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begin na 1 jaar

Kleur intensivering

Kleurechtheid

Vermindering van de vuilopname

Vermindering van het schoonmaken

Reinigen vereenvoudigen

Blijvende, duurzame diepe bescherming

Gemakkelijk verwijderen van vlekken door 
bladeren en bloesem, ketchup, mosterd, 
wijn en vet van de gril

Algen en mos remming
5 jaar garantie tegen 
mosaanhechting (bij 
regelmatig onderhoud)

5 jaar garantie tegen 
mosaanhechting (bij 
regelmatig onderhoud)

10 jaar garantie tegen 
mosaanhechting (bij 
regelmatig onderhoud)

• alle coatings zijn 
milieuvriendelijk

• zonder oplosmiddelen, 
op waterbasis

• voor schoonmaken zijn 
water of neutrale zeep 
voldoende

VERGELIJKING TEST KLEUR INTENSIVIERING

met Pearl-effect 2 
deklaag

zonder Pearl-effect 2
deklaag

Pas gelegd valt er vaak geen verschil te bespeuren tussen producten
met en zonder een PEARL EFFECT coating. Maar een test over lange tijd
maakt duidelijk: reeds producten met PE-2 coating ontkleuren duidelijk
minder - Coatings met een hogere efficiëntie versterken dit effect nog.

PEARL EFFECT KLEURBESTENDIGHEID. NA 
ÉÉN JAAR WORDT DE WERKING ZICHTBAAR:

Het DIEPHAUS
PEARL-EFFECT

Veel producten van DIEPHAUS krijgen in 
de fabriek oppervlaktebehandeling. Deze 
speciale PEARL-EFFECT van DIEPHAUS 
beschermt de producten – elk volgens 
werkingsgraad PE 2, 3, 4 of 5.

HET DIEPHAUS PEARL-EFFECT
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Wanneer u inzake groenteteelt in uw
eigen tuin nog volledig onervaren
bent:
Maak u geen zorgen! Het is veel mak-
kelijker dan velen denken. Bijzonder
praktisch is een kleine verhoogde
kweekbak. Of u teelt de groenten in
potten - als buitengewone decoratie
voor het terras. 

Onze tip: Laat kinderen van in het be-
gin helpen graven, zaaien en laten de
vruchten van het werk oogsten. De er-
varing toont aan: Zelfs de grootste te-
genstanders van gezonde vitaminen
hebben gegarandeerd de smaak te
pakken wanneer ze bijten in de eerste
zelf-geoogste wortelen!

Hier enkele van onze favorieten die
vooral voor beginners makkelijk en
probleemloos kunnen worden geteeld.

Erwten:
Erwtenzaadjes kunt u vanaf eind
maart tot in de vroegzomer zaa-
ien. Erwten houden van een zon-
nig plekje, maar verdragen geen
grote hitte. Als steunranken voor
de klimplanten zijn bamboestok-
ken of een eenvoudige tak ge-
schikt. Erwten smaken het best
wanneer vers geplukt aangezien
de suikers na het plukken in zet-
meel veranderen. 

Radijzen:
Uitzaaitijd voor makkelijke, snel-
groeiende groente is van het be-
gin van de lente tot in de herfst.
Al na twee weken kunt u de eerste
blaadjes oogsten voor lekkere
slaatjes. De radijzen zelf zijn na
ca. 3 weken rijp en een smakelijke
blikvanger is slaatjes en dips.

Wortelen:
Wortelen zijn heel makkelijk in
onderhoud. Voor het zaaien moet
u de bodem losmaken en van ste-
nen en kluiten vrijmaken zodat de
wortelen zich kunnen vormen. De
bijzondere vitaminerijke groente
is oogstrijp in ongeveer 7 tot 10
weken na het uitzaaien.

Sla:
Sla ontwikkelt bij teveel hitte een
bittere smaak. Daarom groeien ze
het best op een schaduwrijke
plek. Slasoorten, zoals rucola,
witlof, kervel, spinazie zijn
bijzonder onderhoudsvriendelijk
en kunt u ook uitstekend combi-
neren.

Tomaten:
Zelfgekweekte tomaten zijn ware

smaakwonders. Zij gedijen ook
uitstekend in potten op het terras
of balkon. Tomaten houden van
zonnige plekken en hebben in de
open grond bescherming tegen
regen nodig. In geval van nood
volstaat een groot, kunststof om-
hulsel met verluchtingsgaten. De
zijspruiten in de bladoksels van
de hoofdscheut moeten regelma-
tig worden verwijderd (dieven).

Courgette:
Courgettes houden van een war-
me, zonnige plaats en rijke voe-
dingsstoffen (voor het planten
hoornspaanders of compost in de
bodem inwerken). Ze smaken best
wanneer ze niet groter dan 10 cm
gegroeid zijn. Zelfs de bloemen
zijn eetbaar en vormen een mooie
decoratie.

Het onderhoudsvriendelijke groente-startpakket:



Tegels
Wie vandaag aan kleuters vraagt waar de erwten en wor-
telen op hun bord vandaan komen, zijn nauwelijks ver-
wonderd wanneer het antwoord luidt: "Uit een blik". 
Groenten uit de eigen tuin, versgeplukte appels van de
fruitboom recht voor de deur - in deze supermarkttijden
lijkt het idee van de eigen moestuin uit de mode te zijn
geraakt.

Jammer eigenlijk, want daarmee gaat niet alleen een
stukje culturele geschiedenis verloren, maar verdwijnt
ook de kennis inzake ecologie en natuur
uit ons bewustzijn. 

