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IN DEZE CATALOGUS

Steenplaza Lexmond  & Xclusive Gardens 

            

Loungesets    

Tuinstoelen    

Tuintafels    

Keramische tafelbladen  
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Steenplaza Lexmond 

Waar begint u bij de aanleg van een nieuwe tuin? Het 

antwoord op deze vraag is eenvoudig: bij Frans de Bruyn in 

Lexmond. Daar vindt u niet alleen een inspirerende collectie 

sierbestrating en tuinhout, u doet ook ideeën op in de 

showtuin van 5000m².

Gevestigd in Lexmond, begonnen met een klein assortiment 

bestatingsmaterialen, maar inmiddels is de collectie enorm 

uitgebreid met vele inrichtingselementen voor uw tuin; zoals 

tuinhout, stapelblokken, vijvermaterialen, kunstgras, 

verlichting en ook meubilair van XG.

Alles voor een complete en sfeervolle tuin onder één dak!

www.steenplazalexmond.nl

 

Pagina tebi
steenplaza 
Almere buiten 
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Xclusive Gardens 

Xclusive Gardens, afgekort XG, staat voor kwaliteit, stijl 

en een uniek design. Met een gevarieerd aanbod aan 

producten speciaal voor buiten wordt uw tuin een echte 

eyecatcher.

 XG heeft een zorgvuldig geselecteerd assortiment 

tuinmaterialen, met ook een exclusieve lijn aan eigen 

ontwerpen. Samen met onze partners in bestrating zorgen 

wij dat u kunt kiezen voor het complete pakket. Geniet van 

uw tuin, met prachtige tegels en maak dit af met de XG 

tuinmeubelen. 

MIB is onderdeel van XG

www.xclusivegardens.com

www.meestersinbuiten.nl
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NAPELSLOUNGESET NAPELS

Deze robuuste loungeset heeft een modern en stoer uiterlijk. 

Het is dan ook een echte eyecatcher in uw tuin. Dankzij het 

aluminium frame heeft de loungeset een lange levensduur en 

door de grove teakhouten planken is het een uniek model. 

De afmetingen van de loungeset zijn  180 x 180 cm + een 

hoekstuk van 75 cm. Deze loungeset is geschikt voor 5 personen 

en wordt geleverd inclusief bijpassende loungetafel.

De loungetafel is net als het zitgedeelte gemaakt van een 

aluminium frame. Het blad van de tafel is een keramische plaat. 

Deze keramische plaat Boost Tarmac maakt de tafel kras- en 

weerbestendig. De kussens zijn voorzien van een speciale 

coating en zijn daardoor waterafstotend. 

De loungeset Napels Aluminium - Teak bestaat uit:

+  2 x  loungebank recht 180 x 75 x 40 ( l x b x h ) met een       

rugleuning van 68 cm hoog. 

+            1 x hoekstuk 75 x 75 x 40 cm ( l x b x h )  met een        

rugleuning van 68 cm hoog. 

+ 1x loungetafel 80 x 80 x 40 cm (l x b x h)

PRIJS €1.650
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LION 
ROPE 
CHAIR

TUINSTOEL XG LION ROPE CHAIR 

De XG Lion Rope Chair heeft een speciaal design en 

is uniek in zijn soort. De stoel heeft dik gevlochten 

touw dat speciaal voor buiten is gemaakt. Het frame 

van de stoel is gemaakt van aluminium en dit zorgt er 

voor dat de stoel licht van gewicht is en makkelijk te 

tillen.  Met het  antraciet gekleurde fi jne frame en de 

robuuste vlechten zijn deze stoelen onmisbaar in een 

moderne tuin!

PRIJS €184,95
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LAURIA TUINSTOEL LAURIA 

Een moderne stoel met een stoere uitstraling. Deze stoel kunt u 

goed combineren met een mooie lange teakhouten tafel of juist 

met een robuuste keramische tafel. 

De stoel is volledig gemaakt van een aluminium frame en 

daardoor is de stoel onderhoudsvrij en licht van gewicht. Fijn in 

het Nederlandse klimaat! Een leuke touch van deze stoel is de 

teakhouten leuning. Ook heeft de Lauria stoel een mooi lichtgrijs 

kussen dat leuk accentueert met het donker gecoate frame.

Beperkte voorraad PRIJS €144,95
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PORTO TUINSTOEL PORTO 

Deze moderne en handige stapelstoel is een mooie 

lichtgewichte tuinstoel met een strak design. De stoel 

heeft een stevig aluminium frame en een fi jn textileen 

zitvlak ,wat zorgt voor een zeer comfortabel zitgevoel. 

En wat maakt deze stoel nu helemaal af? De 

teakhouten leuning geeft de stoel een moderne en 

tijdloze uitstraling. Doordat de stoel zeer gemakkelijk 

te stapelen is bespaart u veel ruimte met opbergen.

