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Disclaimer

De in deze brochure getoonde informatie is door 
eXterno met zorg samengesteld, doch voor de juistheid 
en volledigheid daarvan kan worden ingestaan. De 
weergeven kleuren van de producten kunnen enigszins 
afwijken van de werkelijkheid.
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Meer informatie:

| Inhoudsopgave



eXterno dé specialist in natuursteen

eXterno is een jong, trendy bedrijf met een eigentijds 
totaalconcept voor uw tuin. Zowel voor bestrating 
als voor tuinhout, steigerplanken en maatwerk 
natuursteen kunt u bij eXterno terecht. Én voor zeer 
scherpe prijzen. Dit komt door eigen import van deze 
artikelen.
Steigerhout is een sterk product wat u kunt 
gebruiken voor meubels, schuttingen, vlonders en 
plantenbakken.

Door de vele contacten met importeurs, exporteurs 
en tuin- en landschapsarchitecten kent eXterno de 
laatste trends.
eXterno onderscheidt zich door kennis en service. 
Een persoonlijke benadering en helderheid over de 
kosten vinden wij zeer belangrijk.
eXterno beschikt over eigen transport en kan hierdoor 
snel en flexibel leveren tegen een scherp tarief door 
geheel Nederland. Graag denken wij mee over de 
ideale oplossing voor uw tuin.

 Regelmatig kunt u aanbiedingen van ons  
 vinden op marktplaats.nl.

Wij zijn ook te vinden op:

| Inleiding E TERNOXE TERNOX

Zie aanbiedingen:
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Bhopal Blue Anticato toegepast

| Hardsteen

1

Chateau Noir

Een uit India afkomstige hardsteen / kalksteen met bijna zwarte 
kleur.
Chateau Noir wordt geleverd met een donker gezoete en licht 
getrommelde afwerking. Deze afwerking geeft de tegel een rijke 
uitstraling. De tegels worden handmatig geschuurd en verouderd.
Chateau Noir kan in iedere tuin van klassiek tot modern door de 
egale donkere strakke kleur en de mooie getrommelde kanten. 
Ze worden gekalibreerd geleverd en zijn hierdoor eenvoudig te 
leggen. Door de kalkafzetting en de weersinvloeden zijn enige 
gebruik sporen na verloop van de tijd niet meer zichtbaar.

Chateau Noir

Maten:
- 60 x 60 x 2,5
- 80 x 80 x 2,5

Bhopal Blue Anticato

Maten:
- 60 x 60 x 2,5
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Castello Grigio

Maten:
- 60 x 60 x 2,5

Castello Grigio

Deze uit India afkomstige hardsteen / kalksteen heeft een grijze 
egale kleur.
Castello grigio heeft een gezoete en licht getrommelde afwerking. 
De afwerking geeft de tegel een chique uitstraling . Castello Grigio 
tegels worden handmatig gezoet en verouderd.
Deze tegels kunnen in iedere tuin van landelijk tot modern door 
de strakke grijze kleur en de getrommelde kanten. Ze worden 
gekalibreerd geleverd en zijn hierdoor eenvoudig te leggen. Door 
de kalkafzetting en de weersinvloeden zijn enige gebruik sporen 
na verloop van de tijd niet meer zichtbaar.

* Wild verband:
eXterno bied Bhopal Blue Natural in wild verband aan. Dit wild 
verband bestaat uit een mix van vier maten:
- 60 x 90 - 60 x 30
- 60 x 60 - 30 x 30
Dit legpatroon zorgt voor de juiste mix van kleur en nuanceringen.

E TERNOXE TERNOX

Chateau Noir toegepast

Bhopal Blue Natural

Maten:
-  verkrijgbaar in 
 wild verband *

Meer informatie:
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| Leisteen
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Silvermoon toegepast

Leisteen

Leisteen is zeer kenmerkend door haar 
natuurlijk gespleten oppervlak.
Ook is het in zeer diverse kleuren en 
maten leverbaar.
Denk hierbij aan zwart, antraciet, grijs, 
beige en herfsttinten.

Kenmerken Leisteen:
- natuurlijk oppervlak
- slijtvast
- kleurvast
- vorstbestendig

Manieren van toepassen:
- terras
- vijver / zwembadomranding
- staptegels
- tuintafels
- waterpartijen
- etc.

Brazillian Black

Maten:
- 60 x 60 x 2,5
- 80 x 80 x 2,5
- 100 x 100 x 2,5
-  wild verband *

Tandur Yellow

Maten:
- 60 x 60 x 2,5

Rusty Slate

Maten:
- 60 x 60 x 3
-  verkrijgbaar in 
 wild verband *

* Wild verband:
eXterno bied Leisteen zowel in de aangegeven maten als wild verband. 
Dit wild verband bestaat uit een mix van vier maten:
- 60 x 90 - 60 x 30
- 60 x 60 - 30 x 30
Dit legpatroon zorgt voor de juiste mix van kleur nuances en afmetingen 
zodat Rusty Slate het beste tot zijn recht komt.