Niet te vergeten dat de tomaten of frambozen uit de ei-
gen tuin veel gezonder zijn en onvergelijkbaar goed
smaken. Misschien krijgt u tijdens onze kleine verken-
ningstocht door de culinaire lekkernijen uit de eigen
tuin de smaak te pakken om erwten en wortelen voor-
taan rechtstreeks uit de eigen tuin op de kinderborden
te toveren. Dan weten ook de kinderen waar de lekkere
groenten vandaan komen. Gelukkig bestaat er geen
twijfel over de vraag waar de mooie terrastegels van-
daan komen. "Van DIEPHAUS!"

Zoals de erwten op het bord komen.

5



CERATIO®

Kwartsiet
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CERATIO® Parelmoer

CERATIO® | SAMENGESTELDE KERAMISCHE PL ATEN
Keramiek werkt met beton: buitengewone look, maximale robuustheid - de perfecte combinatie!

2-in-1-systeem: 1 cm kwaliteitskeramiek op 3 cm betonkern
speciale lijm garandeert een stabiele hechting van beton en keramiek
hoge bestendigheid tegen vorst, zuren, mos- of algenvorming
hoge krasbestendigheid en kleurechtheid
makkelijke, permanent stabiele aanleg in splitbed

Formaat (cm) Parelmoer Kwarts Kwartsiet Basalt

60 x 60 x 4 20.15203 20.15202 20.15201 20.15200

CERATIO® Kwarts

CERATIO® Basalt

CERATIO®

Samengestelde keramische platen
7

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

Keramiek

Verbindingslaag

Betonkern



DE BELGISCHE Middengrijs
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Vermeldde formaten zijn roostermaten

DE BELGISCHE Zwart-basalt

DE BELGISCHE | GEL AAGDE TEGEL S

Milieuvriendelijke 
PE-5 coating

Veel varianten en veelzijdig: de platenserie DE BELGISCHE, met discreet gestructureerd oppervlak.
veel verschillende formaten
levendige optiek – DE BELGISCHE in gevlamde versie: op elke plaat individueel vlammenpatroon
hoogwaardige, oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
hoogst mogelijke vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

DE BELGISCHE
Gelaagde tegels

Prijsgroep:

Formaat (cm) Mosselkalk Middengrijs Zwart-basalt

40 x 40 x 4 04.10436 04.10413 04.10409

60 x 40 x 4 04.16636 04.16613 04.16609

80 x 40 x 4 04.18836 04.18813 04.18809

60 x 60 x 4 04.66436 04.66413 04.66409

80 x 80 x 4 04.81809

Video 
„Coating“

DE BELGISCHE Mosselkalk

DE BELGISCHE
Zwart-basalt
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ATRIO Basalt
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ATRIO Basalt

ATRIO | GEL AAGDE TEGEL S

Milieuvriendelijke 
PE-5 coating

Puurheid in groot formaat: ATRIO tegels zijn trendsetters.
groot formaat | glad oppervlak | rustig, groots oppervlakte-effect
hoogwaardige, oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
hoogst mogelijke vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Vermeldde formaten zijn roostermaten

ATRIO
Gelaagde tegels

Prijsgroep:

Formaat (cm) Basalt

100 x 50 x 4 04.10041

ATRIO
Basalt
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LUMEA Kwarts
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LUMEA Basalt

LUMEA | GEL AAGDE TEGEL S

Milieuvriendelijke 
PE-5 coating

Groot en toch stabiel: LUMEA, de stabiele tegel in trendformaat.
gestructureerd, marmerachtig oppervlak
hoogwaardige, oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
hoogst mogelijke vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
10 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm) Kwarts Basalt

80 x 40 x 4 04.00801 04.00800

LUMEA
Kwarts

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

LUMEA
Gelaagde tegels
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PURA Quarzit
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PURA Kwarts

PURA Mosselkalk

PURA | GEL AAGDE TEGEL S

Milieuvriendelijke 
PE-4 coating

Klaarheid in rechthoekig formaat: PURA, met gestructureerd oppervlak in klassieke kleurtonen of levendig genuanceerd.
2 verschillende rechthoekformaten
hoge vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm) Kwarts Mosselkalk Basalt

60 x 40 x 4 04.61501 04.61503

80 x 40 x 4 04.61521 04.61523 04.61520

PURA 
Basalt

Vermeldde formaten zijn roostermatenTegels ook met aangezette zichtbare rand verkrijgbaar (telkens aan de lange zijde)

PURA
Gelaagde tegels

Prijsgroep:
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NATURA MAXI Terra
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NATURA MAXI Kwartsiet

NATURA MAXI | HOUTSTRUCTUURTEGEL S

Milieuvriendelijke 
PE-4 coating

De bijzondere look in groot formaat: trendy houtdesign uit beton. Onverwoestbaar mooi!
houten tegellook door geperste textuur met fijne nuances
oplosmiddelvrije coating voor de best mogelijke oppervlaktebescherming
hoge vuilbestendigheid, zeer hoge kleurechtheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm) Terra Kwartsiet Basalt

80 x 40 x 4 04.10662 04.10661 04.10660

NATURA MAXI
Terra

NATURA MAXI Basalt

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

NATURA MAXI
Houtstructuurtegels
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DIORA
Mosselkalk
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DIORA Basalt met glimmer

DIORA | GEL AAGDE TEGEL S

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating

Slanke elegantie: DIORA tegels in smalle rechthoekig formaat.
flakke oppervlakken in genuanceerde kleur of met fijne glimmerdeeltjes
flexibiliteit bij het leggen door het smalle formaat
vuilafstotend, zeer hoge kleurechtheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat (cm) Mosselkalk Basalt met glimmer

60 x 30 x 5 04.10815 04.10810

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

DIORA
Mosselkalk

DIORA
Gelaagde tegels

19



SCIVO NOXX®  Bianco
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SCIVO NOXX®  Basalt

