
NATUURSTEEN BUITEN



NATURAL STONE 
LIVES TOGETHER WITH YOU

Samen gaan we op zoek naar de 
natuursteen die perfect past bij je 
woning of project, qua stijl, karakter, 
afwerking, toepassing of formaat. 
Natuursteen is altijd puur en soms 
gedurfd. Maar vooral steeds uniek  
qua uitstraling.

Natuursteen is extreem veelzijdig.  
Net daarom is het dé aangewezen 
keuze voor duurzame realisaties zoals 
opritten, terrassen, bestratingen of 
gevelbekledingen. En voor toepassin-
gen in de tuin bij trappen en 
zwembaden.

Benieuwd naar meer ? Kom dan zeker 
eens langs in onze 1650 m2 showroom 
met aangelegd tuinpark te Harelbeke. 
Stap na stap ontdek je er nieuwe 
materialen, kleurschakeringen, 
toepassingen en afwerkingen. 
Je vindt er ook ons aanbod natuursteen 
voor vloer- en wandbekleding en 
interieurafwerking voor trappen, 
keukenwerkbladen of douches.  
In het tegel- en platenmagazijn kan je 
je eigen stukje natuur bewonderen 
en selecteren.

Natuurlijk doe je dat niet alleen: we 
staan je graag persoonlijk bij met 
waardevol advies op maat.

Welkom in de wereld van Beltrami!

Herwig Callewier

In deze brochure nemen we je graag 
mee in de wereld van natuursteen.  
Een wereld waarin we ons goed voelen, 
al meer dan 30 jaar. En waarin we dag 
na dag verrassend innoveren. 

We brengen je graag in contact met 
onze unieke materialen, uitzonderlijke 
toepassingen, opmerkelijke afwerkin-
gen en bijzondere formaten.

30 jaar kwaliteit, innovatie en 
inspiratie in natuursteen
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NATUURSTEEN

Mooier met de tijd

Natuursteen wordt er met de jaren 
enkel mooier op en behoudt steeds zijn 
authentiek karakter, uitzicht en 
kwaliteiten. Daarin schuilt de echte 
kracht van natuursteen, een mooi en 
duurzaam materiaal met opmerkelijke 
meerwaarde voor je woning of project.

De natuur valt niet te imiteren

Reeds vaak werd geprobeerd om de 
schoonheid en duurzaamheid van 
natuursteen te combineren in een 
ander product. Tevergeefs, want de 
unieke karakteristieken en authentieke 
uitstraling van natuursteen vallen 
gewoonweg niet na te bootsen.

Creatieve mogelijkheden

Natuursteen vormt een onuitputtelijke 
bron van creatieve inspiratie voor 
buiten. De keuze aan formaten, kleuren, 
materialen en afwerkingen is zo  
goed als onbeperkt. En dit voor elke 
toepassing. Van oprit en terras,  
over wandelpad en accentmuur  
tot unieke gevel.

Een keuze voor het leven

Natuursteen staat gegarandeerd voor 
jarenlang woon- en leefplezier. Vaak 
ook oogt natuursteen duurder dan het 
in werkelijkheid is. Door te kiezen voor 
natuursteen verzeker je je woning 
bovendien van een sterke meerwaarde. 
Alvast een leuke bonus bij een latere 
verkoop.

Eenvoud in onderhoud

Geen werk, geen zorgen. Jaarlijks in de 
lente een éénmalige reinigingsbeurt 
met Lithofin Buitenhuisreiniger volstaat 
ruimschoots voor een nette oprit en 
voor meer tuinplezier op je terras.

Waarom kiezen voor natuursteen buiten ?

Twilight Gevlamd 
Pepperino Dark Gevlamd
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Lexicon

NATUURSTEEN

AFWERKING EFFECT

Antico Tegels worden verzoet en vervolgens in een bad vol keramiekkorrels gevibreerd. Hierdoor heeft de 
bevloering de indruk reeds jarenlang in gebruik te zijn.

Aquaflamed De tegel wordt eerst met water onder hoge druk (hydrojet) behandeld en nadien geborsteld. 
Dit zorgt niet alleen voor een ruwe afwerking , ook de intense natuurlijke kleur van de steen wordt 
geaccentueerd.

Bouchardino Oppervlaktebewerking waarbij de tegel een fijn gebouchardeerd oppervlak krijgt. Zacht bij aanraking, 
en met antislip effect.

Gekloven Het ruwe, gekloven oppervlak vertoont grote schilfers en dieptes in allerlei vormen en zijn onregelmatig 
verspreid. Deze afwerking is ideaal voor bestrating, terrassen, opritten, muurvoeten, gevels en vloeren.

Gelido Unieke oppervlaktebewerking, waarbij de tegel zijn ruw kantje behoudt maar waarbij het oppervlak 
toch relatief vlak is. Met antislip effect.

Geschuurd Om zaagmarkeringen weg te werken wordt het oppervlak geschuurd met water en zand of met een 
diamantkop. Het resultaat is een effen oppervlak met fijne cirkelvormige streepjes.

Gevlamd Door het oppervlak te verhitten met een hete vlam ontstaat er een natuurlijk breukoppervlak. Ideaal 
voor terras en oprit door het antislipeffect.

Gezandstraald Door het oppervlak te zandstralen krijgt de tegel een ruw maar zeer fijn korrelig uitzicht.

Oude Frijnslag Afwerking waarbij de tegels met een platte beitel geslagen worden tot er parallelle lijnen ontstaan. 
Deze ambachtelijke afwerking is zeer populair bij plavuizen en gevelbekleding.

Satino Wanneer gevlamde of gezandstraalde tegels nadien geborsteld worden, ontstaat er een halfruwe 
afwerking. Blootvoets te belopen en toch voldoende antislip.

Sensato Fijne structuur die wordt verkregen door een mechanische behandeling. De zachte structuur zorgt voor 
een aangenaam gevoel bij aanraking.

Stonewashed Dit is het resultaat van een recent ontwikkelde technologie waarbij de steen behandeld wordt in een 
bad van keramische ‘chips’. De schurende werking rond de scherpe kanten af en geeft een rijke ‘aardse’ 
patina aan het steenoppervlak. Bij grotere tegels blijft het oorspronkelijke diamantzaagpatroon nog 
enigszins zichtbaar in de tegel.

