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StoneLeaf is een Frans bedrijf, opgericht in 2013. Het bedrijf heeft jarenlang onderzoek gedaan 
en heeft hierdoor een uniek en onvergelijkbaar product op de markt kunnen brengen: een 100% 
natuursteen fineer product. Het doel van het bedrijf is om natuursteen te populariseren als een 
fundamenteel constructie- en decoratie-element. Hiervoor hebben ze de nodige aanpassingen 
moeten doen aan de kenmerken van het materiaal. Ze hebben alle nadelen van natuursteen 
verwijdert en alle voordelen behouden. Zo zijn de producten van StoneLeaf, dun, licht en 
flexibel waardoor ze eenvoudig aan te brengen zijn op nagenoeg elk oppervlak. Bent u toe aan 
een nieuwe uitstraling van uw woning of gewoon benieuwd naar de mogelijkheden? Wij 
adviseren u graag! Bezoek onze website www.stoneleaf.nl om inspiratie op te doen of voor het 
maken van een afspraak.

StoneLeaf is a French company founded in 2013. The company has built its success over a unique and 
incomparable product, results of years of researches: The natural StoneLeaf. 
The purpose of the company always has been to popularize the stone as a fundamental construction and 
decoration element while deeply changing the characteristics of this noble material. 
The StoneLeaf is thin, light and flexible and definitely removes all the drawbacks of natural stones while 
keeping its benefits. Our human sized company is ready to provide you with the best service and support 
for any of your project. 

Over StoneLeaf
 Presentation of StoneLeaf



6 7

PRODUCTIEPROCES 
MAKING PROCESS

100% natuursteen / 
100% natural stone

Adhesive /
Adhesive

Glasvezel /
Fiberglass

Hars/
Resin

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

100% natuursteen
100% natural stone

Dikte : van 1,2mm (leisteen) tot 
1,4mm (mica/marmer) 
Thickness: from 1.2mm (slate) to 
1.4mm (mica/marble)

Gewicht : van 1,5kg/m2 
tot 2kg/m2
Lightness: from 1.5kg/Sqm 
to 2kg/Sqm

Flexibiliteit : eenvoudig 
buigen van grootformaat vellen 
Flexibility: easy bending for 
big sizes sheets

Samenstelling : 60% natuursteen 
- 40% glasvezel en hars
Composition : natural stone 60% - 
fiberglass & resin 40% 

Schokbestendig dankzij de 
samenstelling van steen en glasvezel
Composed of stone and fiberglass, it 
resists to impacts 

Eenvoudige installatie op diverse 
ondergronden : 
verwerkingsvoorschriften op 
aanvraag
Easy to install on every types of 
substrates : installation process on 
request

Douche
Shower

Muur
Wall

Buiten
Outside

Keuken
Kitchen

Meubels
Furniture

Vloer
Floor

Openhaard
Fireplace

Zwembad 
Swimming pool

TOEPASSINGSGEBIED 
APPLICATION AREA

Het StoneLeaf Classic-assortiment is gemaakt van leisteen, mica of marmer. Door de glasvezel- en 
harsrug die wordt gebruikt om de natuurstenen te extraheren, is het mogelijk om de producten op 
allerlei oppervlakken te gebruiken. Droge of vochtige gebieden, binnen of buiten of zelfs gebogen 
oppervlakken, de producten van StoneLeaf zijn eenvoudig aan te brengen. Dun, licht en flexibel,  
StoneLeaf biedt alle kwaliteiten van de steen zonder zijn nadelen. Onze grote platen zorgen voor 
een snelle installatie en uniforme afwerking. Met StoneLeaf is er geen toepassingslimiet. Bekijk 
voor uw muren, vloeren, plafonds of gevels ons hele assortiment van eenendertig stenen 
vernoemd naar wereldstad namen.  

The StoneLeaf Classic range of product is made of either slate, mica or marble. 
It is possible to use it everywhere, dry or humid areas, inside or outside thanks to its fiberglass 
and resin backing which is used to extract the natural stone base. 
Easy to cut and to install, you can set it up on flat or even curved surfaces. Thin, light and flexible, 
the natural StoneLeaf offers all the qualities of the stone without its drawbacks.
Our large sheets allow for fast installation and homogeneous finish.
With StoneLeaf there is no limit of application. For your walls, floors, ceilings or facades, check 
our whole range of thirty-one stones named after world city names.
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ANKARA BUDAPEST

DUBAI LONDEN

MEXICO MONTREAL

MOSKOU PRAAG

RIO STOCKHOLM

De leistenen van StoneLeaf Classic komen uit de mooiste steengroeven. Leisteen is een 
metamorfe gesteente, ontstaan uit leemafzetting. Vanwege de broze aard van leisteen, kunnen 
we ons fabricageproces en afzonderlijke stenenlagen gebruiken om een zeer dun en resistent 
steenfineer te verkrijgen. Leisteen is over het algemeen blauw of donker, maar dankzij onze 
diversiteit aan steengroeven bestaat ons assortiment uit tien leistenen met verschillende 
kleuren en structuren. Alle modellen zijn beschikbaar in StoneLeaf Classic, StoneLeaf 
Translucent en StoneLeaf +.

