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1. Toepassingen 
 
• Geschikt voor het creëren van lage keermuurtjes, verhoogde bloemperken, rechte muren, bochten, 

hoeken, cirkels, halve cirkels, boom omrandingen, palissades, kruidentuintjes en voor het opvangen van 
hoogteverschillen 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Getrommelde betonnen stapelblokken 
• Trapeziumvormig 
• Authentieke uitstraling 
• Gemakkelijk stapelbaar 
• Kan tot 80 cm hoog gestapeld worden 
• Vorstbestendig 
• Ruime keuze aan kleuren 

 
 

3. Beschikbare kleuren en formaten 
 
U vindt alle beschikbare kleuren en formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=stelar 
 
Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten. 
 
 

4. Plaatsing  
 
1. Voorbereiding 

• Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft 
plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard. 

• Om kleurverschillen te vermijden en / of een mooie nuancering te verkrijgen, dienen de stenen uit 
minstens 3 verschillende palletten verticaal afgestapeld en onder elkaar gemengd te worden. 

• Stockeer alle geleverde stenen altijd droog voor het plaatsen. 
• Bescherm stenen bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst. 

 
2. Plaatsen 

• Bij lage stapelmuren volstaat meestal een fundering uit steenslag. 
• U kunt ook eerst een onderlaag van 10 cm metselzand gemengd met cement aanbrengen. 
• Plaats de eerste laag stenen volledig waterpas in de fundering. 
• Bij hogere muren moet er eerst een betonfundering voorzien worden die minimaal 30 cm diep is en 

dubbel zo breed is al de eigenlijke muur. 
• Verlijm de stenen steeds laag per laag op elkaar met betonlijm. 
• De muurtjes kunnen maximaal tot 80 cm hoogte worden gebouwd. 
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Cirkelvormige muur 
• Een volledige cirkel verkrijgt u door 17 stenen in dezelfde richting naast elkaar te plaatsen. De 

buitendiameter bedraagt dan 125 cm, de binnendiameter 82 cm. 
• Indien u een grotere cirkel wil, kan u de stenen ‘om en om’ plaatsen. 

 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 

5. Onderhoud 
 
• Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw stapelstenen mooi te houden. 
• Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen. 
• Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling gemakkelijker 

aanhecht. 
• Gebruik geen strooizout of chloorhoudende producten op of in de buurt van de stenen. 

 
Meer informatie over het onderhoud van betonproducten: https://marshalls.be/wp-
content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf  
 
 

6. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  
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