
Gevelstenen 
eigentijds met beton

panorama collectie





Ruimte verbeteren: daar staat Ebema_Stone&Style voor. 

Voortaan doen we dat ook verticaal. Met de nieuwe panorama-collectie.  
Karaktervolle hoogwaardige betongevelstenen in elegant langformaat. 

De kleurnuances van de gevelstenen variëren van zacht tot uitgesproken. Perfect 

in lijn met eigentijdse woningen, appartementsgebouwen en bedrijfsgebouwen. De 

gevelstenen en steenstrips zijn bovendien verkrijgbaar in diverse afwerkingen en 

oppervlaktestructuren.

Afmetingen panorama-collectie  

• panorama ‘Brick’ lang-smalformaat ca. 600 x 90 x 40 mm (= l x b x h)  

• panorama ‘Strip’ lang-smalformaat ca. 600 x 20 x 40 mm (= l x b x h)

Afwerkingen en oppervlaktestructuren

Verkies je een gladde afwerking? Dan kies je voor de tinten beige (Dune Beige), 

wit (Nordic White of Cloud White), grijs (Whale Grey, Dusk Grey of Smoke Grey) of 

zwart (Volcanic Black). Zij vertonen een zachte tot meer uitgesproken karaktervolle  

nuancering. Liever ruwer? Ga dan voor een gewaterstraalde gevelsteen in de  

genuanceerde kleur Dim Grey.

DIM GREY



CLOUD WHITE

WHALE GREY

DUSK GREY

NORDIC WHITE

Gladde afwerking   
Egale strakke look

Gladde afwerking   
Egale strakke look

Gladde afwerking   
Egale strakke look
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Gladde afwerking   
Egale strakke look



SMOKE GREY

DUNE BEIGE

DIM GREY

VOLCANIC BLACK

Gladde afwerking   
Egale strakke look

Gladde afwerking   
Egale strakke look

ruwere gewaterstraalde  
oppervlaktestructuur 
Gekorrelde look

Gladde afwerking   
Egale strakke look



Architectuur accentueren
Het meest opvallende kenmerk van de panorama-gevelstenen: hun 
lang-smalformaat. Ze zijn naast maatvast, ook mooi recht. Dit zorgt 
voor een heel strak effect. Het geeft ook de mogelijkheid geeft om met 
een heel smalle voeg te werken. Ideaal om te spelen met lijnen in de 
breedte én de hoogte en zo gevels horizontaal of verticaal open te 
trekken. De elegante vormgeving draagt bij tot een strakke eigentijdse  
uitstraling.
 

Creativiteit ondersteunen
De panorama-gevelstenen in prefabbeton zijn maatvast. Hierdoor 
zijn ze geschikt voor diverse verwerkingsmethodes: van verlijmen,  
plaatsen met dunbedmortel, verwerken met doorstrijkmortel of 
zelfs traditioneel metselen. Een veelzijdigheid die alle vrijheid 

geeft aan architecturale creativiteit.
 

Detaillering doortrekken
De gevelelementen zijn beschikbaar als gevelsteen én steenstrip. 
Van alle gevelstenen zijn er naast steenstrips ook hoekstrips, 
zool-strips en hoekzoolstrips verkrijgbaar. Deze zijn niet alleen 
zeer geschikt voor nieuwbouw, maar ook om je gevel te renove-
ren. Daarnaast zijn steenstrips ook ideaal om door te trekken naar  
andere volumes zoals de afwerking van een garage of overdekt  
terras. Creatieve optie: de detaillering van je betongevelstenen 
trek je naadloos door naar de verharding van je tuin, terras en 

inrit. Een harmonieus totaal concept.
 

Tinten vasthouden
Een impregnering zorgt voor een duurzame bescherming. De  
onzichtbare beschermlaag stoot water en vuil af, maar ademt  
tegelijk. Neerslag loopt hierdoor over de gevel, terwijl aanwezig 
vocht toch altijd uit de steen geraakt. De kleurintensiteit van de 
steen behoudt langer haar frisheid en oorspronkelijke uitstraling. 
De gevelstenen zijn bovendien voor lange termijn goed beschermd 
tegen kalkuitbloeiing en groenaanslag.

Met dit nieuwe gevelgamma geeft  

Ebema_Stone&Style ruimte aan de  

creatieve vrijheid in het ontwerp proces. 

De panorama-collectie biedt een wereld 

aan ontwerpmogelijkheden, is duurzaam 

en is vlot te plaatsen. 

 
Type strips

Steenstrip

Hoekstrip

Zoolstrip

Hoekzoolstrip

Hoekzoolstrip links

Hoekzoolstrip rechts

 

 



Efficiënter bouwen

De gevelstenen zijn ontwikkeld met het oog op een vlotte  
plaatsing. Dat betekent tijdswinst, minder verspilling én budget   

voordeel voor de bouwheer. 
 
    Enkele kenmerken:

• Met de afgewerkte kopse zijde kan elke steen op elke plek   
 in de gevel terecht. Werken aan de hoeken is meteen een   
 stuk gemakkelijker. 
• Eén kopse zijde heeft een smalle afstandsnok van 1,5 mm.  
 Resultaat? Een mooie en gelijkmatige afstand tussen de   
 kopse voegen. Hierdoor oogt de gevel rustig. Bovendien   
 is het een duidelijk herkenningspunt voor de zichtzijde van   
 de steen.
• In elk pak zijn er – per laag – hulpstukken voorzien van 16,   
 24, 32 en 40 cm lang. Handig bij bepaalde verbanden en om   
 zaagwerken op de werf te beperken.
• Standaardadvies: verlijm de stenen op een voegdikte van ca.   
 4mm in wildverband.

Tip! 

Maatwerk mogelijk

Werk je aan een ontwerp dat een uniek design of een specifieke  

projectkleur vereist? Ebema is al jaren specialist in vernieuwende 

betonoplossingen. De experts van Ebema_CustomConcrete zitten 

graag met je samen voor een specifiek project.

Hoekzoolstrip

Hoekzoolstrip links

Hoekzoolstrip rechts

VOLCANIC BLACK



Ruimte verbeteren … ook verticaal! 

Onze buitenruimte is kostbaar. Ebema_Stone&Style verbetert ze daarom al jaren. Met  

vernieuwende en stijlvolle oplossingen in hoogwaardig geprefabriceerd beton voor tuin,  

terras en inrit. En voortaan ook … voor gevels.

Met ons assortiment van panorama-gevelstenen houden we ons inderdaad niet langer 

op de vlakte. We kijken resoluut omhoog. Naar oplossingen om gevels nog duurzamer, 

mooier en efficiënter te bouwen. Samen met bouwheren, handelaars, aannemers en  

architecten geven we vandaag vorm aan de buiten  gevels van morgen.

We denken vooruit. Op vlak van esthetiek, duurzaamheid, gebruiksgemak en efficiëntie. 

Want alleen door met alles rekening te houden, kunnen we samen ruimte verbeteren.

 

Verticale inspiratie opdoen?

Ontdek de panorama-collectie op: gevel.stone-style.ebema.be

Horizontale inspiratie opdoen?

Ontdek totaalconcepten voor tuin, terras en inrit op: stone-style.ebema.be/nl-BE

Persoonlijk  
advies?  

Contacteer ons via  
building@ebema.be  
of +32 89 61 00 11 


