marmo Oscuro

Tuinmuren
30x20x6 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

40x20x6 cm

Kleur
Grijs zwart
Zwart

Strak 30x20x10 cm
•
•

Breuk 30x10x10 cm
•
•

•

Grande Allure Linea
Kleur
Marmo quartz
Noche      
Marmo Marone
Marmo Mocca
Marmo Nero
Marmo Bianco
Marmo Grigio
Marmo Oscuro
Marmo Azzuro

50x25x6 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

50x50x6 cm
•
•
•
•

•

60x60x5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80x40x5 cm		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80x40x6 cm

•
•

•

Allure Facetta
Kleur
Noche      
Marmo Marone
Marmo Nero
Marmo Oscuro
Marmo Grigio
Marmo Mocca
Marmo Quartz
Marmo Bianco

Cera Nueva
Kleur
Puerto
Carbon
Ligniet
Magenta

30x20x6 cm
•
•
•
•

		
21x10,5x8 cm
•
•
•
•

60x60x5 cm
•
•
•
•
•
•

Wildverband type 1
•
•

•
•
•

Facetta

•
•
•
•
•
Bezoek onze website!
Op www.facademaastricht.nl kunt u alle
informatie en voorbeelden betreffende
legpatronen, wildverbanden en kleurcombinaties vinden en vergelijken.

Solieth Allure Facetta
Kleur
Kwarts Grijs
Saffier Zwart

21x6,8x8 cm
•
•
•
•

Ninteo Facetta
Kleur
Griza
Griza Negro
Negro

Wildverband type 2

30x20x6 cm
•
•

Verwerkings- en onderhoudsinstructies
Ook kunt u op de website onze verwerkings- en
onderhoudsinstructies nalezen. Tevens vindt
u in elk pakket stenen van ons uitgebreide
verwerkings- en  onderhoudsinstructies.
Het is beslist noodzakelijk dat u deze voor
aanvang van uw project leest.

Nueva Allure Facetta
50x25x5 cm
•
•
•

50x50x5 cm
•
•
•

Kleur
Marmo Marone
Marmo Nero
Marmo Oscuro

21x10.5x8 cm
•
•
•

© Façade Maastricht
Dit is een uitgave van Façade Maastricht.
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming
van Façade Maastricht, op welke wijze dan ook,
worden gereproduceerd of in enigerlei vorm
worden gebruikt.

Aansprakelijkheid
Betonstenen bestaan uit natuurlijke
grondstoffen. Hierdoor is het mogelijk dat
ondanks de strikt gecontroleerde productieprocessen minieme kleur-verschillen kunnen
ontstaan tussen verschillende partijen. Een
door u beoordeeld kleurmonster kan dus licht
afwijken van het geleverde pakket. Aan deze
geringe kleurafwijkingen kunt u derhalve geen
rechten ontlenen.
Veronderstelde fouten aangaande productinformatie, hetzij op de website of in andere
documentatie, behouden we ons uitdrukkelijk
voor. Deze kunnen niet leiden tot enige claims
tegen Façade Maastricht.

Rechten
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen
geen rechten worden ontleend.

HET HELE JAAR DOOR HEBBEN WIJ INTERESSANTE AANBIEDINGEN. VRAAG UW DEALER.

Façade Maastricht

26

Het hele assortiment

Façade Maastricht

27

Façade Maastricht  
Bezoekadres: Ankerkade 118  ·  NL-6222 NM Maastricht
Postadres: Postbus 1858  ·  NL-6201 BW Maastricht
T +31 43-352 52 00  ·  info@facademaastricht.nl
www.facademaastricht.nl