SCIVO NOXX® | FOTOKATALY TISCHE TEGEL S

Ondersteund 
zelfreinigingseffect,

NOx-afbouwend

Mat, gestructureerd oppervlak met bijzondere plus: de fotoment-aanvulling ondersteunt de zelfreiniging.
oppervlak dat de schadelijke stoffen reduceert, afgeschuinde kanten
fotokatalytische reactie vermindert de mos- en algenaanhechting en bouwt stikstofoxide af
oppervlak ondersteunt het loskomen en afspoelen van vuil door neerslagwater
fotokatalyse-effect is permanent en verslijt niet mettertijd
daarbij passend: fotokatalytische bestrating VIA VICUS NOXX®

Formaat (cm) Bianco Basalt

60 x 40 x 4 04.16651 04.16650

SCIVO NOXX®  

Bianco

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

Video 
„Fotoment“

SCIVO NOXX®

Fotokatalytische tegels
21



GREYLINE Antraciet
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GREYLINE Antraciet met glimmer

GREYLINE | PL ATEN
Puristisch, inspirerend, compromisloos: GREYLINE is beton met de hoogste verwerkingskwaliteit.

robuust, belastbaar, onverwoestbaar, maar niettemin met een verfrissende lichtheid
egale randen zonder facet

Formaat (cm) Antraciet Mosselkalk Antraciet met glimmer

50 x 50 x 5 03.02213

80 x 80 x 5 12.02228 12.02229

GREYLINE
Platen

GREYLINE
Mosselkalk

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:
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Waar insecten op afvliegen...
Insecten verkiezen de natuur graag ongerept. Ideaal
is een "wilde hoek“ in de tuin, waarin grassen, klaver
en ook brandnetels ongehinderd kunnen groeien. Ze
zijn belangrijk voor het overleven van veel soorten
van insecten. Aangezien insecten het hele jaar door
een voedingsaanbod nodig hebben, moeten planten
zo worden gekozen dat er tussen maart en
oktober altijd iets in de tuin bloeit.
Kruiden- en groenteplanten bloeien
vaak ook door in de herfst - zo zijn ze
ook op het einde van het seizoen een
prima voedingsaanbod.

Een tip: Snoei meerjarige heesters pas be-
gin mei, de stengels en bladeren zijn een
ideaal winteronderkomen voor insecten.

Bijen houden van huismanskost
Onze insecten zijn optimaal aan de in-
heemse plantenwereld aangepast. Exoti-
sche bloemen leveren zelden voldoende
voeding. Een kleine selectie van bijzonder

bijvriendelijke tuingewassen:
Voor bloemenperk: Akelei,
asters, dahlia's (ongevulde
soorten), leeuwenbekjes, la-
vendel, lupine, lobelia, gouds-
bloem, duizendblad, wissel-
bloem, groot kaasjeskruid
Voor groentenperk: veldbonen, borage,
kruiden, kool, pompoenbladeren, worte-
len, ui
Bomen/struiken: Bessen, klimop, gele
kornoelje kardinaalsmuts, rozen (onge-
vuld), sleepruimen, vuurdoorn

Het kleine insectenbuffet
Hoe zou het zijn met het opgepotte
insectenbuffet op het terras? Veld-
salie, rolklaver, tijm, klimop, honds-
draf, kattenkruid en groot kaasjes-
kruid gewoon in een of meerdere
potten planten - klaar is de lekkere
insectensnack!

24

Waarom insecten onmisbaar zijn:
Bestuiving: Insecten verzekeren een groot deel
van onze voeding: Ze zijn de belangrijkste
plantenbestuivers en zorgen voor het voortbe-
staan van de plantenwereld.
Voeding: Insecten zijn de voedingsbasis voor
veel verschillende andere diersoorten, zoals
vogels, zoogdieren, amfibieën of reptielen.
Regeneratie: Insecten spelen een belangrijke
rol bij het "recyclen" van plant- en dierresten
tot humus.
Regulatie: Insecten zijn belangrijke organis-
men tegen de uitbreiding van ongedierte.

borage



Bestrating
Niet alleen wij mensen smullen graag, ook
insecten verheugen zich op een rijkelijk
gedekte tafel in de natuur. Het voedings-
aanbod voor hommels, bijen en co. en hun
levensruimte wordt echter altijd kleiner.
Daarbij is het voor elke tuin- of balkon-
bezitter heel makkelijk om iets goeds te
doen voor onze zoemers en 
brommers. Men heeft daarbij
zelfs niet veel plaats nodig: met
een kleine, insectvriendelijk
plaatsje in de tuin of op het bal-
kon bereikt men al veel. Links
hebben wij enkele tips voor u 
opgenomen!
Overigens: Ook met onze straat-
stenen kunt u een belangrijke

ecologische bijdrage leveren. Het 
DIEPHAUS ECO-SYSTEEM biedt met hoge
infiltratieprestaties van oppervlaktewater
de beste mogelijkheden voor een functio-
nele oppervlakteporeusheid. En levert zo
een belangrijke bijdrage voor de bescher-
ming van ons milieu.