The slates from StoneLeaf Classic come from the most beautiful quarries. Slate is a metamorphic 
rock from the schist family. Due to the friable nature of slate, we can use our process of fabrication 
and separate stones layers to obtain a very thin and resistant stone veneer. Slate is generally blue 
or dark but thanks to our quarries diversity, we can offer a variety of ten slates full of different 
colors and textures. All models are available in StoneLeaf Classic, StoneLeaf Translucent and 
StoneLeaf+.    

LEISTEEN / SLATE

* Omdat het 100% natuursteen is kunnen kleuren afwijken.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of colors.
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LE CAIRE MADRID

MINSK NEW-YORK

OSLO PARIJS

PHUKET RIGA

SAINT-TROPEZ ZAGREB

* Omdat het 100% natuursteen is kunnen kleuren afwijken.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of colors.

BOGOTABOGOTA CANBERRA

ESSAOUIRA GOA

HELSINKI KUALA LUMPUR

U kunt ook de mooiste micastenen vinden in de StoneLeaf Classic-productlijn. Deze stenen familie heeft 
meer structuur en glans dan leistenen. Onze zeventien mica varianten zijn geschikt voor alle soorten 
projecten in droge of vochtige gebieden en zijn 
verkrijgbaar in StoneLeaf Classic, StoneLeaf 
Translucent en StoneLeaf +.

You can also find the most beautiful mica stones 
within the StoneLeaf Classic product line. This stone 
family is more textured and shiny than slates. Our 
seventeen mica are perfectly adapted for all types 
of projects in dry or humid areas and are available 
in StoneLeaf Classic, StoneLeaf Translucent and 
StoneLeaf+. AMSTERDAM

MICA / MICA
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U kunt voorbeelden van de stenen opvragen zodat u de juiste steen kunt kiezen.
StoneLeaf also offers samples to help you choose the best model.

1220mm x 610mm 2100mm x 1050mm 2400mm x 1200mm
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AFMETINGEN EN VARIANTEN 
SIZES AND AVAILABILITIES

* Omdat het 100% natuursteen is kunnen kleuren afwijken.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of colors.

DOHA LIMA

PRETORIA ROME

Als laatste zijn de StoneLeaf marmerproducten toegevoegd aan het assortiment. Net als bij 
leisteen en mica blijven lichtheid, dikte en flexibiliteit behouden. Het kleurengamma gaat 
van groen en bruin voor onze Lima- en Pretoria-modellen tot meer monochroom, zwart en 
wit voor onze Rome- en Doha-producten. Onze marmerproducten zijn ongepolijst en 
beschikbaar in StoneLeaf Classic en in StoneLeaf Translucent.

After many months of research, we can now successfully propose to you a full range of 
marble products. Like for slates and mica, lightness, thickness and flexibility are maintained. 
The range of colors goes from green and brown for our Lima and Pretoria models to a more 
monochrome, black and white for our Rome and Doha products. 
Our marbles are unpolished, and available in StoneLeaf Classic as well as in StoneLeaf 
Translucent.

MARMER / MARBLE
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Badkamer (StoneLeaf Classic Oslo) Bar (StoneLeaf Classic Phuket)

Deuren (StoneLeaf Classic Ankara)Beursstand (StoneLeaf Classic Zagreb) Deuren (StoneLeaf Classic New-York)

Hal (StoneLeaf Classic New-York)

REFERENTIES 
PROJECTS

REFERENTIES 
PROJECTS
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Badkamer (StoneLeaf Classic Kuala Lumpur en New-York) Keuken (StoneLeaf Classic Stockholm)

Chocolaterie (StoneLeaf Classic Praag)

REFERENTIES 
PROJECTS
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100% natuursteen / 
100% natural stone

Adhesive /
Adhesive

Glasvezel /
Fiberglass

transparante hars /
Transparent Resin

PRODUCTIEPROCES 
MAKING PROCESS

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TOEPASSINGSGEBIED 
APPLICATION AREA

De StoneLeaf Translucent, zoals de StoneLeaf Classic-reeks, kan worden gemaakt van 
leisteen, mica of marmer. De natuursteen is geplaatst op glasvezel en transparante hars. 
Dankzij deze hars kan de steen van achteren worden verlicht. StoneLeaf Translucent wordt 
meestal op een plexiglas of glasplaat geplaatst om het licht te verdelen en de weerstand te 
maximaliseren. StoneLeaf Translucent is geschikt voor droge of vochtige gebieden, 
binnen of buiten. Breng licht in uw projecten!