Vintage De tegel wordt eerst lichtjes geschuurd en daarna via het rolwassysteem verouderd.

Sinai Pearl Antico
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Op grote diepte gestold, langzaam afgekoeld en miljoenen jaren samengedrukt… Het is dit 
heftig ontstaansproces dat graniet zo ontzettend hard maakt. Niet enkel hard, maar ook 

bijzonder slijt- en krasvast. Geen toeval dat graniet zo populair is voor de bevloering van druk 
belopen plaatsen, terrassen en opritten.

Graniet komt hoofdzakelijk voor in lichtgrijze tot donkere tinten,  
maar ook andere kleuren komen voor. 

Typerend is het strakke karakter en het makkelijk onderhoud. 
 

Graniet straalt steeds en in elke toepassing pure stijl en klasse uit.

GRANIET

Imperial Dark Aquaflamed
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NATUURSTEEN

 

Pepperino Dark Gevlamd

GRANIET

Pepperino Dark Oude Frijnslag + Zwembadboord type 2

B  TIP
Beltralinea stelt een reeks van 
gekalibreerde natuursteenstrips 
voor die zowel voor buiten 
(vloer- als gevelbekleding) als 
voor binnentoepassingen (vloer-, 
wandbekleding) kunnen 
aangewend worden.  
De verschillende formaten en 
natuursteensoorten binnen de 
Beltralinea reeks bieden 
onbeperkte, creatieve combina-
tiemogelijkheden (ook met 
andere bouwmaterialen).
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Pepperino Dark Gelido

B  TIP
Voor de prestigieuze heraanleg 
van de Leieboorden koos Kortrijk 
resoluut voor duurzaamheid en 
kwaliteit. De Pepperino Dark 
tegels kregen voor dit project 
een speciaal ontwikkelde 
Gelido-afwerking. Hierdoor is het 
oppervlak ruw, maar toch vlak 
waardoor het makkelijk belopen 
kan worden.
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Haikou Dark Gevlamd-geborsteld Granja Gekloven

Pepperino Dark Gekloven

GRANIET

B  TIP
Pepperino Dark is een bijzonder 
resistente en slijtvaste graniet die 
verkrijgbaar is in een zeer breed 
aanbod van formaten en 
afwerkingen. Gekloven of 
gebouchardeerd voor een eerder 
ruw en stoer uiterlijk of ook nog 
gevlamd, oude frijnslag of satino.

16 17



Absolute Black Gevlamd

Haikou Dark Gevlamd - Geborsteld

Pepperino Dark Gelido Pepperino Dark Stoneskin

Talila Grey Gevlamd

Black-I Extra SatinoImperial Dark Aquaflamed

Pepperino Dark Gekloven

Pepperino Dark Satino

Black-I Extra Gevlamd

Nero Santiago 
Gevlamd - Geborsteld

Pepperino Dark Gevlamd

Porfido di Patagonia Natuurruw

Granja Gekloven   

Pepperino Dark Gebouchardeerd Pepperino Dark Oude Frijnslag

Steel Grey Gevlamd

GRANIET

Nero Santiago Gevlamd - Geborsteld

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

Kies natuursteensoort: 
Graniet
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Basalt is een hard uitvloeingsgesteente ontstaan door de stolling van lava. 
Qua eigenschappen zijn de twee echter vrij nauw verwant. Basalt is overwegend grijs van tint 

en strak qua structuur, waardoor het uitstekend past bij een moderne, minimalistische 
architectuurstijl.

Basalt wordt wegens zijn grote duurzaamheid sinds mensenheugenis gebruikt voor 
de aanleg van opritten en voor allerhande bestratingsprojecten. Basalt is ook bijzonder 

geschikt voor de aanleg van terrassen en de bekleding van gevels.

BASALT

Twilight Gevlamd + Zwembadboord type 2
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Twilight Stoneskin

Twilight Oude Frijnslag

BASALT

B  TIP
Stoneskin, een serie van ruwe, 
gekalibreerde natuursteenstrips 
voor binnen- en buitengebruik. 
Zoals de naam van deze 
afwerking “Stoneskin” ook 
aangeeft, wordt er met de 
‘natuursteenhuid’ een gevel- of 
wandbekleding uitgewerkt.

Beltrami biedt een ruim aanbod 
Stoneskin types aan, in diverse 
kleuren en materialen gaande van 
lichtgrijs, over roest en bruin tot 
donkergrijs en zwart.
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BASALT

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

Twilight Gevlamd Twilight Oude Frijnslag

Twilight Stoneskin Twilight Sablino

Twilight Satino
zwembadboord type 3

Vinabasalt Natuurruw

Vinabasalt Natuurruw

B  TIP
Niet minder dan 72.000 plavuizen 
in natuurruwe Vinabasalt werden 
in deze uitgestrekte en  adembe-
nemend mooie tuin gebruikt voor 
de oprit en zijn afboording.

Kies natuursteensoort: 
Basalt
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Rusty Quartz Rockpanels

Kwartsiet is de hardste steensoort. Het is een gekloven steen die meestal ruw en onbewerkt 
wordt aangeboden. Zijn unieke vorm en uitzicht worden nog versterkt door de glinstering 

afkomstig van gebroken kwartsmineralen.

KWARTSIET
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KWARTSIET

Grey Quartz Rockpanels Black Quartz Stoneskin

Grey Quartz Rockpanels Black Quartz Stoneskin

Rusty Quartz Rockpanels

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

B  TIP
Rockpanels in Grey Quartz toveren 
zelfs de saaiste muur  
om tot een echte eyecatcher.  
Deze grijze kwartsiet wordt 
natuurruw gehouden voor een 
authentieke uitstraling en stoer 
uiterlijk. De steenstrips zijn 
bevestigd op plaketten van 56 cm L, 
15,2 cm H (dikte 3  à 4 cm) voor een 
snelle en makkelijke plaatsing. 

Ook verkrijgbaar in Rusty Quartz, 
roestbruin met andere 
kleurschakeringen. Kies natuursteensoort: 

Kwartsiet
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Rusty Slate Stonepanels (gevelbekleding) 

Kandla Grey Natuurruw (oprit)

Leisteen is een gelaagde natuursteen die zowat overal ter wereld ontgonnen wordt.  
Typisch aan leisteen is de veelzijdigheid in kleur en het ruwe, natuurlijke uitzicht. Leisteen is 

voornamelijk gekend als materiaal voor dakbedekking, maar kent vandaag een sterke 
opmars als vloer-, gevel- en wandbekleding voor binnen en buiten.