Wat een gezoem, wat een gebrom!
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PLANO®

Kwarts met glimmer
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PLANO®

Basalt met glimmer

PLANO® | GESLEPEN BESTRATING
Met zijn geslepen oppervlak komen de PLANO klinkers heel voornaam over.

geaccentueerd dankzij decent gebruik van glimmer
uitvoering met scherpe kanten, veelzijdig te gebruiken formaat

4-voudige 
verschuifbescherming

Poreusheid door de 
afvloeiingscoëfficiënt C=0,3

Formaat (cm) Kwarts met glimmer Basalt met glimmer

30 x 20 x 6 06.20237 06.20236

Vermeldde formaten zijn roostermaten

PLANO®

Geslepen bestrating

PLANO®

Kwarts met glimmer

Prijsgroep:

Berijdbaar voor 
voertuigen

27



LINEO Basalt met glimmer
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LINEO Grijs

LINEO | L ANGSFORMAATSTENEN 
Met LINEO-langsformaat geeft u uw oppervlakten een eigentijdse look met een zekere esthetische meerwaarde.

stenen van groot formaat met glad oppervlak en lichte facet
alle kleuren, behalve grijs: oplosmiddelvrije coating als basisbescherming van het oppervlak,
hoge kleurechtheid

LINEO
Langsformaatstenen

LINEO 
Basalt met glimmer

1 kleur met 
milieuvriendelijke

PE-2 laag

Prijsgroep van alle uitvoeringen behalve grijs:

4-voudige 
verschuifbescherming

45 x 15 x 8 cm:
poreusheid door de 

afvloeiingscoëfficiënt C-0,3

Formaat (cm) Grijs Basalt met glimmer  |  PE-2

45 x 15 x 8 30.08364 30.08373

40 x 20 x 8 06.20281

60 x 30 x 8 30.08365 30.08372

Vermeldde formaten zijn roostermaten

Berijdbaar voor 
voertuigen

Prijsgroep uitvoering grijs:
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NATURA Kwartsiet
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NATURA Terra

NATURA | HOUTSTRUCTUURSTEEN

Milieuvriendelijke
PE-2 coating

Op dezelfde manier te vervangen, maar veel duurzamer: De NATURA steen werkt als hout, maar is uit beton.
houttegellook door geperste textuur 
licht wisselende, zacht verlopende kleur
oplosmiddelvrije coating als basisbescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

Formaat (cm) Terra Kwartsiet

40 x 20 x 6 06.20266 06.20265

NATURA 
Kwartsiet

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

Berijdbaar 
voor voertuigen

NATURA
Houtstructuursteen
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LUMO Basalt met glimmer, 30 x 20 cm
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LUMO 
Kwarts met glimmer, 30 x 20 cm

LUMO 
Basalt met glimmer, 40 x 20 cm

LUMO | TEGEN VERSCHUIVEN BEVEILIGDE BESTRATING

Milieuvriendelijke 
PE-2 coating

Duidelijk en eenvoudig met kleine finesse: de oppervlakken van de LUMO bestratingen zijn met fijne glimmer deeltjes doordrongen.
veelzijdig toepasbaar formaat
oplosmiddelvrije deklaag als basis bescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

4-voudige 
verschuifbescherming

30 x 20 x 6 cm:
poreusheid door de 

afvloeiingscoëfficiënt C=0,3

Formaat (cm) Kwarts met glimmer Basalt met glimmer

30 x 20 x 6 06.20235 06.20234

40 x 20 x 6 06.20261 06.20260

LUMO 
Kwarts met glimmer

Berijdbaar voor 
voertuigen

LUMO
Tegen verschuiven beveiligde bestrating

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:
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VIA DECO Wit-zwart
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VIA DECO Basalt

VIA DECO | VEELVORMIG BESTRATINGS YSTEEM

Milieuvriendelijke 
PE-2 coating

Met de drie formaten van VIA DECO kunnen diverse legmogelijkheden worden gerealiseerd.
door de geringe hoogte/sterke, eenvoudig te leggen
oplosmiddelvrije coating als basisbescherming van het oppervlak, hoge kleurechtheid

Formaat (cm) Zandsteen Wit-zwart Basalt

veelformig, 5 cm sterke 13.30132 13.30130 13.30132

VIA DECO Zandsteen

VIA DECO
Veelvormig bestratingssysteem

4-voudige 
verschuifbescherming

Poreusheid door de 
afvloeiingscoëfficiënt C=0,1

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

VIA DECO 
Wit-zwart

Formaten: 10 x 20  |  15 x 20  |  20 x 20 cm

35
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Veel buitenkeukensystemen bestaan uit
modules die u indien nodig kunt uitbrei-
den. Er zijn veel mogelijkheden: de ver-
plichte barbecue, meerdere gasbranders -
en wanneer u een afdekkap hebt, kunt u in
uw buitenkeuken ook bakken. Bijzonder
praktisch is een wasbak met een wateraans-
luiting - bijvoorbeeld de tuinslang.

Natuurlijk kunt u een buitenkeuken ook
naar believen uitbreiden: bv. met een koel-
kast of een steenoven. Plan in elk geval een
groot werkoppervlak, voldoende berg-

ruimte voor keukenbenodigdheden en
stekkers.
In principe kunt u de buitenkeuken midden in
de tuin of dicht bij het huis op het terras bou-
wen. Het voordeel van het terras: de beno-
digde aansluitingen voor stroom, water of gas
kunnen makkelijker worden geïnstalleerd. Ook
biedt het terras een betere bescherming te-
gen het weer, vooral wanneer het overdekt is.
Het is ook voordelig om de buitenkeuken met
een zitgedeelte te combineren. Plan echter
voldoende afstand tussen het kookdeel en de
zithoek.

Bij de keuze van de materialen moet u vooral
op de weersbestendigheid letten: roestvrij
staal, graniet of beton maken de keuken ge-
schikt voor het hele jaar. Denk daarbij ook aan
de vloerbekleding. DIEPHAUS tegels en ste-
nen met de milieuvriendelijke bekleding pa-
releffect 3 of 5 zijn bijzonder makkelijk te rei-
nigen van ketchup-, wijn- of barbecuevlekken.
Met onze bakstenen kunt u uw buitenkeuken
bovendien ook een mooi kader geven, indivi-
dueel gepland en gebouwd volgens uw ideeën
en plaatsmogelijkheden. Onze vaklui geven u
graag raad!

