
WATER IN DE TUIN  
BRENGT EEN TUIN TOT LEVEN

STAPSTENEN  |  WATERVALLEN  |  VOGELDRINKSCHALEN  |  BRONSTENEN



 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 2019  Tel. +31(0)6 41 64 32 91
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INHOUD 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 grond-
stoffen gebruikt.   

OVER CREASTONE

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

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

AntracietTerracottaZacht geel

Al onze producten 
worden met trots in 
Nederland ontworpen 
en gemaakt en zijn 
veelal leverbaar in  
drie kleuren:

WATERORNAMENTEN

Bol Water / Vuur/ Aarde 04 

Bol Water XL 07

Waterelement 30 x 30 cm, 50 x 50 cm, 70 x 70 cm  08

Geribbelde waterbol 60 cm  1 1  

Bovist 60 cm  1 1

UFO 60 cm, UFO, 90 cm  1 1

WATERSCHALEN

Waterschalen    12

Fonteinschaal   18

Vogeldrinkschaal   18

TUINDECORATIE

Plantschalen   19 

Stapstenen 19

NIEUW
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CREASTONE ONTWERPT EN CREËERT AL MEER DAN 30 JAAR UNIEKE (WATER)ELEMENTEN.
GEEN DUUR MAATWERK, MAAR EEN STIJLVOLLE, DUURZAME OPLOSSING.



WATER / VUUR /AARDE

Deze puur vormgegeven 
Basis 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 en AARDE.

LICHT
Met de optionele  
LED verlichting sets kunt 
u ook in de avonduren 
genieten! 

CREËER MET 1 BASISBOL DE SFEER DIE BIJ U PAST
De Basis Bol vormt de basis voor elk gewenste sfeer: WATER, VUUR en AARDE. Zo verandert u zelf uw 
Bol in een verrassende waterval, gezellige vuurschaal of sfeervolle plantenbak. En de sfeervolle LED-
verlichtingsoptie zorgt ook 's avonds voor een verrassend effect, zodat u nog langer kunt genieten.

DE 
BASIS 
BOLSferenÉÉN BASISBOL
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WATER
Design waterval

VUUR
Design vuurschaal

AARDE
Design plantenbak

CREASTONE.NL/STEL-UW-EIGEN-BOL-SAMEN
KIES DE SFEER DIE BIJ U PAST OP:



SPECIFICATIES

Materiaal: beton
Afmeting: Ø 60 cm. hoogte 52 cm.
Gewicht:  50 kg
Installatietijd: < 5 minuten

ELEMENT WATER  UNIEKE DESIGN WATERVAL

 
 
 
 
• Door ingebouwde waterreservoir overal te plaatsen en blijvend verplaatsbaar. 
• Kant-en-klaar geleverd; binnen 5 minuten genieten van een unieke waterbeleving. 
• Door afgeschermd waterreservoir veilig voor kleine kinderen. 
• Ook te combineren met sfeer-element “Vuur” of “Aarde”. 

Stroomverbruik: 13 W
Kabellengte: 9 meter
Installatietijd: < 5 minuten

ELEMENT VUUR  GEZELLIGE VUURSCHAAL

 
 
• Robuust en sierlijk roestvrijstaal. 
• Gemakkelijk aan te steken en te doven. 
• Ook te combineren met sfeer-element “Water

. 

Stroomverbruik:  13 W
Kabellengte:   9 meter
Installatietijd:   < 5 min.

BASISBOL
NIEUW!

Uitvoering, prijs & levertijd op aanvraag.

Kleur: antraciet 
Materiaal: beton
Afmeting: Ø 120 cm. hoogte 100 cm.
wanddikte:  4 - 5 cm

Gewicht:   450 kg
Waterinhoud:   150 liter
Stroomverbruik:  250 W
Kabellengte:   9 meter

SPECIFICATIES

BOL WATER XL  
UNIEKE PLUG&PLAY WATERBELEVING  

VOOR TUIN & OPENBAAR GROEN!
Water in tuin of park, een onmisbare beleving om een te zijn met de natuur.  
Helaas heeft de verstedelijking ervoor gezorgd dat de van nature aanwezige  

waterpunten  grotendeels  verdwenen zijn van onze nabije leefomgeving. Gelukkig  
zijn we een  vindingrijk volk en hebben we met waterornamenten en fonteinen  

het water weer naar ons toe weten te halen.

Voor openbare plekken betekent dit vaak maatwerk fonteinen of waterpartijen.  
Door het maatwerk zijn deze vaak duur en kosten veel tijd om te realiseren. Daarnaast 

is  onderhoud en vaak afsluiting in de herfst/winter noodzakelijk. Niet alleen jammer van 
het geïnvesteerde geld, maar de plek mist een klein half jaar ook haar waterbeleving.

Daarom presenteert Creastone vandaag de dag de eerste “plug&play” waterbeleving 
voor openbaar groen in de vorm van Bol Water XL! Een 120 cm robuuste betonnen  

Bol waarbij simplistische uitsnijdingen zorgen voor een puur maar interessant design. 
De installatie is enkel het aansluiten op een waterleiding en 230 V. stopcontact.  

