


De door Maurits Simonette ontwikkelde ‘Castle 
Stones’ zijn handgemaakte replica’s van originele 
stenen uit historische Vlaamse en Franse land
huizen, kastelen en kerken. De uit innovatieve 
materialen en gemalen marmer geperste tegels 
zijn door en door gekleurd en hebben een authen
tieke structuur die overeenkomt met de rustieke 
charme van toen. 

De basis van de Castle Stones is dezelfde als die 
van de grondstof steen, maar wordt op een heden
daagse nieuwe manier handmatig vervaardigd. 
De stenen wordt gegoten, geperst, en krijgen 
vervolgens hun historische uitstraling door een 
bijzondere nabewerking.
 
Castle Stones zijn geschikt voor vochtige ruimtes 
(sparuimtes, badkamers, etc.). Ze zijn ongevoelig 
voor licht, slijtvast, kennen een hoge belastbaarheid 
en zijn zeer geschikt voor vloerverwarming. Boven
dien zijn ze zeer eenvoudig te reinigen en onder
houden. Doordat de stenen met de hand gemaakt 
en gekleurd worden, is iedere vloer uniek.  

Castle Stones bieden enorme voordelen ten 
opzichte van natuursteen tegels:
  Castle Stones zijn extreem licht van gewicht 
waardoor ze zeer geschikt zijn voor toepassing in 
(oude) appartementen en monumentale panden.

  Castle Stones zijn gemakkelijk te hanteren bij 
transport, snij en legwerk.

  Castle Stones kunnen ook worden geïnstalleerd 
over houten vloeren of dienen als wandbekleding.

  Castle Stones zijn veerkrachtig waardoor ze licht 
meebewegen met de ondervloer.

 
  Castle Stones zijn erg dun, slechts 8 mm. dik.

De Castle Stone vloeren zijn leverbaar in drie 
modellen (Loft, Dalle en Bricks) en elk in acht 
kleurencombinaties.

InnovatIeve MonuMentale Stenen

Geïnspireerd door de 
renaissance, oude ruïnes en 
monumentale sferen worden 
deze exclusieve, handgemaakte 
stenen op een innovatieve 
wijze vervaardigd.
Castle Stones laten ons de 
oude sferen weer herbeleven.



Portugal - land van graniet, gigantische 
rotsen, ravijnen, watervallen, baaien en 
stuwmeren - is het land waar ik ben 
opgegroeid. Als kind speelde ik daar in 
sprookjesachtige kastelen van kennissen 
van mijn ouders. Terug in Nederland leerde 
ik schilderen van mijn oma, en mijn moeder 
bracht me de techniek van modelleren en 
mallen maken bij. 

Daarna begon ik als zelfstandig ondernemer 
met het maken van beelden en kunstobjecten. 
In die tijd leerde ik heel veel van allerlei soorten 
materialen die me inspireerden. Ik ben opge
voed door het verleden, daarin vond ik mijn 
inspiratie en blijvende verwondering.

Vanuit het verleden begon ik met innovaties, 
zoals het samenvoegen van verschillende 
materialen als cement, marmerstoffen en 
pigmenten. Telkens kwam het verleden terug 
in mijn toekomst. Ik werd vooral geïnspireerd 
door de renaissance met zijn monumentale 
gebouwen en ruïnes.

Na een enorm vrije creatieve periode ben ik 
interieuradvies gaan geven en deed ik daar
naast de volledige uitvoering van deze projec
ten. Ik bleef innoveren, geïnspireerd door de 
magische kracht van oude stenen waarmee 

ik nieuwe gestalten probeerde te realiseren.
Inmiddels weet ik het: de uiteindelijke kracht 
van een nieuw en innovatief product met 
een oude ziel heeft alles te maken met de 
uitstraling van de juist gekozen materialen; 
oud gesteente in een nieuwe gedaante. 
De steen wordt geperst, opnieuw gevormd 
en krijgt dan opeens zijn oergestalte en 
uitstraling terug. 

In een wellnessproject heb ik mijn werk
stukken toegepast en getest. Dat vereiste 
nogal wat aanpassingen, want de stenen 
werd direct op de houten plankenvloer 
gelegd. 

Tijdens dat project werd iedereen verliefd 
op mijn stenen vloer, en ik werd verliefd op 
de dochter van de eigenaar. 

Castle Stones is nu een feit.

Maurits Simonette

MIJn lIeFDe vooR Het veRleDen



CaStle StoneS: IeDeR exeMplaaR HanDveRvaaRDIgD



MoDel DalleMoDel loFt

Het model Loft bestaat voornamelijk uit grotere stenen. Ze zijn met de hand 
gebrand en gehamerd, waardoor ze een strakke, maar oude uitstraling hebben.