De buitenkeuken van uw smaak!

1 courgette,

1 aubergine,

8-9 kleine tomaten,

1-2 paprika,

1 uit (of 2 sjalotten),

1 teentje knoflook

tijm, rozemarijn,

zout, peper.

Olijfolie

De groenten in blokjes snijden en in olijfo-

lie aanbakken tot ze bruin worden. Vervol-

gens toevoegen. De ratatouille naar smaak

15-20 minuten lang stoven, vervolgens op

smaak brengen en met de kruiden uit de

tuin afkruiden. Klaar!

Voor de inhuldiging

van de nieuwe buitenkeuken

een echte klassieker:

Ratatouille



De miljarden sterrenkeuken

Muren
5 sterren zijn het beste waarmee een uitste-
kende keuken mag uitpakken. Niet voor de
kookenthousiaste tuinliefhebber die in zijn
buitenkeuken onder miljarden sterren kookt,
braadt, grilt, stooft of stoomt. Kookplezier in
open lucht is de absolute trend.
Liefhebbers van openluchtkoken spreken voo-
ral over het gezellig samenzijn: Alleen al de
voorbereiding van het menu is een gemeen-
schappelijke belevenis met de gasten. Nie-
mand staat alleen in de keuken, de weg van het
fornuis naar de tafel is kort - en men heeft al-
les wat men nodig heeft om te koken, barbe-
cueën en zelfs te bakken in de onmiddellijke
nabijheid. Waar u voor uw carrière als chef-kok

op uw terras echter moet aan denken, daar-
voor hebben wij enkele suggesties. En wanneer
u vervolgens door ons mooi baksteenpro-
gramma bladert, vindt u beslist ook de perfec-
te DIEPHAUS-steen om uw nieuwe buitenkeu-
ken vorm te geven.
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SIOLA®-ANTIEK 
Mosselkalk
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SIOLA®-ANTIEK Zwart

SIOLA®-ANTIEK | DROGE MUURSTENEN

Video 
„SIOLA®-ANTIEK“

De grote in de SIOLA®-familie: Met SIOLA®-ANTIEK stenen creëert u decoratieve elementen in een oogwenk.
grote formaten maken snelle montage mogelijk | Opbouwhoogte tot 2 meter
stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
voor- en achterzijde gebroken, bovenzijde gestraald
oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

SIOLA®-ANTIEK
Droge muurstenen

Prijsgroep:

SIOLA®-ANTIEK
Graniet

SIOLA®-ANTIEK en
SIOLA®-ANTIK muurkap
Mosselkalk

Formaat L x B x H (cm) Graniet Zandsteen Mosselkalk Zwart

Normale steen   50 x 25 x 15 15.22101 15.22104 15.22106 15.22100

Halve steen   25 x 25 x 15 15.22111 15.22114 15.22116 15.22110

Begin-/eindsteen   50 x 25 x 15 15.22131 15.22134 15.22136 15.22130

Bij normale stenen zijn in principe de voor- en achterzijde gebroken.
Begin-/eindstenen hebben bovendien een gebroken zijkant. Halve stenen zijn gebroken langs 3 zijden.

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating

Montage met 
patroonlijm
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SIOLA®-MEDIO Mosselkalk
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SIOLA®-MEDIO Zwart

SIOLA®-MEDIO Zandsteen

SIOLA®-MEDIO | DROGE MUURSTENEN
Zorg voor nog meer veelzijdigheid in formaten en decoratieve vrijheid: SIOLA®-MEDIO droge muurstenen.

stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
gebroken langs 3 zijden, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

Formaat L x B x H (cm) Zandsteen Mosselkalk Zwart

42 x 21 x 12,5 13.24260 13.24261 13.24262

21 x 21 x 12,5 13.24270 13.24271 13.24272

SIOLA®-MEDIO
Droge muurstenen

Prijsgroep:

Montage met 
patroonlijm

SIOLA®-MEDIO
Mosselkalk

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating
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SIOLA®-MINI Kwartsiet
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SIOLA®-MINI | DROGE MUURSTENEN

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating

Montage met 
patroonlijm

De handige SIOLA®-MINI muurstenen zijn bijzonder veelzijdig in gebruik.
stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes vanaf 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
gebroken langs 3 zijden, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

SIOLA®-MINI Zandsteen

SIOLA®-MINI
Droge muurstenen

Prijsgroep:

SIOLA®-MINI
Zwart

Formaat L x B x H (cm) Graniet Zandsteen Mosselkalk Kwartsiet Zwart

15 x 16,5 x 15 15.22263 15.22272 15.22275 15.22281 15.22260

25 x 16,5 x 15 15.22264 15.22273 15.22276 15.22282 15.22261

35 x 16,5 x 15 15.22265 15.22274 15.22277 15.22283 15.22262

50 x 16,5 x 15 15.22285 15.22286 15.22287 15.22288

Aantal stenen per m2: 5,33 stuks naargelang de afmetingen (bij gebruik van alle 4 de formaten)
8,9 stuks in elk formaat (bij gebruik van de 3 kleinere formaten)

SIOLA®-MINI 
Mosselkalk
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SIOLA®-LICHT en SIOLA®-MINI, Mosselkalk
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SIOLA®-LICHT | DROGE MUURSTENEN

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating

Montage met 
patroonlijm

De bijzonder vlakke versie van de populaire DIEPHAUS droge muurstenen: SIOLA®-LICHT.
droge muurstenen zijn slechts 10 cm hoog | Te combineren met SIOLA®-MINI muurstenen
stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
gebroken langs 3 zijden, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

SIOLA®-LICHT Zandsteen
SIOLA®-LICHT 
en SIOLA®-MINI 
Mosselkalk

SIOLA®-LICHT
Droge muurstenen

Prijsgroep:

SIOLA®-LICHT
Zandsteen

Formaat L x B x H (cm) Zandsteen Mosselkalk

25 x 16,5 x 10 15.22357 15.22351

35 x 16,5 x 10 15.22372 15.22370
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SIOLA®-KOMBI Mosselkalk
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SIOLA®-KOMBI en VIA PLAZA Zandsteen

SIOLA®-KOMBI | DROGE MUURSTENEN

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating

Montage met 
patroonlijm

Het best te combineren met de flexibele formaten van de SIOLA®-KOMBI droge muurstenen.
stenen worden gewoon op elkaar gezet en moeten bij muurhoogtes van 3 tot 5 lagen worden vastgekleefd
gebroken langs 3 zijden + gestraald, bovenzijde gestraald, geen speciale afdek-/eindsteen nodig
stenen in hoog formaat ook als palissade te gebruiken
oplosmiddelvrije coating stoot vuil af, zeer hoge kleurvastheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

SIOLA®-KOMBI
Droge muurstenen

Prijsgroep:

SIOLA®-KOMBI
Zwart

Formaat L x B x H (cm) Graniet Zandsteen Mosselkalk Zwart

12,5 x 12,5 x 12,5 15.24209 15.24200 15.24206 15.24212

25 x 12,5 x 12,5 15.24227 15.24224 15.24226 15.24228

37,5 x 12,5 x 12,5 15.24211 15.24202 15.24208 15.24214

50 x 12,5 x 12,5 15.24089 15.24086 15.24088 15.24090

60 x 12,5 x 12,5 15.24073 15.24055 15.24067 15.24079

SIOLA®-KOMBI Graniet
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LISCO Basalt met glimmer
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LISCO ECO Zandsteen
LISCO 
Kwarts met glimmer

Vermeldde formaten zijn roostermaten

Montage met 
patroonlijm

Holle steen, 
gering gewicht

Muurafsluiting met
afdekplaten

Muurafsluiting met
beplanting

LISCO | LISCO ECO
Droge muurstenen

LISCO | LISCO ECO | DROGE MUURSTENEN
Terughoudend en toch present: de rechtlijnige vlakke LISCO en LISCO ECO muurstenen.

2 verschillende oppervlakten: LISCO fijnporig, LISCO ECO open structuur
vierkante, rechthoekige muurstenen met effen oppervlakten
alle normale stenen zijn hol
bijkomend verkrijgbare afdekplaten in muurkleur geven een muurafsluiting met een moderne look
als alternatief is ook een muurafsluiting met beplanting mogelijk

Formaat L x B x H (cm) Kwarts met
glimmer

Basalt met
glimmer

ECO
zandsteen

ECO
kwartsiet

45 x 22,5 x 16,5 13.01170 13.01171 13.01175 13.01174

Formaat (cm) Kwarts met
glimmer

Basalt met
glimmer

ECO
zandsteen

ECO
kwartsiet

45 x 22,5 x 5 13.01173 13.01172 13.01177 13.01176

A F D E K P L A T E N

Prijsgroep LISCO ECO:

Prijsgroep van alle LISCO:

LISCO ECO
Kwartsiet met 
afdekplaat
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LISCO PICO Wit-zwart
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LISCO PICO Zandsteen LISCO PICO Zandsteen

LISCO PICO
Wit-zwart

LISCO PICO | DROGE MUURSTENEN

Montage met 
patroonlijm

Rechthoekig en compact: LISCO PICO stenen kunnen overal worden ingevoegd.
klein formaat met vierkante doorsnede
smalle facet rondom voor een gelijkmatig, fijn voegbeeld
leveringsomvang omvat uitsluitend volle stenen, daarom bijzonder flexibele inzetmogelijkheden
in twee genuanceerde kleurtonen verkrijgbaar

Formaat L x B x H (cm) Zandsteen Wit-zwart

40 x 10 x 10 13.01181 13.01180

LISCO PICO
Droge muurstenen

Prijsgroep:
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LINEO Mosselkalk
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LINEO
Kwartsiet

LINEO | DROGE MUURSTENEN
Elegante lijn: de uitgerekte LINEO muurstenen zijn niet alleen in harmonie met het gelijknamig plaveisel.

gladde oppervlakten, enigszins schuine kanten
opbouwmogelijkheid 1: muurafsluiting met in de leveringsomvang inbegrepen volle stenen
(Let bij de bouw van de muur op dat de vezel naar beneden gedraaid is!)
opbouwmogelijkheid 2: muurafsluiting met afdekplaten die bijkomend verkrijgbaar zijn
opbouwmogelijkheid 3: muurafsluiting met holle stenen, bijv. voor beplanting

LINEO Mosselkalk

LINEO
Kwartsiet

LINEO
Droge muurstenen

Montage met 
patroonlijm

Holle stenen,
dus niet zwar

Opbouw-
mogelijkheid 3

Opbouw-
mogelijkheid 1

Opbouw-
mogelijkheid 2

Formaat L x B x H (cm) Mosselkalk Kwartsiet

60 x 25 x 12,5 | holle stenen + volle stenen 13.01160 13.01161

Formaat (cm) Kwartsiet

50 x 33 x 5 13.27101

Prijsgroep:

A F D E K K I N G

Één laag LINEO muurstenen omvat 2 holle stenen en 2 volle stenen

53



LINEO KOMBI Sepia
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Montage met 
patroonlijm

LINEO KOMBI ANTIK Sepia LINEO KOMBI Kwartsiet

LINEO KOMBI | DROGE MUURSTENEN
Familieuitbreiding bij de rechtlijnige LINEO-muurstenen: LINEO KOMBI en LINEO KOMBI ANTIK.

