
Beton kan ook ... mooi zijn !

Schoonheid gekoppeld aan veiligheid.



Dit model kenmerkt zich door de decoratieve dieptegang van 
het houtmotief in reliëf.  De bovenkant kan naar keuze recht 
blijven of afgewerkt worden met een gebogen element als 
eindplaat.

De tijd van saai grijs beton is definitief voorbij !  
Deze fraaie betonplaten zijn er in verschillende standaard- 
kleuren en in diverse uitvoeringen, gaande van verschil-
lende steenmotieven tot een houtmotief in reliëf en in  
verschillende modellen.

Alzo is er een haast onuitputtelijke kombinatie en  
bouwvorm mogelijk.  Zo kan een ieder naar eigen smaak 
de gepaste afsluiting of afboording realiseren.

Tevens bieden wij u een ruime keuze in grondkeringen, 
palissadeboorden, betonnen bielzen, enz...

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.

Model “Elegant” gebroken wit

Model “Elegant” zandkleur + terrascirkel  zandkleur Ø 3,55 m

Model “Elegant” antracietModel “Elegant” lichtbruin
met donkerbruine palen

Model “Elegant” zandkleur 
met donkerbruine palen

Model “Elegant” lichtbruin
met donkerbruine palen

Model “Elegant” donkerbruin



Klassiek en toch eigentijds, zo kan het vlechtwerkmodel het best omschreven 
worden.  
Een heel bijzonder effect verkrijgt deze structuur door een prachtige afwis-
seling van schaduw en licht.  Het vlechtwerkmodel kent een waaier van 
mogelijkheden, die uw afsluiting, pergola, grondkering, enz. de nodige  
uitstraling geven. 

Als eindplaat kan u gaan kiezen uit 2 mogelijkheden.
Ofwel kiest u de rechte uitvoering of de afgeronde boogplaat, die het geheel 
een perfecte afwerking geeft.

Model “Vlechtwerk” zandkleur met donkerbruine palen

Model “Vlechtwerk”  lichtbruin met donkerbruine palen

Model “Vlechtwerk” 
antraciet

Model “Vlechtwerk” 
lichtbruin

Model “Vlechtwerk” 
donkerbruin

Model “Vlechtwerk” 
lichtbruin met donker-
bruine palen Voor verdere inlichtingen

staan wij steeds graag tot uw dienst.

Model “Vlechtwerk” zandkleur 

Model “Vlechtwerk” lichtbruin

Model “Vlechtwerk”
anctraciet



Door middel van hun eenvoudig karakter 
passen al deze modellen in elke tuin. 
Zoals de naam al duidelijk maakt, geven de 
betonplaten in steenmotief het effect weer 
van metselwerk.

Ons assortiment platen met houtmotief laat u de keuze tussen verschil-
lende uitvoeringen. Het hier voorgestelde model “Solide” geeft een vlak 
effect weer van massieve planken.  Alle modellen kunnen gebruikt worden in 
combinatie met de betonplaten in baksteenmotief.  Omwille van de estetisch 
verantwoorde structuur 
en de kleurtint bieden 
zij u gegarandeerd een 
unieke constructie.

Dat een tuinafspanning buiten functioneel, ook best mooi mag zijn, bewijst ons gamma 
structuurbetonplaten. 
Deze creaties zijn uitermate geschikt  voor een creatieve opbouw van tuinafsluitingen, 
grondkeringen, carports, garages, windschermen, enz... 
Door het robuuste uiterlijk kan dergelijke afsluiting ook een preventieve rol vervullen. 
 

Beton, een synoniem voor: duurzaam, budgetvriendelijk,
beperkt onderhoud, bestand tegen vandalisme

Model “Solide” + steenmotief, antraciet

Model “Solide” donkerbruin
met antracietkleurige bilzen

Model “Solide”+ steenmotief  antraciet Model “Solide” - lichtbruin

Model “Steenmotief” donkerbruin Model “Solide” lichtbruin
Model “Solide”  zandkleur



Ook deze structuur geeft een steenstructuur weer die de beton
een uitstraling geeft alsof het een gemetselde muur is uit vroegere tijden.  
Zeker in combinatie met ons standaard kleurenpalet kunnen hiermee weer 
verrassende resultaten verkregen worden.

Als eindplaat kan u gaan kiezen uit 3 mogelijkheden. Ofwel kiest u de rechte uitvoering, de afgeronde boogplaat,  
of de open structuur, die het geheel een perfecte afwerking geeft.

