
Water in de tuin  
inspireert mensen en brengt een tuin tot leven

Creastone ontwerpt en creëert al meer dan 30 jaar unieke (water)elementen.
geen duur maatwerk, maar een stijlvolle, duurzame oplossing.

stapstenen  |  Watervallen  |  vogeldrinksChalen  |  bronstenen

CREASTONE
 UNIEKE TUINELEMENTEN



 door de handmatige verwerking en het gebruik van natuurlijke materialen kunnen kleurnuance verschillen mogelijk zijn en de kleuren 
lichte afwijkingen vertonen. alle modellen zijn geregistreerd en verboden te kopiëren. druk 2018  tel. +31(0)6 41 64 32 91
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inhoud

antracietterracottaZandgeel

Al onze producten 
worden met trots in 

Nederland ontworpen en 
gemaakt en zijn leverbaar 

in drie kleuren:

Waterornamenten

bol Water      04

Waterelement 30x30 cm, 50x50 cm, 70x70 cm 06

geribbelde waterbol 60 cm    09

bovist 60 cm      09

uFo 60 cm, uFo, 90 cm    09

Waterschalen

Waterschalen      10

Fonteinschaal     17

vogeldrinkschaal     17

tuindecoratie

bol "elementen" serie     18

plantschalen      19

stapstenen 19

nieuW
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www.creastone.nl
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voorwoord

de tuinelementen van Creastone geven uw tuin een extra 
dimensie zonder dat er een complete renovatie nodig is. het 
functionele en eenvoudige design maakt onze tuinelementen 
geschikt voor alle tuinontwerpen. ook zijn ze als complete set te 
bestellen en daardoor gemakkelijk te installeren.    

onze Waterornamenten, stapstenen en schalen worden 
ontworpen en geproduceerd in ons familiebedrijf in de 
achterhoek. hierbij worden uitsluitend natuurlijke grondstoffen 
gebruikt.  

over creastone
Creastone vindt haar oorsprong in het hoveniersvak en is 
sinds 1995 specialist in het ontwerpen en realiseren van 
onderscheidende, handgemaakte tuinelementen.

Creastone producten geven op natuurlijke wijze een extra 
dimensie aan een tuin.

kijkt u voor meer informatie of voor het plaatsen van een 
bestelling op www.creastone.nl

ik wens u veel tuinplezier toe!

vriendelijke groeten,

bram pape

CREASTONE
 UNIEKE TUINELEMENTEN
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kleur: 	 	 warm	wit 
dimbaar:   nee
aan/uit schakelen:  dmv stekker 
lichtsoort:   led 3000 kelvin
stroomverbruik:   1,36 W

Bol Water is een unieke designwaterval voor tuin, terras & balkon. 
Met zijn ingebouwde waterreservoir en regelbare pomp is de 
Bol snel te installeren en gemakkelijk verplaatsbaar.

•		 Door	ingebouwde	waterreservoir	overal	te	plaatsen	en	blijvend	verplaatsbaar.
•		 Kant-en-klaar	geleverd;	binnen	5	minuten	genieten	van	een	unieke	waterval!
•		 Door	afgeschermd	waterreservoir	veilig	voor	kleine	kinderen.
•	 Ook	te	veranderen	in	een	gezellige	vuurschaal	of	sfeervolle	plantenbak

naast de waterval is het nu ook mogelijk de bol uit 
te breiden met de elementen vuur & aarde. deze 
elementen zijn zelfs te combineren!

Waterornamenten

materiaal: beton
afmeting:	 Ø	60	cm.	hoogte 52	cm.
Gewicht:  50 kg
Waterinhoud:  35 liter

stroomverbruik:  35 W
Kabellengte:   9 meter
installatietijd:   < 5 min.

specificaties

accessoires
creëer met 1 basisbol de sfeer die bij u past

verlichtings optie
met de led verlichting sets voor bol Water kunt u ook in 
de avonduren genieten! verlichting is bij alle elementen 
toe te passen.

kleur:   alle kleuren
dimbaar:   Ja
aan/uit schakelen:  met de bijhorende 
   afstandsbediening 
lichtsoort:   led 3000 kelvin
stroomverbruik:   1,36 W

Kijk voor meer informatie over deze "elementen" 
op pagina 22-23 bij tuindecoratie

www.creastone.nl



bol Water
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elegant en strak waterelement dat is ontworpen om een natuurlijk gedoseerd geluid 
van kabbelend water te realiseren. de basis van dit waterelement bestaat uit een enkel 
bovenblok met een lichtdoorlatende glasplaat waar vanuit de waterbron stroomt. 
vervolgens kunt u zelf de hoogte van het aantal blokken bepalen zodat het waterelement 
bij uw wensen aan sluit.

Waterornamenten 

accesoires
Met	de	LED-verlichtingsset	voor	onze	waterelementen	
kunt u ook in de avonduren genieten. 

soort licht: led licht
voltage:  220/5 volt
verbruik:  3x 3 watt
branduren:  25.000
kabellengte:  7.5meter 
inclusief:  grondpin en voet/wandbevestiging

Buisjesset
deze buisjes set bestaat uit 4 elegante rvs buisjes welke 
tussen de blokken kan worden geplaatst. hierdoor wordt 
het kabbelende water meer benadrukt en komt een 
verlichtingsset nog beter tot zijn recht.

specificaties:
materiaal:   beton met (gewapend) glas
afmeting:   30x30 cm, 50x50 cm, 70x70 cm. hoogte per blok 10 cm
Gewicht per blok:  10, 20, 35 kg per blok

setsoorten

www.creastone.nl

met keuze uit drie setsoorten is  het mogelijk om zelf te kiezen hoe 
compleet u uw set wenst te ontvangen.