uitvoering met scherpe randen: LINEO KOMBI 
geschuinde randen aan de onderzijde van de steen beklemtonen de horizontale voegen van de muur
uitvoering met gebroken randen: LINEO KOMBI ANTIK 
leveringsomvang omvat uitsluitend volle stenen, daarom bijzonder flexibele inzetmogelijkheden
ook nieuw: de genuanceerde kleurtoon sepia

Vermeldde formaten zijn roostermatenPrijsgroep:

Formaat L x B x H (cm) Sepia Kwartsiet

LINEO KOMBI  |  40 x 12,5 x 12,5 13.01167 13.01166

LINEO KOMBI ANTIK  |  40 x 12,5 x 12,5 13.01165 13.01164

LINEO KOMBI ANTIK
Sepia

LINEO KOMBI
Droge muurstenen
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TESCO Kwartsiet
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TESCO Zandsteen

TESCO | DROGE MUURSTENEN
Met hun uniek gevormd oppervlaktedesign herinneren TESCO muurstenen aan natuurlijke rotssteen.

rondom gestructureerde oppervlakten
volle stenen zorgen voor een makkelijke opbouw
veelzijdige vormgevingsmogelijkheden

Formaat L x B x H (cm) Zandsteen Kwartsiet

40 x 12,5 x 15 13.23150 13.23151

TESCO 
Kwartsiet

TESCO
Droge muurstenen

Prijsgroep:

Montage met 
patroonlijm
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De brandnetel
Eigenlijk houdt niemand ervan - en al
zeker niet in de eigen tuin. Daarbij geldt
de brandnetel als "Koningin van de ge-
neeskrachtige planten". Als herontdek-
te delicatesse gebruikt de nieuwe chef
jonge bladpunten in de plaats van spi-
nazie, mengt het onder de salade of
kookt daaruit een soep. In de genees-
kunde is de brandnetel een van de oudste geneeskrachtige
middelen. Ze bevat vitamine A en C, carotenoïde, amine, zo-
als histamine, serotonine en mineralen, zoals ijzer. Ze geldt
als een van de meest efficiënte bloedzuiveringsmiddelen. In
de cosmetica helpt ze tegen haaruitval en schilfers.

Zevenblad
Het woekert graag en in veel tuinen. En
is daarom bijna zo ongeliefd als geen an-
der. Daarbij is het veel rijker aan voe-
dingsstoffen dan veel groentesoorten.
Het bevat tot driemaal toe meer minera-
len en dubbel zoveel eiwit als de vitale
stof groene kool! Omwille van zijn actie-
ve stoffen wordt zevenblad ook al eeuwen gebruikt tegen
spataders, hoesten, tandpijn, reuma en constipatie gebruikt.
De fijne, lichtgroene blaadjes zijn uitstekend geschikt voor
soepen en salades.

Gewone vogelmuur
Deze geldt als een van de gezondste
planten en is uitstekend geschikt als sa-
lade, als toevoeging aan spinazie of voor
pesto. Naast veel aridere voedingsstof-
fen levert ze dubbel zoveel calcium,
driemaal zoveel kalium en magnesium
en zevenmaal zoveel ijzer als kropsla!

Gewone paardebloem
De jonge, lichtgroene blaadjes zijn rijk aan vitamine 
C en eiwit en zijn voortreffelijk geschikt voor sala-
de. De bloemen kunnen tot siroop worden verwerkt
en uit de wortels kan zelfs koffie worden gemaakt. 
De gewone paardebloem bevat glucoside, triter-
penoïde. choline en tot vijf procent kali-
um. Het werkt als diureticum, vochtaf-
drijvend en stimuleert de eetlust. Ook bij
lever- en galklachten, gewrichtspijnen
en slijtageverschijnselen aan gewrich-
ten en tussenwervelschijven kan het hel-
pen. Omwille van zijn hoog vitamine C-
gehalte voorkomt het verkoudheden.

Alles is niet goed voor iedereen! Ook het gebruik van zuiver
plantaardige geneesmiddelen kan tot ongewenste neven-
werkingen of risico's leiden. U moet zich dus altijd vooraf uit-
gebreid informeren!

Onopgemerkt -  en toch zo waardevol.



Hang- en rand-
bevestigingen

"An apple a day keeps the doctor away." Wat de
volksmond reeds van oudsher weet: Veel van onze ge-
neeskrachtige planten zijn niet uitsluitend lekker,
maar houden ons ook gezond. Deze kennis hebben
wij vooral te danken aan het toegewijde werk van de
monniken en kloosterlingen die eeuwenlang in
hun kloostertuinen de geneeskrachtige werking
van planten onderzocht hebben.

Het schone: in bijna elke tuin bloeien en groei-
en planten met heel bijzondere geneeskrachti-
ge werking. Alleen kent niemand ze. De hoog-
ste tijd om een paar van deze ongelooflijke
plantjes uit hun schaduwbestaan te halen en

opnieuw in de schijnwerpers te brengen en ze van
hun onbekende zijde te presenteren. 
Om op deze plaats veel woorden aan de bijzondere
voordelen van onze DIEPHAUS-stenen te wijden, is
bijna water naar de zee brengen.