Model “Romeins verband”  antraciet

Model “Romeins verband” zandkleur 
met donkerbruine palen 

Model “Romeins verband”  zandkleur Model “Romeins verband” gebroken wit

Model “Romeins verband” lichtbruin

Model “Romeins verband” antraciet

Model “Romeins verband” grijs

Model “Romeins verband”
zandkleur

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.



Dit model kan in elke tuin tot zijn recht komen!
Als eindplaat kan u kiezen uit  rechte of gebogen panelen.

Model “Linea” zandkleur

Model “Linea”  antraciet

Model “Linea” grijs

Model “Linea”  gebroken wit

Model “Linea” antraciet

Model “Linea”  lichtbruin



Model “Linea”  antraciet



Model “Solide”  lichtbruin

Model “Elegant”  antraciet

Model “Romeins”  antraciet

Model “vlechtwerk”  met open structuur zandkleur 
Onderste plaat “steenmotief”  donkerbruin
met donkerbruine palen

Tuinhuis “Solide”  zandkleur
model “Vlechtwerk”  zandkleur

Model “Elegant” 
zandkleur

Model “Romeins” zandkleur

Model “Vlechtwerk” lichtbruin met donkerbruine palen

Tuinhuis “Solide” gebroken wit

Tuinhuis “Elegant” lichtbruin



Model “Rustique” zandkleur

Model “Vlechtwerk”  antraciet

Model  “Romeins verband”  gebroken wit

Model “Romeins” antraciet

Model “vlechtwerk”
lichtbruin

Grondkering “Romeins verband” antraciet

Pergola-constructie donkerbruin

Model “Linea” gebroken wit

Model “Elegant”  zandkleur

Model  “Romeins verband” zandkleur 

Model  “Elegant”  gebroken wit



Model “Rustique” gebroken wit



Deze samenstelling van fijne laagjes stenen zorgt voor een 
subliem resultaat en kan aan de bovenzijde met rechte of 
gebogen panelen afgewerkt worden.

Model “Rustique” zandkleur met palen in antraciet

Model “Rustique” gebroken wit

Model “Rustique” antraciet 

Model “Rustique” grijs



Compostbak
Ideaal om uw tuinafval te composteren!

Met onze betonplaten kan u geen  
constructie bedenken dewelke u niet 
kan realiseren.  U hebt de keuze tussen  
baksteenmotieven en houtmotieven. 

Dat een tuinhuisje of garage, buiten functioneel,  
ook best mooi mag zijn, bewijst ons brede gamma betonplaten. 
De tijd van saai grijs beton is definitief voorbij.  Een uitgebreid kleurenpalet 
alsook de keuze tussen steen- of houtmotief geeft uw creativiteit volledig de  vrijheid. 
Zo kan een ieder naar eigen smaak en mogelijkheden de gepaste ruimte realiseren. 

Composthoek 2x2, verschillende hoogten verkrijgbaar

Model “Elegant” lichtbruin met
donkerbruine palen

Tuinhuis “Solide” gebroken wit

Model “Solide”
zandkleur

Model “Solide” lichtbruin + grondplaat donkerbruin

Open structuurplaten zijn een ideale gelegenheid om een door-
zichtigheid in uw afsluiting te creëren. Men kan kiezen voor een 
volledig open scherm, maar men kan ook spelenderwijs kiezen 
voor gedeeltelijk te plaatsen open structuurplaten!

Beton, een synoniem voor: duurzaam, budgetvriendelijk,
beperkt onderhoud, bestand tegen vandalisme

Tuinhuis “Romeins verband” 
zandkleur

“Romeins verband”
met meervoudige garages

Model “Solide” lichtbruin

“Vlechtwerk” antraciet
met carport

Tuinhuis, model “Solide”donkerbruin

Pergola donkerbruin
model “Romeins verband”

“Open structuur” lichtbruin + grondplaat steenmotief donkerbruin 

Model “Solide” lichtbruin met donkere palen
grondplaat in steenmotief  donkerbruin



Buiten de betonplaten die gebruikt kunnen worden als grondkering, vindt 
u onder de ruime creatie’s van BAJ Beton, palissadeboorden en betonnen 
treinbielzen.  Bij het ontwerpen van uw tuin kunnen deze betonproducten 
u zeker op originele ideeën brengen.  Dankzij hun veelzijdige keuze in kleur 
en motief kan elke constructie gerealiseerd worden.