Leisteen is een bijzonder budgetvriendelijk materiaal dat bovendien wonderwel past binnen 
de meest uiteenlopende bouwstijlen, van klassiek en landelijk tot modern en minimalistisch.

LEISTEEN
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LEISTEEN

Black Slate Natuurruw

Kavalas Natuurruw

LEISTEEN

B  TIP
Binnen- en buitenruimtes ogen 
groter en stralen meer rust uit 
wanneer dezelfde natuursteen 
zowel in als rond de woning 
terugkomt. Dit staat garant voor 
een geslaagd architecturaal 
geheel waarbij eenheid en 
harmonie primeren.
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LEISTEEN

Kavalas Natuurruw

Rusty Slate  Minipanels

Kavalas Stapelstrips Antico

Ardesia Nera Stonepanels Ardesia Nera Stoneskin

Rusty Slate  Rockpanels Sikis Stapelstrips Natuurruw

Oyster Stoneskin

Montauk Natuurruw

Oyster StonepanelsGrey Pearl Minipanels Grey Pearl Stonepanels

Rusty Slate  Stonepanels

Black Slate Natuurruw

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

Rusty Slate Stonepanels

B  TIP
Ook in een moderne woning mist 
een bewuste stijlbreuk haar effect 
niet. Door de combinatie van 
strakke materialen met de 
authenticiteit en de ruwheid van 
de roestkleurige Rusty Slate gaan 
heden en verleden hier perfect 
hand in hand.

Kies natuursteensoort: 
Leisteen

Ardesia Nera Minipanels
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Belgische blauwe hardsteen Enoskin

Blauwe hardsteen of arduin is ongetwijfeld de meest gekende en meest verspreide 
natuursteensoort voor buitengebruik in België. We mogen trots zijn op onze eigen, 

inlandse blauwe hardsteen die wereldwijd geroemd wordt om zijn uitzicht en kwaliteit.  
Blauwe hardsteen is uitgegroeid tot een vaste waarde die staat voor authenticiteit, 

duurzaamheid, charme en traditie.

Zijn toepassingen bij elke bouwtrant zijn vrijwel onbeperkt. Denken we maar aan opritten, 
terrassen, portieken, dorpels, sierelementen en andere. Ook binnenshuis is Belgische 
blauwe hardsteen zeer populair als vloer- of wandbekleding en bij interieurafwerking 

zoals keukenbladen, schouwen enz. Bij Beltrami werken we nauw samen met de Belgische 
groeve ‘Carrières du Hainaut’ waardoor we steeds als eerste op de hoogte zijn van nieuwe 

introducties in afwerkingen, formaten, toepassingen …

BELGISCHE BLAUWE 
HARDSTEEN
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Belgische blauwe hardsteen Diamantgezaagd

Belgische blauwe hardsteen Enopure
© Carrières du Hainaut

Belgische blauwe hardsteen Henegouwen Antic 
© Carrières du Hainaut

BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

B  TIP
Voor een stijlvolle en professione-
le afwerking van trappen en 
treden bij paden of terrassen zijn 
bijpassende boordstenen in 
blauwe hardsteen beschikbaar. 
Deze staan garant voor verfijnd 
maatwerk. 

Om een mooi en uniform geheel 
te bekomen, kan een terras in 
blauwe hardsteen doorgetrokken 
worden met grootformaat 
staptreden in dezelfde stijl en 
afwerking.
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Belgische blauwe hardsteen Klinkstone

Belgische blauwe hardsteen Enoskin
© Carrières du Hainaut

BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

B  TIP
Parkings en opritten in Klinkstone 
verenigen de voordelen van twee 
materialen in zich. De duurzame 
kwaliteit van Belgische blauwe 
hardsteen en de tijdloze charme 
van een klassieke klinker, 
compleet met speelse en 
verrassende legpatronen.

40 41



BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

Belgische blauwe hardsteen Vintage

Blauwgevlamd

Klinkstone

Enoskin

Lichtblauw GezoetVintage

Henegouwen Antic Diamantgezaagd

Enotouch

Enoluce

Enostyl Licht

Enodesign

Enopure Geschuurd

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

B  TIP
Imposante terrastegels ademen 
met hun grote vlakken en lijnen 
rust en degelijkheid uit. Bovendien 
zorgen ze voor een sterk ruimtelijk 
effect waardoor de terrasopper-
vlakte optisch nog groter oogt.

Kies natuursteensoort: 
Belgische blauwe 
hardsteen
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Woodstone Grey Stoneskin

Kalksteen is een sedimentair gesteente waar nog resten van fossielen in te vinden zijn. De 
meest voorkomende kleuren zijn crème over bruingrijs tot zelfs zwart. Kalksteen bestaat in 

een zachte, poreuze vorm (witsteen) en in een hardere variant.  
Franse witsteen is het meest gekend en wordt als terrastegel hoofdzakelijk toegepast in een 

droog en zonnig klimaat.

De hardere versie gedijt perfect in ons klimaat. Ook binnen wordt kalksteen vaak toegepast 
voor vloeren en interieurafwerking. Kalksteen zorgt in elk geval steeds voor een warme en 
zuiderse toets. Verder heeft kalksteen zijn populariteit te danken aan de vele beschikbare 

formaten en afwerkingen en aan zijn makkelijk onderhoud.

KALKSTEEN
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Sinai Pearl Sabbiatino

B  TIP
Natuursteen leent zich ook 
perfect voor plaatsing op 
tegeldragers. Ideaal voor het 
aanleggen van een dakterras 
zonder de dakdichting te 
beschadigen. Het is een lichte 
opbouw waarbij de tegels op  
de 4 hoeken ondersteund 
worden. Gemak van draineren, 
plaatsen en nivelleren zijn extra 
pluspunten bij deze werkwijze. 
Ook ideaal voor de aanleg van 
een traditioneel terras op oneffen 
ondergrond.