Beperkte voorraad PRIJS €114,95
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TAZZOTUINSTOEL TAZZO

De Tazzo stoel is een robuuste en stoere stoel. Door het 

brede onderstel valt de stoel echt op en is dit een opvallende 

verschijning in uw tuin. Robuust tafelen, zo zou u het kunnen 

noemen. 

Deze stoel is goed te combineren met een grote teakhouten tafel 

of juist met een stoere keramische tafel. De stoel is gemaakt van 

een aluminium frame en is afgewerkt met een polyester touw. 

Dit touw is waterafstotend en daardoor zijn deze stoelen zeer 

geschikt voor het Nederlandse klimaat. Deze stoel heeft een 

teakhouten leuning wat de Tazzo stoel helemaal af maakt.

PRIJS €159,95
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SIENATUINSTOEL SIENA 

De Siena stoel, ons nieuwe pareltje in de XG  collectie. 

Door het minimalistische design, de mooie afwerking 

van de leuningen en het grote en zeer comfortabele  

zitkussen is er maar één conclusie: 

Siena HAS IT ALL!  

Het frame van de stoel is gemaakt van aluminium 

en dit zorgt er voor dat de stoel licht van gewicht 

is en makkelijk te tillen. De kleur van het frame is 

antraciet en dubbellaags gepoedercoat. De kussens 

zijn gemaakt van zeer hoge kwaliteit polyester en zijn 

waterafstotend. 

PRIJS €169,- 
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LUSTRAKERAMISCHE TAFEL LUSTRA

De Lustra tafel heeft een minimalistisch design en valt in het 

bijzonder op door de fi jne tafelpoten. ‘Less is more’ is de 

uitstraling van deze tafel. De tafel heeft een mooi afgewerkt RVS 

frame met een keramisch tafelblad. 

De tafel is verkrijgbaar in RVS kleur en antraciet gecoat en met 3 

verschillende kleuren tafelbladen. Zie pagina 35

De tafel heeft een afmeting van 220 x 100 x 74 cm ( l x b x h ) 

Het frame is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Meerprijs gecoat frame RAL 7016 antraciet  €200,- 

RVS Antraciet
(RAL 7016)

Vanaf PRIJS €810,- 
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SALERNOTEAKHOUT TAFEL SALERNO

In het huidige assortiment hebben we de teakhout 

tafel Salerno. Deze tafel komt uit dezelfde collectie 

als de Lauria stoel. De tafel heeft een aluminium 

frame gecombineerd met een teakhouten tafelblad. 

Wat uniek is aan deze tafel is de U-poot en de 

aluminium strip die doorloopt in het teakhouten blad. 

Het blad lijkt te zweven, doordat het aan beide kanten 

uitsteekt. Kortom, een bijzondere tafel!

De tafel heeft een afmeting van 250 x 100 x 77 cm 

( l x b x h ) 

Beperkte voorraad. PRIJS €1.195,-
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NOHATEAKHOUT TAFEL NOHA

De Noha teakhout tafel is een hele bijzondere tafel en dat komt 

niet alleen door het uiterlijk. De standaard maat van de Noha 

tafel is 220 cm lang en de tafel is hierdoor zeer geschikt voor 

maar liefst 6 personen. 

Heeft u bijvoorbeeld een verjaardag, maar is er niet genoeg 

plek aan tafel? Dan is de Noha tafel uitermate handig! In de 

tafel zit een verlengpaneel. Deze is niet zichtbaar wanneer de 

tafel ‘gewoon’ staat, toch kunt u de tafel in een handomdraai 

verlengen tot maar liefst 280 cm lang. Zo kunt u met de 2 kopse 

kanten meegeteld wel 10 mensen kwijt aan de tafel!

Daarnaast heeft de tafel een mooi, modern design, u kunt deze 

goed combineren met verschillende tuinstoelen uit de XG 

collectie.

De tafel heeft een afmeting van 220 x 100 x 75 cm (l x b x h ) met 

een verlengpaneel van 60 cm. Totale lengte van 280 cm. 

                      Beperkte voorraad            PRIJS €1.395,-
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LIDOKERAMISCHE TAFEL LIDO

De keramische tafel Lido is een stoere en robuuste 

tafel met een RVS frame en een keramisch tafelblad. 

Dit blad steekt over het frame heen en lijkt daardoor 

een zwevend eff ect te hebben. Wel is het blad 

volledig aan het onderstel gemaakt, dit zorgt voor 

veel stabiliteit. 

De tafel is verkrijgbaar in RVS kleur en antraciet 

gecoat en met 3 verschillende kleuren tafelbladen. 

Zie pagina 35

De tafel heeft een afmeting van 240 x 100 x 74 cm

 ( l x b x h ) 

Het frame is verkrijgbaar in de volgende kleuren

Meerprijs gecoat frame RAL 7016  antraciet €200,- 

RVS Antraciet 
(RAL 7016)

Vanaf PRIJS €915,- 
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LIDOTEAKHOUTEN TAFEL LIDO 

De Lido tafe heeft een uniek design en valt in het bijzonder op 

door de grove tafelpoten. Het frame van de tafel is gemaakt van 

RVS en  is dubbelaags gepoedercoat. Het bijzondere aan deze 

tafel is dat alle bladen van keramiek of teakhout  universeel op 

deze tafel passen. 