Asian Black Slate

Maten:
- 60 x 60 x 2,5
- 80 x 80 x 2,5
- 100 x 100 x 2,5
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Silvermoon

Maten:
- 60 x 60 x 2,5

Asian Black Slate

Een leisteen soort afkomstig uit zuid India met een bijna zwarte kleur. Het materiaal is vooral 
kenmerkend door het egale splijtoppervlak. Deze leisteen is verkrijgbaar in een drietal maten.
Asian Black is een kalkhoudende leisteen en hierdoor niet kleurvast maar is wel op kleur te 
houden met een natuursteen coating.

E TERNOXE TERNOX

Asian Black Slate toegepast

Silvermoon Anticato

Maten:
- 60 x 60 x 2,5

Asian Black Anticato

Maten:
- 60 x 60 x 2,5
- 80 x 80 x 2,5

Meer informatie:
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Starlight Black toegepast

| Basalt / Graniet

Basalt / Graniet

Basalt / Graniet tegels zijn herkenbaar aan hun homogene 
structuur. Het wordt in blokken uit de groeve gewonnen, in 
platen gezaagd en vervolgens verwerkt tot tegels met diverse 
afwerkingen. De materialen staan vooral bekend om hun 
hardheid, kleurvastheid en strakke uitstraling.

Tegenwoordig worden de materialen vaak gevlamd: door 
kortstondig branden wordt het materiaal tot zeer hoge 
temperaturen verhit en vervolgens snel afgekoeld. Hierdoor 
komen minuscule stukjes los, waardoor het oppervlak licht reliëf 
vertoond, met als bijkomend voordeel een hoge antislipwaarde.

Basalt

Basalt is een vulkanisch gesteente dat veelal zijn oorsprong vind 
vanuit het noorden van China.
Basalt is te herkennen aan de donkere kleur, het is een van de 
donkerste natuursteensoorten. De steen is veelal egaal van kleur 
en structuur.
De afwerking van basalt kan op verschillende manieren, zowel 
gezoet, gevlamd als gebouchardeerd.

Oriëntal Black

Maten:
- 60 x 60 x 3
- 80 x 80 x 3
- 100 x 100 x 3

Starlight Black

Maten:
- 60 x 60 x 2,5
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Nero Assoluto

Maten:
- 60 x 60 x 3 
- 80 x 80 x 3

E TERNOXE TERNOX

Oriental Black toegepast

Graniet

Graniet is een gemengd korrelig, kristallijn stollinggesteente dat 
ongelaagd van structuur is. Samengesteld uit verschillende 
mineraalsoorten die bepalend zijn voor kleurschakelingen van het 
graniet.
Iedere streek van herkomst bezit zijn eigen bijzondere 
eigenschappen. Dit bepaalt de structuur van het graniet. Graniet is 
meer open van structuur dan composiet. Door deze open structuur 
kunnen bij strijklicht putjes zichtbaar zijn. Door de oorsprong van 
het gesteente kunnen er binnen een steensoort afwijkingen in 
kleur en structuur voorkomen.
Zowel bij Basalt als Graniet kunnen er kleine haarscheurtjes en 
natuurlijke vlekken zijn ontstaan. Deze kenmerken geven een 
natuurproduct een uniek karakter.

Kenmerken Basalt / Graniet:
- zeer hard 
- slijtvast 
- bestand tegen hoge gebruiksbelastingen. 
- niet zuurgevoelig 
- waterdicht

Misty Grey

Maten:
- 60 x 60 x 3 
- 80 x 80 x 3
- 100 x 100 x 3

Meer informatie:
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| Kwartsiet
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Modak Sun-set toegepast

Modak Sun-set

Maten:
- 60 x 60 x 3
- Wild verband *
- Banen verband *

Modak Sun-set

Tijdens de winning worden gelaagd steensoorten zoals leisteen en kwartsiet in schollen van 
de rots gespleten. En zo nodig worden de schollen weer in dunnere plakken gespleten.
Het splijtoppervlak heeft een natuurlijke variatie en wordt niet verder bewerkt. Het uiterlijk 
van het splijtoppervlak is afhankelijk van de steensoort.

eXterno biedt Kwartsiet zowel aan in 60 x 60 als in een tweetal leg verbanden. 