De ingebouwde anti-vries beveiliging zorgt ervoor dat het hele jaar door van deze 
unieke waterbeleving te genieten is. Bijkomend voordeel is dus ook minder onderhoud!

Bol Water XL wordt met passie en gepaste trots ontworpen en handmatig  
gemaakt in Nederland!
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Binnen 5 minuten uw eigen 
waterval, waar u maar wilt!

Het moderne, functionele design en het installatiegemak maken Bol Water tot een uniek 
waterornament. Vanaf de bovenzijde van de bol stroomt een waterval die traploos instelbaar is.  
Zo bepaalt u zelf de vorm en het geluidsniveau van het stromende water.  
Door zijn vorm is Bol Water mobiel en gemakkelijk door één persoon naar elke gewenste plek te rollen. 
Vul het ornament met water, steek de stekker in het stopcontact en geniet!

         “Ik geloof dat als je water echt wilt beleven, het los moet komen van zijn element.  
           Net zoals bij een waterval in de natuur.”
                  Bram Pape - ontwerper Bol Water

 

 

Specificaties

Materiaal: gietsteen/beton   

Gewicht: 50 kg 

Kleur: antraciet 

Stroomverbr:  35 W 

Waterinhoud; 35 liter 

Kabellengte: 9 meter

Schuurmansweg 3a, 7156 SK Beltrum.  T 0544 - 350 321  M 06 - 416 432 91  E info@creastone.nl   
         facebook.com/creastone.nl   www.creastone.nl

Installatie in 3 eenvoudige stappen:

1 2 3

Bol Water is het nieuwste waterornament in de collectie van Creastone.  
Al onze producten worden met trots in de Achterhoek ontworpen en gemaakt.

52 cm

58 cm

26 cm

De Basis Bol is met de speciaal ontworpen sfeer-elementen uit te bereiden naar elke 
gewenste sfeer. De elementen zijn eenvoudig met elkaar uit te wisselen.

Verbruik: 1 liter ethanol  
  voor 2-3 uur
Materiaal: roestvrijstaal

ELEMENT AARDE  STIJLVOLLE PLANTENBAK

 
 
 
 
• Roestvrijstalen binnenkant waarbij eenvoudig plantjes (in pot) geplaatst kunnen worden. 
• Geplaatste plantjes/potjes zijn eenvoudig uit te wisselen met elkaar. 
• Ook te combineren met sfeer-element “Water”.

. 

Materiaal: roestvrijstaal

ELEMENT LICHT  UNIEKE SFEERVERLICHTING

 
 
• Nog langer genieten van uw sfeer. 
• Eenvoudig met afstandsbediening te regelen. 
• Ook te combineren met overige sfeer-elementen. 
• Verkrijgbaar in de kleur “warm wit” of “alle kleuren” (RGB)

Lichttemperatuur: 3000 Kelvin
Stroomverbruik:  1.36 W 
Kabellengte:  9 meter

60 cm

52 cm

26 cm

100 cm

foto: Hendriks Hoveniers



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 WATER ELEMENT  |  30 X 30CM

ACCESSOIRES
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

Met keuze uit drie setsoorten is  het mogelijk om zelf te kiezen hoe compleet u  
uw set wenst te ontvangen. WATER ELEMENT  |  50 X 50CM

WATER ELEMENT  |  70 X 70CM

08 09WWW.CREASTONE.NL



WATERORNAMENTEN XXXX

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 

SETSOORTEN

Met keuze uit drie setsoorten is  het mogelijk om zelf te kiezen hoe compleet u uw set 
wenst te ontvangen.
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GERIBBELDE WATERBOL  |  Ø 60 CM - 67 KG

UFO  |  Ø 90 CM - 108 KGUFO  |  Ø 60 CM - 42 KG

BOVIST  |   Ø 60 CM - 53 KG



WATERSCHALEN LOSSE  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.

Ø 70 cm - 39 kg 
met wateruitloop + inloop

Ø 80 cm - 53 kg 
met wateruitloop + inloop

Ø 70 cm - 39kg 
met wateruitloop

Ø 80 cm - 53 kg 
met wateruitloop

SETSOORT

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

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.

Ø 90 cm - 62 kg 
met wateruitloop

CREASTONE.NL/STEL-UW-EIGEN-SET-SAMEN
STEL ZELF UW EIGEN SET SAMEN OP:
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WATERSCHALEN SET 1 SET 3

SET 2
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WATERSCHALEN SET 4 SET 5
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PLANTSCHALEN  |  Ø 70 CM - 39 KG  Ø 80 CM - 53 KG

VOGELDRINKSCHAAL  |  Ø 60 CM - 23 KG

FONTEINSCHAAL  |  Ø 80 CM - 64 KG

STAPSTENEN  |  Ø 80 CM - 63 KG

WATERSCHALEN
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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