Sinai Pearl SabbiatinoSinai Pearl Antico

KALKSTEEN
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Simyra Brossato Simyra Antico

KALKSTEEN

Simyra Brossato + Zwembadboord type 2

B  TIP
Natuursteen kan door zijn 
afwerking een volledig andere 
look krijgen. Dit maakt het 
materiaal ook zo uniek: voor 
iedere woonstijl bestaat er een 
natuursteen die aan je wensen 
voldoet!
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Simyra Brossato
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Raja Black NatuurruwVinh Blue Geschuurd en zwembadboord type 1 Asian Blue Oude Kasseidallen GetrommeldTandur Grey Heritage

KALKSTEENKALKSTEEN
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KALKSTEEN KALKSTEEN

Maurya Grey Brossato

Desert Grey Antico

Jinin Stone Antico

Woodstone Grey Stoneskin

Simyra Brossato

Tuscany Antico

Simyra Antico

Tuscany Gekloven

Jinin Stone Satino

Noce Gezandstraald

Vinh Blue Geschuurd

Tandur Grey Heritage

Breccia Verde 
Gevlamd-Geborsteld

Tandur Grey Natuurruw

Desert Grey Brossato

Silver Stoneskin

Raja Black Natuurruw

Tandur Grey Antico

Jinin Stone Gevlamd

Asian Blue Donkergeschuurd San Pietro Gezandstraald San Pietro Antico

Sinai Pearl Sabbiatino

Tuscany Stoneskin Tandur Yellow Antico

Asian Blue Getrommeld

Sinai Pearl Sensato

Asian Blue Antico

Sinai Pearl Verzoet 
Zwembadboord type 1

Sinai Pearl Antico Sinai Pearl Bouchardino

Bluestone Stoneskin

Muschelkalk AnticoTandur Yellow Natuurruw

Tandur Yellow Heritage

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

Kies natuursteensoort: 
Kalksteen

Simyra Bouchardino

Eski Beige Antico
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Kandla White Beige Natuurruw

Zandsteen combineert een ruw uiterlijk met zachte, warme kleuren en is universeel bruikbaar. 
Aan de ene kant past zijn rustieke look uitstekend in een landelijke omgeving. 

Anderzijds is het een natuursteen die ook bij een strakke, moderne woning voor een 
opmerkelijke visuele en kwalitatieve meerwaarde zorgt.

De kleuren van zandsteen balanceren tussen zacht grijs en blauw tot zelfs goud en roze. 
Sommige zandstenen zijn poreus en dus eerder geschikt voor gebruik op droge en 

zonnige locaties. 

ZANDSTEEN
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Kandla Grey Natuurruw

Kandla Grey Natuurruw

ZANDSTEEN

B  TIP
Een woning in een hedendaagse 
minimalistische architectuurstijl 
krijgt een strak en tijdloos 
uniform karakter door een 
volledige gevelbekleding in 
zandsteen. Echt iets voor 
puristen, natuurliefhebbers en 
meerwaardezoekers !
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ZANDSTEEN

Kandla White Beige NatuurruwKandla Grey Natuurruw

Kandla White Beige Natuurruw

Kandla Grey Sablino

Kandla Ochre Natuurruw

Kandla Grey Natuurruw

Kandla Ochre Sablino

B  TIP
Een buitenvloer in natuursteen 
vergt slechts een minimum aan 
onderhoud. Leven en laten leven is 
hier de boodschap. Jaarlijks een 
éénmalige reiniging met Lithofin 
Buitenhuisreiniger volstaat 
ruimschoots voor een mooi 
uitzicht en een lange levensduur.

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

Kies natuursteensoort: 
Zandsteen
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Kilkenny Limestone is een duurzame, kwalitatieve en authentieke arduin van Europese 
origine. Kilkenny Limestone wordt ontgonnen in onze eigen groeves die zich in het Ierse 
Kilkenny bevinden. Het is een steen die verschillende karakters in zich verenigt : enerzijds 

mondain en toch ook ethisch. 

In deze groeves hebben wij het hele proces in handen, van ontginning over productie tot 
bewerking, waardoor tal van maatwerk uitvoeringen mogelijk worden. Standaard is Kilkenny 

Limestone steeds verkrijgbaar in Stonewashed en gevlamde afwerking.

De steen is geschikt voor tal van toepassingen: opritten, gevels, terrassen, bestratingen. 
Binnenshuis denken we vooral aan wand- en vloerbekledingen of diverse interieur- 

afwerkingen. Door zijn blauwgrijze tint kan Kilkenny Limestone perfect geïntegreerd  
worden in de meest uiteenlopende woon- en bouwstijlen.

KILKENNY LIMESTONE

Kilkenny Limestone Gevlamd
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Kilkenny Limestone Gekloven (op aanvraag)Kilkenny Limestone Gevlamd - Gekloven (op aanvraag)
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NATUURSTEEN NATUURSTEEN

Kilkenny Limestone Gevlamd - Gekloven (op aanvraag)
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KILKENNY LIMESTONE

Kilkenny Limestone Bluebrushed (op aanvraag) Kilkenny Limestone Stonewashed

Andere afwerkingen zijn ook 
mogelijk op aanvraag.

Kilkenny Limestone  
Gevlamd

Kilkenny Limestone  
Stonewashed

Voor meer info, 
raadpleeg onze website 
www.beltrami.be

Kies natuursteensoort: 
Kilkenny Limestone
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BUITENAFWERKING
ZANDSTEEN

Zwembadboorden en andere buitenafwerkingen

Zwembadboorden type 1 
geschuurd of verzoet

Zwembadboorden type 2 
met half afgeronde boord

Zwembadboorden type 3 
met rechte boord, verzoet

Zwembadhoekstukken type 3 
met rechte boord, verzoet

Pallisaden

Standaardtreden (A)
& tegentreden (B)

Standaardstuk en boordsteen Bloktreden

A

B

Simyra Brossato Zwembadboord type 2

Voor een perfecte en uniforme afwerking van je tuin, zwembad of oprit beschikken we voor tal van materialen over bijpassende 
zwembadboorden, hoekstukken, traptreden, boordstenen, bloktreden en andere.
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ONDERHOUD ONDERHOUD

Een terras krijgt het soms hard te verduren door de weersomstandigheden: vorst tijdens de winter, hevige wind, regen en 
bladerval tijdens de herfst. Bij de eerste zonnestralen plan je dan ook best een jaarlijkse lenteschoonmaak met een geschikt 
reinigingsproduct. Een fikse regenbui doet de rest, natuursteen vergt immers een minimum aan onderhoud. Maar welke 
producten zijn er eigenlijk voorhanden? En waarvoor dienen ze?