*Wild verband een mix van vier maten:
- 60 x 90
- 60 x 60
- 60 x 30
- 30 x 30

* Banen verband een mix van drie maten:
- 30 x 45
- 60 x 45
- 75 x 45

Deze legpatronen zorgen voor de juiste mix van kleur nuances en afmetingen zodat dit 
materiaal het beste tot zijn recht komt.

Meer informatie:
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Asian Blue (Gezoet) toegepast

Voegsel voor natuursteen tuintegels

Gator Sand XP is een voegmiddel welke gebruikt wordt voor het 
invoegen van diverse bestratingen welke niet door gemotoriseerd 
verkeer worden belast, bijv. terrassen en tuinpaden.

Gator Sand XP voegmiddel is eenvoudig in te vegen en wordt 
geleverd in zakken van 25 kg. Gator Sand is slijtvast en blijvend 
bestand tegen weersinvloeden.

Het materiaal wordt niet uitgespoeld, is scheurvrij en krimpvast, 
uithardend.
De voegmortel hecht uitstekend aan de omliggende bestrating, 
is waterdoorlaatbaar en vorst- en weersbestendig. Zowel binnen 
als buiten toe te passen. Het verdraagt dooizout goed.

Gator Sand XP is verkrijgbaar in de kleuren Antraciet en Beige.

E TERNOXE TERNOX| Voegen

Meer informatie:
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Ardesch Grey toegepast

| Split / Grind

Split / Grind

Geef uw tuin een strakke uitstraling door split of grind toe te passen. 
Split is er in vele variaties en kleuren. Het is eenvoudig toepasbaar 
en geschikt voor zowel grote als kleine oppervlakken.

Basalt split 

Een van de meest populaire splitsoort op dit moment! Door de 
donkere kleur grijs (antraciet) is deze split te combineren met 
vele andere kleuren en materialen! . Tevens is deze Basalt split 
kleurvast.

Ardesch Grey

Een grijze kalksteensplit afkomstig uit de Belgische Ardennen. Het 
is een zeer harde kalksteen soort die uitermate geschikt is voor 
toepassingen die zwaarder belast worden zoals parkings, opritten. 
Onze Ardesch Grey split is mooi egaal grijs en qua kleur lichter dan 
bijvoorbeeld basaltsplit. Ardesch Grey split heeft een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding: zeer slijtvast en scherp geprijsd.

Anti worteldoek

eXterno levert 
rollen doek 
van 10m2.

Basalt Split

Maten:
- 8 - 16 mm 
- 16 - 22 mm

Ardesch Grey

Maten:
- 8 - 16 mm
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Asian Blue (Gezoet) toegepast

Ice Blue

Een marmersoort met een prachtig ijsblauw-grijze kleur. De split 
is zeer geschikt voor siertoepassingen in tuinen, als ook voor 
looppaden en opritten. Ice blue split is afkomstig uit Frankrijk.

Kasteel Grind 

Een prachtige soort siergrind met een natuurlijk gevormde zeer 
ronde vorm. Kasteel grind wordt in Nederland en België de laatste 
tijd steeds populairder! Dit komt door de zachte kleur en de zeer 
ronde vorm, waardoor Uw oprit of tuinpad comfortabel loopt (ook 
blootsvoets).

Kenmerken Split / Grind:
- diverse kleuren leverbaar
- zeer geschikt voor looppaden
- diverse maten leverbaar
- uitstekend voor afwerking en decoratie
- duurzaam

E TERNOXE TERNOX

Basalt Split toegepast

Ice Blue

Maten:
- 8 - 16 mm

Kasteel Grind

Maten:
- 8 - 16  mm 
- 16 - 32  mm

Meer informatie:
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Steigerhout toegepast

| Steigerhout

Trendy Steigerhout

Steigerhout is erg trendy, voor meubelen zowel binnen als buiten. 
Dit komt door de eigenschappen: stevig, onderhoudsvriendelijk, 
gemakkelijk te verwerken en duurzaam.

Het is daarom uitstekend geschikt voor vlonders, plantenbakken, 
tuinmeubelen, loungebanken, picknicktafels en boomhuisjes.

Het enige onderhoud dat steigerhout nodig heeft, is een 
goede houtbeschermingslaag. Let er hierbij op dat u een 
vochtregulerende beits gebruikt. Het vocht wat in het hout zit 
kan bij niet-regulerende beits niet meer weg. Hierdoor gaat het 
hout rotten.

Huur een aanhanger!

Het vervoer hoeft geen probleem te zijn. U kunt bij ons een 
aanhanger huren.

Kosten:
- 2 uur:  € 12,50
- hele dag:  € 25,00



12

Steigerhoutbeits

Wij leveren speciale steigerhoutbeits. 
Deze is verkrijgbaar in de kleuren: 
- White Wash
- Grey Wash
- Antraciet Wash
- Black Wash

Deze steigerhoutbeits geeft een stoere en oude uitstraling aan 
uw steigerplanken.