Dit type bevat de volgende maten: 92 x 92 cm. / 92 x 123 cm. / 
77 x 123 cm. / 64,2 x 123 cm. / 58 x 123 cm. / 64,2 x 45 cm. / 
48,2 x 30,2 cm. / 43 x 64,2 cm. / 33,2 x33,2 cm.

Om een authentieke en unieke uitstraling te bereiken, kan er gekozen worden 
de stenen in wildverband te leggen. Hierbij zullen uiteraard passtukken moeten 
worden gemaakt. Deze zullen aangepast worden aan het legwerk en variëren 
daarom in maat. Dit geeft de vloer zijn eigen en unieke uitstraling en maakt dat 
geen vloer hetzelfde is.
Er kan bij dit type echter ook gekozen worden voor toepassing van een vast 
legpatroon, wat het legproces kan vereenvoudigen en versnellen. 
Tekeningen voor dit patroon zijn op te vragen.

Dalle is een stenenserie met een robuust en authentiek karakter. De serie 
wordt door de kunstenaar steeds verder uitgebreid. Hij reist naar Frankrijk en 
selecteert daar de mooiste originele stenen uit antieke collecties. 
De Dallen komen uit monumentale gebouwen, kloosters en kerken en kennen 
hun oorsprong in de kalksteen uit de Franse Bourgogne.

Omdat de stenen vroeger niet exact op maat gemaakt werden, bestaat er een 
enorme verscheidenheid aan maten. In de collectie zitten nu 130 verschillende 
vormen en maten, welke variëren van 28 x 31 cm. tot 90 x 132 cm. 
De Dallen worden in wildverband gelegd.

Bij grotere bestellingen worden er per 15m² twee gravurestenen geleverd, in 
de maten 30 x 30 cm. en 70 x 60 cm. Bij bestellingen onder de 15m² kunnen 
wij vanwege productietechnische redenen, de aanwezigheid van deze gravures 
niet garanderen. 



MoDel BRICKS

De serie Bricks is gebaseerd op oude Engelse en Hollandse gebakken 
steentjes (‘waaltjes’). Vroeger werden deze gemaakt van klei en daardoor was 
men beperkt tot de kleuren rood en geel. Dankzij onze innovatieve materialen 
en productiewijze kunnen wij deze stenen produceren met dezelfde uitstraling, 
maar herbeleven in hedendaagse kleuren.

De maten van de Bricks variëren van 4,5 x 12 cm. tot 4 x 15 cm. 

Deze prachtige steen komt geweldig tot zijn recht in bijvoorbeeld een serre of 
een hal, maar kan ook worden toegepast in keukens, bad en woonkamers. 

De Bricks zijn ook zeer mooi bij gebruik tegen een wand. In combinatie met 
strijklicht geeft dit een unieke sfeer.

KleuRen

Evening Shadow Brown Grey Earl Grey

Warm Desert Light Terra Old Grey

Sand Grey Morning Mist



C A S T L E S T O N E S

SpeCIalS
aRCHIteCten & DeSIgneRS

De drie modellen, Dalle, Loft en Bricks worden wereldwijd 
verkocht door exclusieve interieurwinkels, tegelspeciaalzaken 
en architecten.

De originele Castle Stones zijn maar een klein voorbeeld 
van de verscheidenheid aan mogelijkheden die er zijn met 
dit bijzondere materiaal en productieproces. 
Wij ontwikkelen marmercement steenstructuren met een 
natuurlijke uitstraling in velerlei soorten en vormen. 
De mogelijkheden en toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos 
te noemen. Denkt u hierbij aan buitentoepassingen, 
3Dstructuren en lichtgewicht wandbekledingen.

SpeCIale 
FoRMaten en 

MoDellen 
vooR pRoJeCten 

Samen met de klant kan er gewerkt worden aan nieuwe 
structuren en ontwerpen.
Van nieuwe ideeën worden eerst samples vervaardigd. 
Wanneer kleur en structuur naar wens zijn, kan er gewerkt 
worden aan de uiteindelijke modellen voor productie.

Indien gewenst kunnen modellen Dalle en Loft voorzien 
worden van een wapen of logo.