Buitenhuisreiniger

Voor het grondig reinigen van alle steen oppervlakken buitenshuis zoals 
terrassen, paden, trappen, muren enz. Ontdoet deze zelfwerkend van donkere 
door planten veroorzaakte vlekken of door bomen of bloemen veroorzaakte 
verkleuringen of vochtvlekken. Maakt alle steenoppervlakken in slechts enkele 
minuten weer licht en schoon.

+ werkt snel en intensief

Vuiloplosser / Power Clean

Ideaal voor een grondige reiniging van oudere vloeren die tekenen van 
algemene vervuiling vertonen, voor het wegnemen van vetvlekken, resten van 
vloerverzorgingsmiddelen, glanslagen enz. Ook geschikt voor het verwijderen 
van bouwvuil op nieuwe vloeren bij alle soorten van natuursteen, al dan niet 
gepolijst.

+ concentraat 
+ zeer actief 
+ zuurvrij, mild alkalisch 
+ oplosmiddel- en geurvrij

Kies zeker altijd het juiste onderhoudsproduct voor jouw type natuursteen. En gebruik nooit een hogedrukreiniger, want die 
beschadigt de voegen en opent de poriën van de steen. Zo wordt hij vlugger groen.

Verkleurt jouw steen na verloop van tijd ? Wordt hij grijzer of juist bleker ? Maak je geen zorgen, het gaat om een natuurlijk 
proces bij kalk- of blauwsteen. Laat je goed informeren en kom gerust eens lang in de Beltrami showroom met aangelegd 
buitenpark. Zo zie je met eigen ogen hoe natuursteen er na een normaal verouderingsproces uitziet. Want natuursteen leeft, en 
dat maakt ‘m ook zo intrigerend !

Het juiste product voor de juiste toepassing

Het juiste onderhoud voor elke natuursteen

stonecare.be

Ontdek en bestel nu via de webshop stonecare.be heel eenvoudig het juiste 
onderhoudsproduct voor jouw natuursteen !
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VLEKKENGIDSVLEKKENGIDS

Onze reinigingsproducten en vlekverwijderaars hebben geen medelijden met vlekken! Indien je het juiste product op de juiste 
manier gebruikt, blijft je vloer veel langer vlekvrij. Hieronder vind je een opsomming met de meest voorkomende oorzaken van 
vlekken en de juiste remedie. Hiernaast een lijst van bijna alle soorten voorkomende vlekken of vervuiling.

• Verfspatten verwijder je met onverdunde Lithofin Lösefix. 10 tot 15 minuten laten inwerken, schrobben en afspoelen met zuiver 
water.

• Roestvlekken op kalksteen gebruik je Lithofin Rost-Ex. Een paarse verkleuring van het product geeft aan dat het product zijn 
werk doet. Ca. 5 tot max. 10 minuten laten inwerken. Het product niet laten indrogen. Water en een paar druppels Lithofin MN 
Vuiloplosser toevoegen, borstelen en afwassen. Met water goed naspoelen.

• Roestvlekken bij graniet verwijder je met Lithofin MN Cementsluier verwijderaar. Een uurtje laten inwerken, schrobben, vuil 
water verwijderen en naspoelen. Niet elke natuursteensoort is echter zuurbestendig. Behandel daarom steeds een proefvlak 
uit het zicht om het effect vooraf te kunnen evalueren.

• Kleine vetvlekken verdwijnen langzaam vanzelf door toedoen van zon, wind en regen. Je kan ze, net als verfspatten, ook 
verwijderen met onverdunde Lithofin Lösefix (zie hierboven).

Aard vervuiling                 Lithofin product

betonverf LÖSEFIX

bietensap MN Vuiloplosser

bitumen LÖSEFIX

bloed MN Vuiloplosser

boenwas LÖSEFIX

bosbessensap MN Vuiloplosser

boter LÖSEFIX

carboleum LÖSEFIX

cementresten, salpeter Cementsluier verwijderaar*

cementsluiers (marmer) MN Vuiloplosser

cementsluiers (tegels) Cementsluier verwijderaar*

dieselolie LÖSEFIX

drukinkt LÖSEFIX

fluat LÖSEFIX

fruitvlekken MN Vuiloplosser

glansmuurverf MN Vuiloplosser

gras MN Vuiloplosser

hakstrepen LÖSEFIX

hars LÖSEFIX

houtbeits LÖSEFIX

industriële vervuiling LÖSEFIX

inkt LÖSEFIX

kaarsvet LÖSEFIX

koffie MN Vuiloplosser

lak LÖSEFIX

latex verf MN Vuiloplosser

lijm LÖSEFIX

lippenstift LÖSEFIX

looizuurvlekken MN Vuiloplosser

marmelade MN Vuiloplosser

marmer, doffe plekken Politoer

merbaubloed Cementsluier verwijderaar*

muurverf  LÖSEFIX

muurverf op waterbasis MN Vuiloplosser

nagellak LÖSEFIX

Aard vervuiling                 Lithofin product

nicotine MN Vuiloplosser

olie LÖSEFIX

olieverf LÖSEFIX

organische verkleuring Buitenhuisreiniger

plantaardig vet LÖSEFIX

pleisterwerk Cementsluier verwijderaar*

potloodstrepen Abra-Clean

rode wijn MN Vuiloplosser

roest in granietachtige BERO*

roest in marmer Röst-ex

roet MN Vuiloplosser

schoensmeer LÖSEFIX

siliconen  LÖSEFIX

smeer LÖSEFIX

smeerolie LÖSEFIX

steenverzegeling LÖSEFIX

stempelinkt LÖSEFIX

synthetische lak MN Vuiloplosser

tape LÖSEFIX

tapijtlijm LÖSEFIX

teer LÖSEFIX

uitbloeiingen Cementsluier verwijderaar*

vetkrijt LÖSEFIX

vernis LÖSEFIX

vetvlekken LÖSEFIX

 LÖSEFIX

vruchtensap Politoer

waslagen MN Vuiloplosser

wijn MN Vuiloplosser

witte uitslag op steen Cementsluier verwijderaar*

zelfglanswas MN Vuiloplosser

zelfglanswas oud LÖSEFIX

* niet gebruiken op zuurgevoelige natuurstenen zoals kalkstenen, marmers en Twilight

Geen vlek is veilig …
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TOEBEHOREN

Dit gezegde gaat enkel op indien bij de plaatsing ook kwalitatieve en aangepaste plaatsingsproducten gebruikt worden. 
Beltrami stelt u een reeks van toebehoren-producten voor. Stuk voor stuk werden deze getest op onze natuursteen en hebben 
hierbij hun degelijkheid bewezen. We aarzelen dan ook niet ons volledig garant te stellen voor deze producten bij een juiste 
toepassing ervan.