The StoneLeaf Translucent, like the StoneLeaf Classic range, can be made of either slate, mica 
or marble. The natural stone is set on fiberglass and transparent resin. Thanks to this resin 
the stone can be backlighted. StoneLeaf Translucent is usually set on a plexiglas or glass 
sheet to diffuse the light and maximize resistance. StoneLeaf Translucent is perfectly adapted 
for dry or humid areas, inside or outside. Bring light to your projects! 

100% natuursteen
100% natural stone

Dikte: van 1,2mm (leisteen) tot 
1,4mm (mica/marmer) 
Thickness: from 1.2mm (slate) to 
1.4mm (mica/marble)

Gewicht: van 1,5kg/m2 
tot 2kg/m2
Lightness: from 1.5kg/Sqm 
to 2kg/Sqm

Flexibiliteit : eenvoudig 
buigen van grootformaat vellen 
Flexibility: easy bending for big 
sizes sheets

Samenstelling: 60% natuursteen 
- 40% glasvezel en transparante
hars
Composition : natural stone 60% - 
fiberglass & translucent resin 40% 

Slagvast dankzij de samenstelling 
van steen en glasvezel
Composed of stone and fiberglass, 
it resists to impacts 

Eenvoudige installatie op diverse 
ondergronden : 
verwerkingsvoorschriften op 
aanvraag
Easy to install on a transparent 
substrates (plexiglass/glass) : 
installation process on request

Muur
Wall

Buiten
Outside

Keuken
Kitchen

Meubels
Furniture

Verlichting
Lighting

Douche
Shower
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* Omdat het 100% natuursteen is kunnen kleuren afwijken.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of colors.

ANKARA BUDAPEST

DUBAIDUBAI LONDEN

MEXICO MONTREAL

MOSKOU PRAAG

RIO STOCKHOLM

Het doel van StoneLeaf Translucent is om licht te gebruiken om de kleuren en vormen 
van de steen extra te benadrukken. Hiermee creëert u een echte eyecatcher in uw woning, 
restaurant of kantoorpand. Door de brosheid en verschillende tinten van de leisteen kan 
deze extra goed bewerkt worden voor het StoneLeaf Translucent assortiment. Onze 
modellen met warme kleuren kunnen zelfs interessante alternatieven zijn voor 
doorschijnende onyx. Onze tien doorzichtige leisteenmodellen zijn geschikt voor vochtige of 
droge omgevingen. StoneLeaf Translucent zorgt voor een unieke en eigentijdse uitstraling in 
uw projecten.

The purpose of StoneLeaf Translucent is to use the light to highlight the stone’s colours and 
shapes. The slate stone is particularly adapted to StoneLeaf Translucent thanks to its friability 
and different shades. Our models with warmer colours can even be interesting alternatives to 
translucent onyx. Our ten translucent slates models are adapted for humid or dry environments. 
StoneLeaf Translucent will bring a unique and visual touch to your projects. 

LEISTEEN / SLATE
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* Omdat het 100% natuursteen is kunnen kleuren afwijken.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of colors.

LE CAIRE MADRID

MINSK NEW-YORK

OSLO PARIJS

PHUKET RIGA

SAINT-TROPEZ ZAGREB

AMSTERDAM CANBERRA

ESSAOUIRA GOA

HELSINKI KUALA LUMPUR

Mica bestaat uit een meer gelijksoortig kleurbereik dan leisteen. In de StoneLeaf 
Translucent-versie biedt mica een discrete en subtiele afwerking, terwijl zijn sterke 
aderen en lichte kleuren de visuele kracht van uw projecten zullen vergroten.

Mica is composed of a more homogeneous color range than slate. In StoneLeaf 
Translucent version, mica offers a discrete and subtle finish, while its strong veins and light 
colours will increase the visual power of your projects. 

MICA / MICA
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* Omdat het 100% natuursteen is kunnen kleuren afwijken.
* As it’s a 100% natural stone, it can present different shades of colors.