Dalle Morning Mist



Dalle Evening Shadow Dalle Old Grey

Loft Old Grey

Bricks Brown Grey

Loft Old Grey

C A S T L E S T O N E S

MoDellen
en KleuRen

Model Bricks
Brown Grey

Model Dalle
Brown Grey



Warm Desert Sand Grey

Morning Mist

Sand Grey

Morning Mist

C A S T L E S T O N E S

RelIeF
antIeK geHaMeRD Carving Zand Grey 30 x 30 cm

Carving Terra Light 30 x 30 cm

Carving Zand Grey 30 x 30 cm

Carving Morning Mist 30 x 30 cm

Dalle Brown Grey

Carving Old Grey 70 x 60 cm



Modell Loft

Modell Loft

Modell Dalle

Modell Loft



Modell Dalle (mix van verschillende kleuren)



Dalle Brown Grey





Boven: Mix van Dalle Evening Shadow 

en Dalle Brown Grey

Links (de trap op): Model Loft,

Model Bricks und Model Dalle



C A S T L E S T O N E S

teStlaBoRatoRIuM
RappoRt

1. Bepaling van de anti-slip eigenschappen 
    (CEN/TS 16165, annex B en DIN51130)
Beproeving van de slip weerstand van vloerafdekmaterialen voor werkruimtes en een 
werkomgeving met slip gevaar; loopmethode  hellend vlak test volgens CEN/TS 16165, 
annex B en DIN 51130).
Ordernummer TCKI: 12.05.01122 / Steekproefnummer: Castle Stones
Aard van het vloerafdekmateriaal: zie kopblad
Beschrijving van de oppervlaktestruktuur van het vloerafdekmateriaal: Gestructureerd
Contaminant: Motorolie SAE viskositeitsklasse 10W30 1                
Testschoeisel: Uvex veiligheidsschoen Athletic

Testresultaten:

Maximale hellingshoek in graden:

Testloper 1 12.9 Testloper 2 13.4
 12.8  12.6
 12.9  11.5
Gemiddelde maximale hellingshoek: 12.7
Klasse beoordeling: R10

Beoordelingstabel slipweerstandseigenschappen:

Gemiddelde hellingshoek Slipweerstandsklasse
6o tot 10o  R9
meer dan 10o tot 19o R10
meer dan 19o tot 27o R11
meer dan 27o tot 35o R12
meer dan 35o  R13

2. Bepaling van de anti-slip eigenschappen 
    (CEN/TS 16165, annex A en DIN51097)
Beproeving van de slip weerstand van vloerafdekmaterialen voor ruimtes waar blootsvoets wordt 
gelopen en waar de vloer met water belast kan zijn; loopmethode  hellend vlak test volgens 
CEN/TS 16165, annex A en DIN 51097).
Ordernummer TCKI: 12.05.01122 / Steekproefnummer: Castle Stones
Aard van het vloerafdekmateriaal: zie kopblad                   
Beschrijving van de oppervlaktestruktuur van het vloerafdekmateriaal: Gestructureerd
Contaminant: Water / 0.1 % zeepoplossing / Beproeving: blootsvoets                                                

Testresultaten:

Maximale hellingshoek in graden:

Testloper 1 33.0 Testloper 2 33.0
 33.0  33.0
 33.0  33.0
 33.0  33.0
Gemiddelde maximale hellingshoek: 33.0
Klasse beoordeling: C

Beoordelingstabel antislip eigenschappen:

Gemiddelde maximale hellingshoek Antislip klasse
> 12o  A
> 18o  B
> 24o  C 

3. Wateropneming, schijnbare porositeit, schijnbare relatieve dichtheid en bulkdichtheid
   (EN-ISO 10545-3)
Ordernummer TCKI: 12.05.01122 / Steekproefnummer: Castle Stones

Proef Droog Water Water Schijnbare Schijnbare Bulk
stuk gewicht opneming opneming porositeit relatieve dichtheid
aanduiding  koken vacuüm  dichtheid
 (g) (massa %) (massa %) (Vol. %) (g/cm3) (g/cm3)

O1 1802.50 11.5 5.0 9.9 2.21 1.99 
O2 2007.00 11.6 4.5 9.0 2.18 1.99
O3 1499.50 11.2 5.3 10.6 2.23 1.99
O4 1768.50 10.9 4.8 9.5 2.20 1.99
O5 1619.50 11.8 4.7 9.6 2.26 2.04
11 1595.50 12.9 1.6 3.2 2.06 1.99
12 1687.50 13.0 1.6 3.2 2.06 2.00
13 1682.00 12.7 1.7 3.3 2.06 2.00
14 1231.00 12.7 2.2 4.3 2.07 1.98
15 1562.50 12.4 2.0 4.1 2.09 2.01