Schroeven

Wij bieden de schroeven aan in de maat 5 x 50 mm speciaal voor 
steigerhouten planken á 200 stuks per doos.

E TERNOXE TERNOX

Meer informatie:
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| Maatwerk / Service

Maatwerk / Service

Particulieren, aannemers, klusbedrijven, kortom iedereen die wil bouwen of 
verbouwen, kan bij eXterno terecht voor standaardartikelen van hardsteen 
zoals dorpels, vijverranden, vensterbanken en trappen, zowel in de 
standaardafmetingen als op maat gemaakt. Geen stagnatie meer in de bouw 
door het wachten op materiaal! Aannemers kunnen direct het materiaal 
meenemen naar het werk en daar afwerken of het vooraf door eXterno laten 
bewerken.

Particulieren kunnen bijvoorbeeld hun vijverrand en omliggende tegels 
pasklaar laten maken. Het grote voordeel dat ze niet zelf aan de slag 
hoeven met op maat zagen van de tegels. Wij hebben de apparatuur en de 
deskundigheid om dit voor u te realiseren. Particulieren zijn verzekerd van 
een professioneel, kwalitatief goed, eindresultaat.

De grote voordelen van eXterno: snelle levering direct uit voorraad, deskundig 
advies gebaseerd op jarenlange ervaring, service, kwaliteit en kostprijs 
technisch zeer aantrekkelijk.

Mede-eigenaar Luuk Schoot is ervaringsdeskundige. Hij komt uit een 
familiebedrijf met 60 jaar ervaring met het verwerken van natuursteen. Luuk 
Schoot is gediplomeerd steenhouwer en bezit alle certificaten op het gebied 
van bewerken van natuursteen.
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Meer informatie:

Maatwerk

- deur dorpels
- vensterbanken
- muurafdekkingen
- raam dorpels
- bordesplaten
- en vele andere toepassingen in en om huis

Service

- vakkennis
- eigen transport
- maatwerk
- scherpe prijs (import)
- snel

Meer weten?

Om u een volledig beeld te geven van ons 
assortiment nodigen wij u graag uit in onze 
showrooms.
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| Maatwerk / Bewerkingen

Diverse bewerkingen natuursteen

Zagen

Natuursteen wordt in blokken, zuilen of schollen 
gewonnen uit onze aardkorst. Dit gebeurt in een 
natuursteengroeve.
De stukken natuursteen worden ruw gelaten of onder 
een zaag geplaatst. Als het natuursteen gezaagd is, zijn 
de strepen en lijnen van het zaagblad nog zichtbaar.

Schuren - Zoeten

Wanneer er uit deze grote brokken natuursteen dikke en 
dunne platen zijn gezaagd worden deze in een tweede 
fase op maat gezaagd op een kleinere machine.
Het natuursteen is nu nog ruw, scherp en licht van kleur. 
Door het natuursteen met bepaalde schuurmachines en 
schuurschijven te bewerken veranderd het oppervlakte.
Door het schuren wordt het natuursteen glad en de 
kleur donkerder. We onderscheiden 2 afwerkingen: Licht 
gezoet en Donker gezoet.
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Meer informatie:

Polijsten

Na het zoeten van het materiaal is de structuur en kleur 
nuancering al duidelijk zichtbaar. Er kan nu eventueel 
gekozen worden om door te gaan naar de laatste stap 
om het natuursteen te polijsten. Hierdoor ontstaat er 
een hoogglans.
Dit is onderhoudsvriendelijker dan de bewerkingen in 
eerder stadium. De kleur en structuur is op deze manier 
ook optimaal zichtbaar.

Frijnen

Dit zijn allemaal fijne evenredige lijntjes naast elkaar. 
Dit kan handmatig of machinaal worden uitgevoerd.

Machinaal zullen de lijnen eruit worden gefreesd en 
kaarsrecht zijn. Met de hand is het ambachtelijk en dat 
geeft een levendig karakter aan het natuursteen.

Hakken - Boucharderen

Dit gebeurd met behulp van een hamer en beitel.

Dit is het aanbrengen van kleine puntjes in de steen. Dit 
geeft een authentieke uitstraling aan het materiaal.
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Hoofdlocatie

eXterno Nijmegen

Hogelandseweg 3
6545 AC Nijmegen

Info@eXterno.nl

024 373 14 14
06 434 203 41

Locatie midden Nederland

eXterno Utrecht

Atoomweg 12
3542 AB Utrecht

Info@eXterno.nl

030 820 10 88
06 484 607 69
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