Grondkering “Romeins verband” antraciet “Romeins verband”, donkerbruine bloembak

Treinbielzen als grondkering

Model “Romeins verband” lichtbruin,
als grondkering

Treinbielzen donkerbruin als grondkering

Terrascirkel  donkerbruin

Bilzen donkerbruin, als afboording

Onze ontwerpen stralen de aandacht uit dewelke er gegeven is aan 
het esthetische uitzicht en de levensduur. Dit komt zeker tot zijn recht 
in een kleurrijke omgeving zoals bijvoorbeeld in een bloementuin.

Terrascirkel in beton Ø 3.50 m
Deze terrascirkel uit beton is een welgekomen oplossing voor ieder, die op een comfor-
tabele manier, maximaal van de tuin wil genieten. Bij dit ontwerp werd vooral rekening 
gehouden met de ideale doormeter om als tuinterras goed te benutten.

Terrascirkel  zandkleur

Terrascirkel antraciet

Trap van biels

Halve terrascirkel
donkerbruin

Voor verdere inlichtingen
staan wij steeds graag tot uw dienst.
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Afmetingen voor een hout-  of 
steenmotiefplaat

Dubbelzijdig: 2 afzonderlijke platen 
met de rug tegen elkaar in één paal 
geplaatst. Op deze manier kan  
men kiezen voor 2 verschillende  
structuren.

Enkelzijdig Dubbelzijdig

Compostbakken 2 x 2 m grijs
of donkerbruin
hoog: 40 - 60 - 80 cm enz.

Betonnen treinbiels
L x B x H
1.20 x 20 x 12
0.60 x 20 x 12

Model “Steenmotief” 
vlak gebroken wit

Model “Steenmotief” 
reliëf  lichtbruin

Model “Vlechtwerk” 
donkerbruin

Model “Romeins” 
gebroken wit

Model “Rustique” 
grijs

Model “Linea” 
antraciet

30 x 30 cm
Steen plaatsen zodat

de paal niet weg zakt

Draadpalen in verschillende hoogten
Draadhoogte: 1.02 - 1.22 - 1.52 m
= Afsluithoogte: ± 1.20 - 1.40 - 1.80 m

Palissade-rand recht (8 cm dik):
- grijs/bruin/zwart: 55 cm x 25 cm (H)
- grijs/bruin/zwart: 55 cm x 35 cm (H)
-  grijs/bruin/zwart: 55 cm x 50 cm (H)  

Model “Elegant” 
zandkleur

Model “Solide” 
antraciet

TOELiCHTinG:

1) Onze standaard betonkleur is gebroken wit (wordt gemaakt met lichtkleurige 
grondstoffen)

2) De kleur “grijs” wordt het best verkregen door gebruik van antracietkleurige 
materialen waarop de grijze hars aangebracht wordt.

3) Houtstructuurplaten zijn standaard niET verkrijgbaar in gebroken wit maar 
 kunnen wel verkregen worden met aanbrengen van de juiste harslaag.



Gekleurd in de massa:
De produkten zijn niet alleen ingekleurd aan de oppervlakte,
maar zijn in de massa gekleurd. Deze kleuring heeft als voordeel
dat voor- en achterzijde steeds identiek dezelfde kleur bezitten.

Motief aan 1 zijde:
Elke plaat vertoont slechts aan 1 zijde het motief, de achterzijde is vlak. 
Als u het motief toch aan beide zijden wil, dan kan dit door 2 platen naast
elkaar te plaatsen, in één zelfde paal.  Op deze manier is het ook mogelijk om
beide zijden met apparte structuur en kleuren uit te voeren. 

Speciale harsafwerking:
De harsafwerking kan u naar eigen inzicht zelf aanbrengen en dit 1 x om de 4 à 5 jaar.
Dit heeft de volgende voordelen:
• een glanslaag creëren zodat de structuur nog beter tot uiting komt
• zowel bij droog als nat weer dezelfde volle kleur behouden
• de hars vormt een waterafstotende laag zodanig dat er veel minder snel mos 
 kan ontstaan
Wanneer men de behandeling doet, gaan ze makkelijk 25 à 30 jaar mee.

Gemakkelijk hanteerbaar en te plaatsen:
• lengte plaat = 2 m
• hoogte per 40 cm stapelbaar
• gewicht ± 65 kg
De aparte platen geven u de mogelijkheid
met verschillende hoogten te werken.

Europark 2002 • 3530 Houthalen
Tel.: 0032 (0)11-340 850
Fax: 0032 (0)11-340 851

info@baj.be     www.baj.be
• ma-vrij van 8 tot 17u.30 (afhalingen tot 16u.30)
• ma-vrij van 8 tot 17u.00 (november tot maart)

• zat van 9 tot 11u.30 
• gesloten op zon- en feestdagen
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