Aantal 10 10 10 10 10 10
Minimum 1231.00 10.9 1.6 3.2 2.06 1.98
Maximum 2007.00 13.0 5.3 10.6 2.26 2.04
Gemiddelde 1645.60 12.1 3.3 6.7 2.14 2.00

4. uigtreksterkte en breuksterkte (EN-ISO 10545-4)
Ordernummer TCKI: 12.05.01123   Steekproefnummer: Castle Stones
Roldiameter (mm): 20   Afstand van het hart van de oplegrol tot de rand van de
Dikte van het rubber (mm): 5   tegel (mm): 10
Oplegafstand (mm): 180   Tegel met reliëf: Nee
  
ProefstukBruch Bezwijk Minimum Breuk Buigtrek
aanduiding last dikte sterkte sterkte
 (N) (mm) (N) (N/mm2)

O10 600 5.2 500 30.3
O11 600 6.0 500 22.5
O12 800 7.4 700 19.9
O13 800 5.6 700 35.0
O14 600 5.7 500 25.3
O15 1000 7.9 900 21.3
O16 1200 7.9 1100 25.3

Aantal 7 7 7 7
Minimum 600 5.2 500 9.9
Maximum 1200 7.9 1100 35.0
Gemiddelde 800 6.5 700 26.0

Bevinding TCKI (getoetst aan EN 14411): Voldoet aan de declaratie

Opmerkingen 
Voor het bepalen van de buigsterkte is een ongeimpregneerde plaat in stukken van 200 x 200 mm 
gezaagd. Er is ook gekeken naar de buigsterkte van 200 x 200 mm stukken die uit een geimpreg
neerde plaat zijn gezaagd. Deze stukken buigen echter zo ver door, dat ze binnen de slag die onze 
buigbank kan maken, niet breken, maar alleen buigen.

C A S T L E S T O N E S

teStlaBoRatoRIuM
RappoRt



6. Chemische bestandheid (EN-ISO 10545-13)
Ordernummer TCKI: 12.05.01123 / Steekproefnummer: Castle Stones
Proefstukaanduiding: 017, 018, I17, I18 en I19

Bestandheid tegen Test oplossing Concentratie Classificatie

Huishoudchemicaliën Ammoniumchloride 100 g/l UA
Zwembadzouten Natrium hypochloriet 20 mg/l UA
Lage concentratie Zoutzuur 3 vol. % ULC
zuren en logen Citroenzuur 100 g/l ULA
 Kaliumhydroxide 30 g/l ULA
Hoge concentratie Zoutzuur 18 vol. % UHC
zuren en logen Melkzuur 5 vol. % UHC
 Kaliumhydroxide 100 g/l UHA

Bevinding TCKI (getoetst aan EN 14411): voldoet niet

C A S T L E S T O N E S

teStlaBoRatoRIuM
RappoRt

5. Weerstand tegen afslijting, ongeglazuurde tegels (EN-ISO 10545-6)
Ordernummer TCKI: 12.05.01123 / Steekproefnummer: Castle Stones

Proefstuk  Koordlengte Koordlengte Volume Volume
aanduiding groeve 1 groeve 2 groeve 1 groeve 2
 (mm) (mm) (mm3) (mm3) 

O17 41.0 41.0 577 573
O18 41.5 40.0 612 532
I17 41.5 41.5 599 599
I18 40.5 40.0 561 548
I19 39.5 41.5 524 608

Gemiddeld volume (mm3): 574

Bevinding TCKI: Voldoet aan de declaratie

7. Weerstand tegen vlekken (EN-ISO 10545-14)
Ordernummer TCKI: 12.05.01123 / Steekproefnummer: Castle Stones
Proefstukaanduiding: I11, I12, I13, 011 en 012

Vlekvormer                 Geslaagde schoonmaakprocedure*  Classificatie
 Product 1  Product 2  Product 3   Product 4  Product 5

Groene Vlekvormer B B B B B 4
Rode Vlekvormer      
Jodium B B B B B 4
Olijfolie A B B B B 4 

Vollständige Klassification: Kategorie 4

* Procedure A: Stromend heet water
   Procedure B: Zwak schoonmaakmiddel, spons en stromend heet water
   Procedure C: Mechanisch reinigen met een borstel en een krachtig schoonmaakmiddel 
   Procedure D: Geëigend oplosmiddel (zuur, loog of aceton)

Bevinding TCKI (getoetst aan EN 14411): Voldoet aan de declaratie



Castle Stones zijn verkrijgbaar
bij geselecteerde dealers.

Uitgebreide informatie vindt U op:
www.ryans.nl

www.ryans.nl