AFMETINGEN EN VARIANTEN 
SIZES AND AVAILABILITIES

LIMA

PRETORIA

DOHA

ROME

StoneLeaf Translucent is sinds kort leverbaar in vier nieuwe ontwerpen. Na StoneLeaf Classic 
zijn onze vier marmer varianten nu ook beschikbaar in StoneLeaf Translucent. StoneLeaf is 
het eerste bedrijf dat een flexibel, dun en licht doorschijnend marmer aanbiedt. Hieronder 
worden de vier varianten afgebeeld. Gekleurde tinten voor Pretoria- en Lima-modellen en 
heldere of donkere tinten voor Rome- en Doha-modellen. Vanwege de sterke aders en de 
dichte structuur van marmer, schijnt het licht perfect op de steen en maakt het nog mooier. 
Bekijk onze referenties voor een impressie.

StoneLeaf Translucent can now be found in four new designs. After StoneLeaf Classic, our 
four marbles are now available in StoneLeaf Translucent. StoneLeaf is the first company to 
offer a flexible, thin and light translucent marble. The proposed references are coming with 
colored shades for Pretoria and Lima models and clear or dark ones for Rome and Doha models. 
Because of marble’s strong veins and dense structure, light perfectly shines the stone and 
make it even more beautiful. 

MARMER / MARBLE

U kunt voorbeelden van de stenen opvragen zodat u de juiste steen kunt kiezen.
StoneLeaf also offers samples to help you choose the best model.

1220mm x 610mm 2100mm x 1050mm 2400mm x 1200mm
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Restaurant (StoneLeaf Translucent Praag) Wijnbar (StoneLeaf Translucent Praag)

Wijnbar (StoneLeaf Translucent Praag met blauwe verlichting)Bar (StoneLeaf Translucent Praag)

Bar (StoneLeaf Translucent Dubai)

Verlichting (StoneLeaf Translucent Praag)

REFERENTIES 
PROJECTS

REFERENTIES 
PROJECTS
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Museum (StoneLeaf Translucent Praag

Museum (StoneLeaf Translucent Praag

REFERENTIES 
PROJECTS
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PRODUCTIEPROCES 
MAKING PROCESS

100% natuursteen / 
100% natural stone

Adhesive /
Adhesive

Katoenen achterkant /
Fabric backing

Zwart pigment /
Black pigment

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

100% natuursteen 
100% natural stone

Gewicht : 800g/m2 
Lightness: 800g/Sqm 

Dikte : van 0,5mm (leisteen) 
tot 0,9mm (mica)
Thickness: from 0,5mm (slate) to 
0,9mm (mica)

Flexibiliteit : kneedbaar en 
thermovormbaar
Flexible: Malleable and 
thermosettable

Samenstelling : 60% natuursteen - 
40% katoen & zwarte pigmenten

Composition : natural stone 60% -
fabric & black pigment 40%

Eenvoudige installatie op diverse 
ondergronden : 
verwerkingsvoorschriften op 
aanvraag
Easy to install on every types 
of substrates : installation process 
on request

TOEPASSINGSGEBIED 
APPLICATION AREA

Muur
Wall

Meubels
Furniture

Kleding
Fashion

Leer producten
 Leather work

Het assortiment StoneLeaf + is gemaakt van leisteen of mica waarbij de natuursteen op 
katoenweefsel is geplaatst. Dit assortiment is beschikbaar op al onze stenen behalve 
marmer. Dankzij de achterkant van katoen kan StoneLeaf + worden genaaid of gebogen 
zonder te breken met behulp van een warmtepistool. Perfect voor leer en accessoires, 
StoneLeaf werkt regelmatig met de meest creatieve ontwerpers om dit unieke product te 
benadrukken. StoneLeaf + maakt uw projecten eigentijds en bijzonder. 

StoneLeaf+ range is made from slate or mica where the natural stone is set on cotton fabric. 
This range is available on all our stones except for marbles. Thanks to its backing in cotton, 
StoneLeaf+ can be sewed or bended without breaking by using a heat gun. Perfect for 
leatherwork and accessories, StoneLeaf regularly works with the most creative designers to 
highlight this unique product. 
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Vlinderdas (StoneLeaf+ Londen) Jurk (StoneLeaf+ Moskou)

Tas (StoneLeaf+ Londen Canberra en Minsk)

REFERENTIES 
PROJECTS

U kunt voorbeelden van de stenen opvragen zodat u de juiste steen kunt kiezen. 
StoneLeaf also offers samples to help you choose the best model.
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AFMETINGEN EN VARIANTEN
 SIZES AND AVAILABILITIES
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@stoneleafNederland

VOLG ONS
FOLLOW US !

Korenhorsterweg 2
7038 EX Zeddam 

stoneleaf@despecialisten.nl

+31 (0)314 64 09 76

www.stoneleaf.nl

NEEM CONTACT OP!
CONTACT US !

Embossing (StoneLeaf Amsterdam)

Oorbellen (StoneLeaf Oslo) Oorbellen (StoneLeaf Stockholm)

REFERENTIES 
PROJECTS






