
Objects Park Digitale Gids



Laat je inspireren door onze Objects Expo.

Bekijk, voel, beleef onze Objects-collectie en doe inspiratie op! Je ontdekt realisaties in 
diverse oppervlaktestructuren. Van zitelementen en plantvakken tot een amfitheater. 

Klik op de naam van een Object voor meer informatie.

Amfitheater Pebble

Beams & Waves Boomerangbank

Graag een rondleiding?
Dat kan! 
 
Bezoek de expo of 
ontdek onze virtuele 
tour hier

https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/amfitheater-zitelement-smooth-1196/2025x235x235cm
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/pebble-250x175x45cm-lxbxh?hoogte1=0450&kleur=ZV2A
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/beam-straight-smooth-300x40x60cm-lxbxh
https://cataloog.ebema.com/722-3/
https://cataloog.ebema.com/722-3/
https://360.prompto.com/?id=Y5KEA


Quilt Picknick Table

Hexagonale tegel Planters

Nog meer inspiratie? 
Bekijk al onze referenties op www.livingcity.ebema.be of neem een kijkje 
in onze Objects folder.

Lounge

Neem contact met ons op!
 
Contacteer één van onze  
account managers voor 
meer info of een afspraak.

https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tegels-klinkers/multiformaten/multiformaat-carreau-quilt-5-hoekig-48x27cm-6-hoekig
https://cataloog.ebema.com/717/
https://cataloog.ebema.com/56/
https://cataloog.ebema.com/56/
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/planter-square-smooth-60x60x60cm-lxhxb
https://livingcity.ebema.be/nl/producten
https://stone-style.ebema.be/sites/default/files/public/downloads/2020-03/living_city_objects_folder_nl_lr.pdf
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/lounge-smooth-300x72x80cm-lxbxh
https://www.ebema.be/nl-BE/contact


The Plank

Lange trappen

The Waterbench

Theaterklas

Seat met voet Botanique

Cube

https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/plank-smooth-295x50x75cm-lxbxh
https://livingcity.ebema.be/nl/producten/overzicht/32/Trappen
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/waterbench-250x175x45cm-lxbxh
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/theaterklas-smooth-recht-80x80cm-hxb
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/seat-smooth-met-voet-156x156x46cm-lxbxh
https://cataloog.ebema.com/726-13/
https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/tuinmeubilair-objects/smooth-objects/cube-smooth-326x326x48cm-lxbxh


Oppervlaktestructuren

We bieden verschillende oppervlaktestructuren aan voor onze Objects. 
Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden. 

Smooth 
(Architectonisch)

Maatwerk

Objects zijn te verkrijgen in een brede waaier aan kleuren.  
Ontdek ze in de kleurentool op onze website. 
Vind je geen kleur die perfect bij jouw project past? Op zoek naar een betonoplossing op 
maat? Een betonnen put in een vreemde vorm, een immens ecoduct, een uitzonderlijke 
greppel, een eigen kleur of tint, ... 

Gloss 
(Gepolijst)

Acidoso
(Gezuurd)

Sablado 
(Gezandstraald)

Pintura 
(Geverfd)

Structure 
(Anti-Slip)

Waar ons standaardgamma stopt, komt 
ons CustomConcrete-team in actie.
Onze ingenieurs denken mee van idee tot 
levering en plaatsing. Op basis van jouw 
deadline en budget.

Kom eens samenzitten met het  
Ebema_CreativeLab om je idee uit te  
werken en ontdek te mogelijkheden van 
Ebema_CustomConcrete

Ebema_CustomConcrete
Ebema_CreativeLab

https://stone-style.ebema.be/nl-BE/color-tool/all
https://www.ebema.be/nl-BE/customconcrete
https://www.ebema.be/nl-BE/creativelab


Objects Park Plan

Klik op het  
vergrootglas (      ) 
voor meer info 
over de producten
in ons Objects 
Park. 

Op de pagina 
hiernaast vind je 
de legende van 
dit plan.

Vergrootglas

Megategels

Tegels / Dalles

Multiformaten / 
Multiformats
 

Eco Solutions

Afwerking /  
Finitions

Objects

https://drive.google.com/file/d/1FQh_acTnphomLlUetJry5UGOUDD-6CIR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCIJLwDjI-M4-JtOnk47dRLmjKr7nNuv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEhMTrMjiQadppDZljoNCOQqt78vkQ51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVSUsAR2n67-VMkK4l785D1uHZoqdeGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtuYWRb5LIAsPHHuCboLgxjADgFhF9sE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ngOXqBbbimFYbJDEoK0Zg114sm52Wzya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xtbmoCkYEXOxT4lWbm9toain8lO3GaC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1760zpM_hk6_trf-p7o6E9DrYX-hJiX8Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZzIpS0FZEtMSav4JO-Ix32oAl-ZYvlY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QX5f10aRRlhkr4ESkgD1o6VhqOZJw_9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OlWf82rtpAJ0hE4x9K9Pn8mcxnVn03qg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZwzJryHX2FPzIT-qY0hXA6w1OMwJaeGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oqGyZAZLLkcxqBZ1ItxdblM3tWYN7R-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bc7uHo75ZryEeE7jY9owdnTiny0NnSJK/view?usp=sharing



