S p u n tat o

Een exclusieve, ruwe antislipafwerking die traditie en vernieuwing met mekaar verzoent

antislip
hardsteen

Spuntato, een nieuwe afwerking voor
Belgische Blauwe Hardsteen
De technische kwaliteiten en schoonheid van Belgische Blauwe Hardsteen
behoeven geen betoog meer. Dit gezochte materiaal voor binnen- en
buitentoepassingen draagt bij aan de schoonheid van de meest geslaagde
projecten.
Deze natuursteen, gedolven in één van de meest prestigieuze Belgische
steengroeven, is nu in een nieuwe afwerking verkrijgbaar. Onder het
krachtig en onbewerkt uitzicht van Spuntato schuilt een weldoordachte
structuur, die voor een veilig en antislip oppervlak zorgt. De donkere en
regelmatige kleur biedt een veelheid aan decoratieve mogelijkheden. Meer
dan genoeg redenen dus, om professionals op zoek naar vernieuwing, te
overtuigen.
Ondanks haar originaliteit is deze afwerking uitermate geschikt voor de
meeste traditionele toepassingen. Ze kan in alle formaten geleverd worden,
zelfs de grootste.

Belgische Blauwe
Hardsteen biedt talrijke
voordelen:
Schoonheid:
• een ruw en natuurlijk uitzicht
• past bij alle bouwkundige stijlen

Een ruw en gestructureerd uitzicht

Technische kenmerken:

Spuntato is een afwerking met een slipvrij reliëf. Daardoor biedt ze een volwaardig alternatief
voor korstplaat.

• een natuurlijk en milieuvriendelijk
materiaal

Ze heeft een prachtige en intense donkergrijze kleur met talrijke calcietkristallen, die glinsteren
wanneer ze het licht vangen.
De tijd en blootstelling aan de elementen kunnen het uitzicht van Spuntato wat wijzigen. Deze
afwerking heeft de neiging te verbleken onder invloed van regen en zonlicht. Ze kan ook bijzondere
uiterlijke kenmerken vertonen, zoals kleurverschillen, splijtvlakken, zwarte aders, witte vlekken, ...

• hygrothermisch, thermisch en akoestisch
comfort ; hygiënisch
• uitstekende druk- en buigsterkte
• geen bijzonder onderhoud
• ongevoelig voor verontreiniging
• bestand tegen chloor, vorst en
strooizout

Geschikt voor alle toepassingen…
Met haar efficiënte antislipwerking kan Spuntato voor alle mogelijke toepassingen aangewend
worden: vloertegels en wanden binnenshuis en buitenshuis, scheidingsmuurtjes, traptreden,
kasseien, terrastegels, zwembadranden, schouwmantels, Japanse stapstenen, …

… in alle mogelijke formaten

Contacteer ons voor meer informatie over
de Spuntato afwerking (prijs, technische
specificaties, formaten, toepassingen,
stalen, ...):
spuntato@pierrebleuebelge.be

Spuntato kan voor grote formaten, zoals bijvoorbeeld 100 X 100 cm , aangewend worden.
Naargelang van de toepassing zijn verschillende diktes verkrijgbaar: 3, 4, 5 of 8 cm. Er bestaan
meerdere standaardformaten (50 x 100, 40 x 80, 80 x 80 cm), maar de stenen kunnen op
aanvraag ook op maat verkregen worden.
Tolerantie reliëf: 5 mm

Onze producten worden vervaardigd uit
platen en blokken met
het ATG-Benor Keurmer

Een hoogwaardig en duurzaam product
Bij Spuntato wordt één plaatzijde bewerkt (halffabricaat). De zijkanten en onderzijde blijven ruw
gezaagd.
Deze afwerking wordt verkregen via een opeenvolging van diverse mechanische processen, dat
geen enkele speciale na behandeling vereist. De onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van
het product zijn verzekerd. Daarmee heeft het belangrijke troeven in huis voor liefhebbers van
milieuvriendelijke bouwoplossingen.

Meer weten over Belgische Blauwe Hardsteen en onze duurzame producten:
Chemin des Carrières, 1 – 7063 Soignies
Tel. : +32 (0)67 34 68 00 – Fax : +32 (0)67 34 68 01
E-mail : info@pierrebleuebelge.be – Site : www.pierrebleuebelge.be