Je kan dus kiezen voor de Lido tafel met een teakhouten blad  

maar ook voor een keramisch blad met 3 verschillende kleuren 

tafelbladen. Zie pagina 35

Het teakhout is van zeer hoge kwaliteit en is gekeurd en FSC-

gecertifi ceerd.

De tafel heeft een afmeting van 240 x 100 x 74 cm

 ( l x b x h ) 

De tafels zijn standaard gekleurd in RAL 7016 antraciet 

PRIJS €1.500,-  
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TOLEDORONDE TAFEL TOLEDO

De tafel Toledo is een sfeervolle tafel en dat heeft 

alles te maken met de ronde vorm. De tafel heeft een 

robuust onderstel met een prachtige teakhouten blad 

van wel 150 cm doorsnede ( diameter) en heeft plek 

voor minimaal 6 stoelen. 

Ook met deze tafel is het mogelijk een mooi groot 

keramisch blad uit één stuk op het frame te kunnen 

plaatsen. 

Zo blijft de tafel universeel en is er voor elke stijl een 

mogelijkheid. 

PRIJS Teakhout:   €1.725,-  
PRIJS Keramisch: €1.825,-



29



30



31

LUSTRATAFEL LUSTRA XCLUSIEF

De Lustra tafel exclusief heeft een minimalistisch design en valt 

in het bijzonder op door de fi jne tafelpoten. ‘Less is more’ is de 

uitstraling van deze tafel. De tafel heeft een mooi afgewerkt RVS 

frame en is dubbellaags gepoedercoat. 

De Lustra Xclusief tafel is beschikbaar met 3 verschillende 

kleuren tafelbladen. Zie pagina 35

De tafel heeft een afmeting van 220 x 100 x 74 cm ( l x b x h ) 

Het blad is gesneden in een unieke vorm en steekt mooi over 

daardoor krijg je een zwevend eff ect, Het blad heeft een ruimere 

maat dan het tafelframe. 

De tafels zijn standaard gekleurd in RAL 7016 antraciet 

PRIJS €1.050,- 
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ULTIMOULTIMOKERAMISCHE TAFEL ULTIMO 

De tafel Ultimo is het helemaal! Door de grove poten 

en unieke model is dit een opvallend exemplaar. De 

tafel is volledig onderhoudsvrij en door het aluminium 

donker gecoate U frame is het daarom ook licht van 

gewicht. 

De tafel kan worden gecoat in de gewenste kleur en 

met 3 verschillende kleuren tafelbladen. Zie pagina 

35

De tafel heeft een afmeting van 240 x 100 x 74 cm

 ( l x b x h ) 

PRIJS:   €1.650,-  

SALERNOULTIMOSALERNOULTIMOULTIMOKERAMISCHE TAFEL ULTIMO ULTIMOSALERNOULTIMOKERAMISCHE TAFEL ULTIMO ULTIMO
De tafel Ultimo is het helemaal! Door de grove poten SALERNODe tafel Ultimo is het helemaal! Door de grove poten SALERNO

Beperkte voorraad
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SALERNO
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WAAROM KIEZEN VOOR EEN KERAMISCH 
TAFELBLAD?

Keramiek heeft verschillende positieve eigenschappen en is 

daardoor zeer geschikt voor buitengebruik. De tafelbladen 

zijn kras-, kleur- en vlekbestendig en zijn dus ook ideaal voor 

de echte BBQ-fanaten. Even een doekje over de tafel en hij 

is weer zo goed als nieuw. De tafelbladen zijn gemakkelijk in 

onderhoud en eenvoudig schoon te maken.

Keramische tafelbladen zijn onderhoudsvriendelijk. Toch zijn 

er veel onderhoudsmiddelen op de markt voor keramiek. 

Vaak is het echter voldoende om het tafelblad schoon te 

maken met een natte doek. Viezigheid  kunt u gemakkelijk 

verwijderen met een sopje of cif. Let op! Gebruik geen 

chemische producten of zuren en kijk goed uit met roestige 

voorwerpen op het tafelblad. Roestvlekken zijn moeilijk te 

verwijderen.

De bladen hebben een standaard afmeting van 240 x 120 

cm en 320 x 160 cm. De bladen worden op alle gewenste 

afmetingen op maat gesneden en er zijn ook mogelijkheden 

tot uitsparingen voor vuurhaarden of parasols.
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VERKRIJGBARE KERAMISCHE TAFELBLADEN

Boost Tarmac Boost Smoke Basaltina
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Nieuwe Rijksweg 130 | 4128 BP Lexmond 
0347 - 34 21 50 | info@fransdebruyn.nl | www.steenplazalexmond.nl


