
Standaardkleuren Meldorfer steenstrips



Kleur: Filo Quarts
Voeg: dunkelgrau

Kleur: Filo Granulair

Nederlandse standaardkleuren
Meldorfer steenstrips
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Kleur: Tecto Quarts
Voeg: zementgrau

Kleur: Oxid Quarts
Voeg: hellgrau

Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen 
en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de 
structuur van de originele baksteen. Granulair geeft aan dat het een steen met reliëf betreft, de Quarts variant is glad. 

Standaardformaat Nederlandse stenen: 210 x 50 mm. Zie voor verdere informatie de brochure ’Meldorfer steenstrips’.

Let op: kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag een monster aan voor de exacte kleur. 3



Kleur: Ino Quarts
Voeg: zementgrau

Kleur: Ino Granulair
Voeg: anthrazit
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Kleur: Neso Quarts

Kleur: Neso Granulair

Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen 
en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de 
structuur van de originele baksteen. Granulair geeft aan dat het een steen met reliëf betreft, de Quarts variant is glad. 

Standaardformaat Nederlandse stenen: 210 x 50 mm. Zie voor verdere informatie de brochure ’Meldorfer steenstrips’.

Let op: kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag een monster aan voor de exacte kleur. 5



Kleur: Cyclo Granulair
Voeg: hellgrau

Kleur: Molib Granulair
Voeg: hellgrau
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Kleur: Soro Granulair
Voeg: hellgrau

Kleur: Soro Quarts
Voeg: hellgrau

Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen 
en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de 
structuur van de originele baksteen. Granulair geeft aan dat het een steen met reliëf betreft, de Quarts variant is glad. 

Standaardformaat Nederlandse stenen: 210 x 50 mm. Zie voor verdere informatie de brochure ’Meldorfer steenstrips’.

Let op: kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag een monster aan voor de exacte kleur. 7



Kleur: Altweiss
Voeg: hellgrau

Kleur: Antik
Voeg: hellgrau

Duitse standaardkleuren
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Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen 
en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de stru-
ctuur van de originele baksteen. 

Standaardformaat Duitse stenen: 240 x 71 mm en 240 x 52 mm. Zie voor verdere informatie de brochure ’Meldorfer 
steenstrips’. 

Kleur: Dithmarschen
Voeg: hellgrau

Kleur: Brandenburg
Voeg: hellgrau

Let op: kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag een monster aan voor de exacte kleur. 9



Kleur: Friesland
Voeg: hellgrau
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Kleur: Mecklenburg
Voeg: hellgrau

Kleur: Hamburg
Voeg: hellgrau

Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen 
en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de stru-
ctuur van de originele baksteen. 

Standaardformaat Duitse stenen: 240 x 71 mm en 240 x 52 mm. Zie voor verdere informatie de brochure ’Meldorfer 
steenstrips’. 

Let op: kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag een monster aan voor de exacte kleur. 11
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Kleur: Oldenburg
Voeg: hellgrau

Kleur: Rotbunt
Voeg: hellgrau

Duitse standaardkleuren
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13Let op: kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vraag een monster aan voor de exacte kleur.

Kleur: Sylt
Voeg: hellgrau

Kleur: Westerwald
Voeg: hellgrau

Steenstrips worden met de hand gemaakt en zijn zeer geschikt voor productie op maat. Praktisch ieder formaat baksteen 
en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Denk hierbij aan de maatvoering, de uitstraling en de stru-
ctuur van de originele baksteen. 

Standaardformaat Duitse stenen: 240 x 71 mm en 240 x 52 mm. Zie voor verdere informatie de brochure ’Meldorfer 
steenstrips’. 
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