‘Een natuursteenvloer is voor het leven’

Sinai Pearl Antico
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Algemeen

Wanneer u kiest voor natuursteen dient u rekening te houden met de 
bestemming van de buitenvloer. Is het resultaat een terras of een oprit? Het 
spreekt voor zich dat de tegel dunner zal mogen zijn in het eerste geval dan in 
het tweede. Doorgaans houdt men zich aan een dikte van 3 cm. Indien er geen 
wagen op moet staan is 2 cm soms al voldoende (afhankelijk van het soort 
natuursteen). Leisteen mag zelfs nog dunner zijn (één tot anderhalve 
centimeter).

Het is aan te raden alle tegels in één keer te bestellen, want tegels van 
verschillende partijen kunnen onderling van tint verschillen.

Bestel ook voldoende materiaal. Bijleveringen kunnen immers steeds van tint 
verschillen. Bovendien dient u snijverlies ook mee te rekenen (afhankelijk van het 
formaat van de natuursteen en de grootte en vorm van de te betegelen ruimte). 
Voor vierkante formaten bedraagt die 5 à 10%, voor banden bedraagt het 
snijverlies 3 à 5%.  Raadpleeg steeds de technische fiche van het betreffende 
materiaal via www.beltrami.be.

Door tegels uit verschillende palletten door elkaar te verwerken, krijg je een 
harmonieuze kleurschakering.

Elke tuin heeft zijn eigen belijning. Een vierkant terras is aan elke lijn in een tuin 
vast te leggen. Tegen de achtergevel van het huis, tegen een haag of 
tuinafscheiding of op een centrale plek in de tuin. Omdat lengte en breedte 
gelijk zijn, heeft een vierkant terras geen directe invloed op de belijning van de 
tuin.

Diagonaal geplaatste tegels geven de tuin een optisch ruimer gevoel.

Een ideaal terras moet vlak zijn, zodat stoelen en tafels niet wiebelen. Maar een 
terras mag ook niet te glad van oppervlak (verzoet of gepolijst) zijn. Anderzijds: 
als er regelmatig kleine kinderen op spelen mag een terras geen te ruw 
oppervlak hebben. Dat is moeilijk bespeelbaar en pijnlijk als kinderen er op 
vallen.

De afmeting van het terras hangt samen met het gebruik. Over het algemeen 
kan men zeggen dat het terras groot genoeg moet zijn voor het dagelijkse 
gebruik. Per persoon moet ongeveer 2,5 m2 worden aangehouden om op te 
zitten, maar ook om te lopen en ruimte voor de stoelen en een tafel.

Met een rechthoekig terras kan je uw tuin breder, maar ook langer doen lijken. 
Zeker als de richting van de bestrating daarop wordt aangepast. Als een tuin 
breder moet lijken, kunnen strepen in de bestrating die breedte extra 
benadrukken. In de verharding kan dit met contrasterende kleuren. Moet een 
tuinpad langer lijken, dan worden de strepen met de lengte mee gelegd.

De breedte van een oprit: de gemiddelde auto is ongeveer 1,8 meter breed, dus 
een oprit met een breedte van 2,5 meter, de breedte van een gemiddelde 

parkeerplaats, lijkt voldoende. Om boodschappen goed te kunnen uitladen, is 
het plezierig als het portier wijd open kan staan. Daarom is een breedte van 3,2 
tot 3,5 meter op de plaats waar de auto geparkeerd staat een betere maat.

Zorg ervoor dat de betegeling zich ter hoogte van de woninggevel onder de 
waterkerende laag bevindt.

Stilstaand water is de belangrijkste vijand van een betegeld oppervlak. Daarom 
moet van bij het begin gedacht worden aan een degelijke drainage. Een 
vochtdoorlatende ondergrond is van kapitaal belang. Bovendien is een helling 
een noodzaak om een goede afwatering te verkrijgen. 1 à 2 cm per meter kan je 
als regel hanteren. Zorg er natuurlijk ook voor dat deze helling weg van de 
woning gebeurt.

Let erop dat u de tegels niet tot vlak tegen de gevel plaatst en dat u een zetvoeg 
voorziet. De natuursteen zal immers uitzetten in de zon en krimpen bij afkoeling 
of vorst. Indien de zetvoeg wordt vergeten, kan het uitzetten en krimpen niet 
normaal plaatsvinden en zal de tegel uiteindelijk barsten. Voorzie dus 
randvoegen tussen terras en gevel. Dit gebeurt best met een vochtdichte, 
elastische bewegingsvoeg (vorstvrije kit of profiel).

Volg ook steeds de volgende regels ivm uitzettingsvoegen bij grote terrassen: 
uitzettingsvoegen dwars door zandbed en mortel zijn verplicht:

• Donkere tinten blootgesteld aan de zon: terras groter dan 25 m2 of de lengte 
meer dan 5 m.

• Lichte tinten blootgesteld aan de zon: terras groter dan 36 m2 of de lengte 
meer dan 6 m.

• Donkere tinten niet blootgesteld aan de zon: terras groter dan 36 m2 of de 
lengte meer dan 8m. 

• Lichte tinten niet blootgesteld aan de zon: terras groter dan 36 m2 of de 
lengte meer dan 10 m.

Opgelet: bij strips uit het BELTRALINEA-gamma zijn deze normen strenger (zie 
verder punt 5).

Plaats de tegels nooit tegen elkaar. Wat betreft de voegbreedte, kan er vooral bij 
gladde oppervlakken, zoals Blauwe Hardsteen geschuurd, vrij dun worden 
gewerkt (4 à 5 mm). De meeste natuurstenen zijn echter niet zo maatvast. 
Voegen van 8 tot 10 mm vormen dan ook geen uitzondering. Bovendien wordt 
voor terrassen zo’n voeg aangeraden om een vlotte uitzetting en inkrimping 
mogelijk te maken. Tenslotte is in de meeste gevallen het inwassen van de 
betegeling onmogelijk, omdat door het ruwe oppervlak er teveel cementresten 
zouden achterblijven. Vandaar dat men dan een voegijzer (dunste: 5 mm) moet 
gebruiken. 