Lekker en gezond!
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L-STENEN 
gewapend
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L-STENEN GEWAPEND
Sterk en optimaal handelbaar: gewapende L-STENEN met passende, tweedelige hoekstenen. 
Voor alle belastingen (5kN/m2) geschikt.

belastbare bevestigingselementen voor glooiingen of langs beide zijden zichtbaar scheidingselement
gewapend en van hoekversterking voorzien
perfect te hanteren en te positioneren dankzij de uitstekende ophanginrichting
hoge zichtbetonklasse, rondom kistglad, gelijkmatige dikte

L-STENEN gewapend

Formaat H x B x T x D  (cm) Grijs

55 x 100 x 30 x 12 73.66100

80 x 100 x 50 x 12 73.66101

105 x 100 x 60 x 12 73.66102

130 x 100 x 80 x 12 73.66103

155 x 100 x 90 x 12 73.66104

180 x 100 x 100 x 12 73.66105

205 x 100 x 120 x 12 73.66106

Formaat H x B  (cm) Grijs

55 x 100 73.67318

80 x 100 73.67320

105 x 100 73.67322

130 x 100 73.67324

155 x 100 73.67326

180 x 100 73.67328

205 x 100 73.67330

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

L-S TENEN L-HOEKSTENEN

Belastingsgeval 1
Verkeersbelasting 
tot p = 1 kN/m2

90° hoek
bestaand uit
2 hoekelementen

135° hoek
bestaand uit een hoekelement 
en een recht element

Belastingsgeval 2
Verkeersbelasting 
tot p = 5 kN/m2 

zonder 
botskrachten

Met wapening

Belastingsgeval 3
Helling 
terreinhelling 
30°

L-STENEN gewapend

L-STEINE
gewapend
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L-STENEN
Moderne klassieker: L-STENEN, veelzijdige hulp in den tuin- en landschapsontwerp.

oppervlak van sierbeton in stijlvolle moderne architectuur
L-stenen zijn als begrenzing of befestiging van talud en perken snel gelegd
grote diversiteit aan formaten, kleine dikte

L-ELEMENTEN L-ELEMENTEN, 100 cm hoogte

Formaat H x B x T x D  (cm) Grijs

30 x 50 x 20 x 7* 13.21798

40 x 50 x 30 x 7 13.21800

50 x 50 x 30 x 7 13.21802

60 x 50 x 40 x 7 13.21804

80 x 50 x 50 x 7 13.21806

100 x 50 x 50 x 7 13.21808

40 x 40 x 30 x 7 18.21850

50 x 40 x 30 x 7 17.21859

60 x 40 x 30 x 7 17.21853

80 x 40 x 40 x 7 17.21856

Formaat H x B x T x D  (cm) Grijs

A  | 40 x 50 x 50 x 7 13.21801

A  | 50 x 50 x 50 x 7 13.21803

A  | 60 x 50 x 50 x 7 13.21805

A  | 80 x 50 x 50 x 7 13.21807

A  | 100 x 50 x 50 x 7 13.21809

B  | 40 x 40 x 40 x 7 17.21870

B  | 50 x 40 x 30 x 7 17.21879

B  | 60 x 40 x 40 x 7 17.21873

B  | 80 x 40 x 40 x 7 17.21876

L - S T E N E N L - H O E K S T E N E N

* L-stenen met het formaat 
30 x 50 x 20 x 7 cm 
omgedraait ook te 
gebruiken als goot 
(20 x 50 x 30 x 7 cm) 

L-ELEMENTEN 63



SIOLA®-KOMBI palissaden Zwart
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SIOLA®-KOMBI + SIOLA®-PICO PALISSADEN
Één systeem – twee functies: de palissaden uit de serie van SIOLA®, zijn ook geschikt als metselstenen.

3 zijden gebroken oppervlak, 1 zijde gestraald
vuilafstotend, zeer hoge kleurechtheid
5 jaar garantie tegen mosaanhechting (bij regelmatig onderhoud)

SIOLA®-KOMBI + SIOLA®-PICO
Palissaden

Prijsgroep:

SIOLA®-PICO
palissade
Kwartsiet

Formaat L x B x H (cm) Mosselkalk Zwart

37,5 x 12,5 x 12,5 15.24208 15.24214

50 x 12,5 x 12,5 15.24088 15.24090

60 x 12,5 x 12,5 15.24067 15.24079

SIOLA®-KOMBI PALISSADEN

Formaat L x B x H (cm) Mosselkalk Kwartsiet

20 x 10 x 10 15.22161 15.22167

30 x 10 x 10 15.22162 15.22168

40 x 10 x 10 15.22180 15.22181

SIOLA®-PICO PALISSADEN

SIOLA®-KOMBI palissaden Mosselkalk

Milieuvriendelijke 
PE-3 coating
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BELLANO palissaden Mosselkalk
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BELLANO PICO 
palissaden Basalt

BELLANO MAXI 
palissaden Basalt

BELLANO + BELLANO PICO PALISSADEN
Of palissade of muursteen: de rechtlijnige BELANO palissades kunnen allebei.

palissades met scherpe kanten zonder facet
gladde oppervlakten, decent voegbeeld
als muursteen of palissade inzetbaar

BELLANO + BELLANO-PICO
Palissaden

Prijsgroep:

BELLANO PICO
palissade
Mosselkalk

Formaat L x B x H (cm) Mosselkalk Basalt

30 x 10 x 10 13.23811 13.23151

42 x 21 x 14 13.20790

67
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DIEPHAUS ONDERNEMINGSGROEP

info@diephaus.de
www.diephaus.de

Fabriek Vechta | Hoofdkantoor
Zum Langenberg 1
D-49377 Vechta
Tel. 00 49 (0) 44 41/93 02-0
Fax 00 49 (0) 44 41/93 02-120

Fabriek Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. 00 49 (0) 39 21/955-0
Fax 00 49 (0) 39 21/955-20

Fabriek Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. 00 49 (0) 93 72/98 85-0
Fax 00 49 (0) 93 72/98 85-45

Fabriek Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. 00 49 (0) 73 93/51-0
Fax 00 49 (0) 73 93/51-199

Fabriek Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. 00 49 (0) 75 83/94 24-0
Fax 00 49 (0) 75 83/94 24-24