Water element 
30x30cm

Water element 
50x50cm

Water element 
70x70cm
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Waterornamenten 

bronstenen kenmerken zich door de 
geribbelde structuur waar het water met 
een kabbelend geluid overheen loopt. de 
serie bronstenen van Creastone bestaat uit 
een Waterbol, bovist en twee maten uFo’s

deze handgemaakte bronstenen bestaan 
uit twee holle helften. Ze zijn hierdoor 
lichter van gewicht en dus gemakkelijker te 
installeren.

• veilig water voor kinderen
• het gedoseerde watergekabbel doet  
 omgevingsgeluiden vergeten.
• uniek ontwerp in hoog kwalitatief beton
• duurzaam materiaal met 3 jaar garantie 

www.creastone.nl

setsoorten
met keuze uit drie setsoorten is  het mogelijk om zelf te kiezen hoe 
compleet u uw set wenst te ontvangen.



xxxxgeribbelde Waterbol 
Ø 60cm  -  67kg

bovist 
Ø 60cm  -  53kg

uFo 
Ø 90cm  -  108kg

uFo 
Ø 60cm  -  42kg
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WatersChalen

Waterschalen die een unieK en prachtiGe Waterval creëren 
de waterschalen van Creastone brengen de waterbeleving naar uw tuin toe. Wij bieden 
verschillende sets aan die wij al optimaal voor u hebben samengesteld voor de beste beleving. 

mochten de sets die wij aanbieden toch niet helemaal aansluiten bij uw wensen dan 
kunt	u	bij	ons	nu	ook	uw eigen	set	samenstellen.	Onze	waterschalen	zijn	beschikbaar	 in	
diverse afmetingen, het assortiment bestaat uit schalen met een diameter van 70, 80 en 90 
centimeter	en	zijn	leverbaar	in	de	kleuren	antraciet/grijs,	zand-geel	en	terracotta.

setsoort

accessoires
om ook s'avonds 
te genieten bieden 
wij de optie voor 
geïntegreerde 
verlichting van de 
waterinloop

onderBouWBloKKen
voor een eenvoudige en 
stabiele installatie kunt u deze 
onderbouwsets toepassen.

www.creastone.nl

met keuze uit drie setsoorten is  het mogelijk om zelf te kiezen hoe 
compleet u uw set wenst te ontvangen.



losse  WatersChalen

www.creastone.nl/stel-uw-eigen-set-samen
stel ZelF uW eigen set samen op:

Ø	70	cm		-		39kg 
met wateruitloop + inloop

Ø	80	cm		-		53kg 
met wateruitloop + inloop

Ø	70	cm		-		39kg 
met wateruitloop

Ø	80	cm		-		53kg 
met wateruitloop

Ø	90	cm		-		62kg  met wateruitloop

11
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WatersChalen set 1

www.creastone.nl



 

 

set 2
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WatersChalen set 3

www.creastone.nl



 

 

set 4



WatersChalen set 5

www.creastone.nl



FonteinsChaal 
Ø80cm  -  64kg

vogeldrinksChaal 
Ø60cm  -  23kg
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tuindeCoratie

creëer met 1 BasisBol de sfeer die Bij u past
Bol	Lucht	vormt	de	basis	voor	elke	uitbreiding	met	de	gewenste	elementen Bol	Water, Bol	
Vuur  en  Bol	 Aarde.	 Zo	 veranderd	 zelf	 uw	 Bol	 in	 een	 verrassende	 waterval,	 gezellige	
vuurschaal	of	sfeervolle	plantenbak.	En	met	de	sfeervolle	LED-licht
optie in diverse kleuren zorgt bol Water ook 's avonds voor een verrassend effect.

Basis Bol
deze puur vormgegeven 
bol is van zichzelf tijdloos 
en uniek. hij vormt het de 
basis om gemakkelijk uit 
te breiden met de diverse 
"elementen"	uit	de	natuur;	
Water, vuur & aarde.

Water
designwaterval

vuur
design vuurschaal

licht

aarde
design plantenbak

www.creastone.nl

ALLE	ELEMEntEn	(WAtEr,	Vuur,	AArDE	En	Licht)	Zijn	EEnVOuDig	
met elkaar uit te Wisselen en te Combineren.

met de led verlichting sets 
voor bol Water kunt u ook 
in de avonduren genieten! 



plantsChalen
Ø70cm -  39kg  /  Ø80cm  -  53kg 

stapstenen
Ø80cm  -  63kg



al onZe produCten Worden met trots  
in de aChterhoek ontWorpen en gemaakt

schuurmansweg 3a, 7156 sk beltrum. m +31(0)6 41 64 32 91 e info@creastone.nl
 facebook.com/creastone.nl  www.creastone.nl

meer 
 Weten?

kijk op creastone.nl 
of bel: 

06 41 64 32 91

CREASTONE
 UNIEKE TUINELEMENTEN