Plaats de tegels bij voorkeur niet met een verspringende voeg of op 
halfsteensverband. (enkele materialen uit ons gamma zijn echter voldoende dik 
en sterk om dit toch toe te laten)

Schuif de tegels niet over elkaar om zo krassen te vermijden.

Bij buitentoepassingen van natuursteen is het belangrijk voor ogen te houden 
dat, afgezien van de mechanische belastingen, de voornaamste 
krachtwerkingen hier in de hand gewerkt worden door het klimaat. We denken 
bijvoorbeeld aan het afwisselend droog en nat zijn of het vriezen en dooien. 
Daarnaast hebben ook diverse menselijke activiteiten zoals voetgangersverkeer, 
autoverkeer, … een invloed op de buitenvloer.

Bij leisteen en kwartsiet moet men de rug van de tegels instrijken met een 
barbutine, in feite een mengsel van BELTRAMIX (zie p. 76), wit zand en wit 
cement. Dit moet minstens 24u voor de plaatsing gebeuren.

1. Plaatsing op een drainerende betonlaag

Voor een terras moet de fundering gelegd worden tot onder de vorstlijn, 
ongeveer 40 cm onder het pas van de vloer: 

• Drainerende steenslaglaag, goed ingezakt en aangedamd, van ongeveer  
20 tot 30 cm

• Korrelbeton van ongeveer 15 cm samenstelling: 150 kg cement per m3 
granulaten 8/22 of 10/20

• Gestabiliseerd zandbed van ongeveer 5 cm samenstelling: gewassen 
rivierzand 0/5 of 0/7 mm gemengd met wit cement, een weinig nat gemaakt 
en ineengeklonken. Verhouding: 9 delen zand voor 1 deel cement

• Legmortel van maximum 3 cm. De tegels worden vol in de mortel gelegd, dus 
niet in ‘dotten’ plaatsen. Samenstelling: wit zand 0/2 mm gemengd met wit 
cement. Verhouding: 4 delen zand voor 1 deel cement

• Bevloering

Plaatsingsvoorschriften

1. Tegelvloer (helling  1,5%)
2. Legmortel
3. Gestabiliseerd zandbed
4. Korrelbeton
5. Drainerende steenslaglaag
6. Randsteen
7. Randdraineerzone
8. Geotextiel dat randsleuf bekleedt
9. Draineerbuis (diepte afhankelijk van de plaatselijke  
 omstandigheden)
10. Volle grond
11. Soepele voeg
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2. Plaatsing op een betonnen onderlaag 

Vermijd een betonnen draagvloer, want op beton (weinig poreus) blijft het water 
gemakkelijker staan en kan het terras later ook opvriezen. Bovendien heeft beton 
ook een grotere krimp, wat later tot barsten in de tegels door zetting kan leiden. 

Heeft u toch een betonnen draagstructuur, doe dan het volgende.

Op het beton breng je een drainagemat (bv. een Troba-plus van Schlüter). 
Daarna zijn er twee mogelijkheden:

A. Je legt een gewapende chape met een minimumdikte van  
5 cm. Laat deze dekvloer voldoende uitdrogen (minimum  
28 dagen). Daarna lijm je de gekalibreerde tegels (BELTRALINE) met een 
aangepaste lijm (BELTRAFLEX zie p. 76) op de dekvloer. Het grote voordeel 
van deze methode is dat het terras geen contact heeft met het beton en dus 
afzonderlijk kan reageren op de wisselende weersomstandigheden.

B. Op de drainagemat werkt men verder op de traditionele methode: 
gestabiliseerd zandbed, mortel en bevloering (zie vorige bladzijde, punt 1).

3. Plaatsing op tegeldragers

Wordt vaak toegepast voor dakterrassen en balkons. Deze methode is ook 
geschikt voor het gelijkvloerse terras als deze niet bereden kan worden door 
auto’s. Let wel: voor deze plaatsingsmethode dient de natuursteen wel een 
minimumdikte te hebben: zeker niet dunner dan 3 cm afhankelijk van het soort 
materiaal en het formaat van de tegel. De ondergrond moet goed vlak zijn. 
Eventuele oneffenheden corrigeer je met passtukjes of roofing. De tegeldrager 
bepaalt de breedte van de open voeg. 

4. Plaatsing op mortelzakjes

Wordt toegepast op dezelfde plaatsen als de plaatsing op tegeldragers. De 
tegels worden geplaatst op plastiek zakjes gevuld met mortel. Je bepaalt zelf de 
voegbreedte (min 4 à 5 mm). Door gebruik te  maken van afstandhoudertjes kan 
je de voegbreedte perfect en eenvoudig onder controle houden. Zolang de 
mortel in de zakjes niet verhard is, kan je de tegels waterpas leggen.

5. Plaatsing van BELTRALINEA-strips
 
 Als vloerbekleding

1. Plaatsing op een drainerende betonlaag

• Voor een terras of bestrating moet de fundering gelegd worden tot onder de 
vorstlijn, ongeveer 40 cm onder het pas van de vloer. Zie ook het WTCB-
tijdschrift nr.4/1990  
(6e katern)

• Drainerende steenslaglaag, goed ingezakt en aangedamd, van ongeveer 20 
tot 30 cm.

• Korrelbeton van ongeveer 15 cm. Samenstelling: 150 kg cement per m3 
granulaten 8/22 of 10/20.

• Gestabiliseerd zandbed van ongeveer 5 cm. Samenstelling: gewassen 
rivierzand 0/5 of 0/7 mm gemengd met wit cement, een weinig nat gemaakt 
en ineengeklonken. Verhouding: 9 delen zand voor 1 deel cement.

• Legmortel van maximum 3 cm. De tegels worden vol in de mortel gelegd, dus 
niet in ‘dotten’. Samenstelling: wit zand 0/2 mm gemengd met wit cement. 
Verhouding: 4 delen zand voor 1 deel cement.

• Beltralinea-strips

2. Plaatsing op een betonnen onderlaag: 

• Vermijd een betonnen draagvloer, want op beton (weinig poreus) blijft het 
water gemakkelijker staan en kan het terras later opvriezen. Bovendien heeft 
beton een grotere krimp, wat na verloop van tijd door zetting tot barsten in 
de strips kan leiden. 

• Heeft u toch een betonnen draagstructuur, doe dan het volgende:

 Op het beton breng je een drainagemat (bvb een Troba-plus van Schlüter). 
Daarna zijn er twee mogelijkheden:

2A Je legt een gewapende chape met een minimum-dikte van  
5 cm. Laat deze dekvloer voldoende uitdrogen (minimum  
28 dagen). Daarna lijm je de BELTRALINEA GARDEN-strips met een 
aangepaste lijm (BELTRAFLEX) op de dekvloer. Het grote voordeel van 
deze methode is dat het terras geen contact heeft met het beton en dus 
afzonderlijk kan reageren op de wisselende weersomstandigheden.

2B Op de drainagemat werkt men verder op de traditionele methode: 
gestabiliseerd zandbed, mortel en bevloering (zie punt 1, pagina 79).

Voor punt 1. en 2.  geldt: indien de oppervlakte meer dan 20 m² of de lengte 
meer dan 3 m (blootgesteld aan de zon) of 5 m (niet blootgesteld aan de zon) 
bedraagt, dient een zettingsvoeg voorzien te worden dwars door zandbed en 
legmortel (2, zie figuur) of de dekvloer (3, zie figuur). Aan de aansluiting met de 

gevel voorziet men ook een zettingsvoeg door het plaatsen van een 
vochtdichte, elastische bewegingsvoeg (kit of profiel). De bekleding wordt met 
een helling van 1.5 % gelegd om waterstagnatie op de vloer zoveel mogelijk te 
vermijden: de helling moet zo uitgevoerd worden dat het water van het gebouw 
verwijderd wordt. De aansluiting van de bekleding met de gevel moet lager 
liggen dan het niveau van de waterkerende membranen in de gevel. De 
voegbreedte buiten bedraagt 4 à 6 mm. De voegspecie is Beltrajoint.

   Als wandbekleding

De BELTRALINEA-strips worden met Beltraflex (min 0,5 en max 1,5 cm dik) 
geplaatst op een droge en voldoende hechtende ondergrond. 

Dubbele verlijming is onontbeerlijk, d.w.z. zowel de rug van de strips als de 
ondergrond worden volledig ingestreken met kleefmortel. 

De (eventuele) voegen meerdere dagen (in vochtige omstandigheden : 
minimum 3 dagen!) open laten, zodat het vocht door deze voegen verdampen 
kan. De voegbreedte is afhankelijk van het materiaal (raadpleeg steeds de 
technische fiche van het betreffende materiaal - zie www.beltrami.be). De 
voegspecie is Beltrajoint. Tijdens het opvoegen dient men telkens weer de strips 
te reinigen opdat er zich geen cementsluier zou vormen op de strips.

Bij plaatsing van de Beltralinea Stoneskin-strips en de gekloven Beltralineastrips 
als wandbekleding worden geen voegen voorzien.

6. Plaatsing ROCKPANELS

De ROCKPANELS worden met Beltraflex (min 0,5 en max 1,5 cm dik) geplaatst 
op een droge en voldoende hechtende ondergrond. Dubbele verlijming is 
onontbeerlijk, d.w.z. zowel de rug van de panels als de ondergrond wordt 
volledig ingestreken met kleefcement. Bij plaatsing van de elementen worden 
geen voegen voorzien. 

De maximum hoogte voor een dergelijke wandbekleding is beperkt tot 2,5 m. 
Om een hoek te vormen worden de standaard hoekstukken gebruikt. 
Na het plaatsen het materiaal zeker niet met water besproeien.

1. Tegelvloer (helling  1,5%)
2. Dikke mortellijm of legmortel
3. Gewapende dekvloer
4. Draineerlaag met waterafvoer
5. Betonvloer (helling  2%)
6. Drainerende steenslaglaag
7. Afvoergeul
8. Volle grond
9. Soepele voeg
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SHOWROOMSHOWROOM

Bij Beltrami staan we al meer dan 30 jaar aan de top in natuursteen voor binnen- en buiten. 
Zo zoeken we steeds naar nieuwe materialen, toepassingen, afwerkingen en formaten. Deze 
zin voor vernieuwing, kwaliteit en vakmanschap kun je met eigen ogen komen bewonderen in 
onze vestiging te Harelbeke.

1.650 m2 binnenshowroom én buitenpark

Naast onze showroom beschikken we bij Beltrami over een aangelegd buitenpark. Hier kan je 
alle buitentegels keuren en bewonderen in het natuurlijk kader waarvoor ze bedoeld zijn.

Graag op afspraak

Onze showroom en buitenpark zijn enkel te bezoeken op afspraak. Zo kunnen onze medewer-
kers zich helemaal op u concentreren om rustig samen de juiste keuze uit te dokteren en je te 
voorzien van staaltjes en richtprijzen. Persoonlijke service staat bij ons bovenaan!

Beltrami Stone Gallery

Dit is een unicum in de Benelux. In de nieuwe Stone Gallery kun je de onverzaagde platen 
inspecteren en, eventueel samen met je architect, precies die plaat uitkiezen van waaruit we 
maattegels kunnen bewerken en verzagen volgens je wensen. De Stone Gallery is een ruime 
(3.300 m2) en lichtrijke ruimte die onze ruwe producten presenteert in een exclusieve setting.

Kies zelf je stukje natuursteen uit!

Beltrami geeft je de mogelijkheid om in de ruime stock de verschillende partijen tegels te 
bekijken en te selecteren. Zo kies je zelf welk stukje natuursteen je wenst te integreren in je 
woning!

1.650 m2 vol verrassende natuursteen

SHOWROOM - VOORRAAD TEGELS EN PLATEN

Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke  
Openingsuren : maandag tot vrijdag : van 09 u tot 12 u 30 en van 14 u tot 17 u. Zaterdag : van 09 u tot 12 u 30.  
Gesloten op zon- en feestdagen. Enkel op afspraak. 
 
Afspraak maken ? beltrami.be of  + 32 56 23 70 00
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SHOWROOM - TUINPARK - STONE GALLERY

Venetiëlaan 22
B-8530 Harelbeke

+32 (0)56 23 70 00
info@beltrami.be

beltrami.be


