
STEENCATEGORIE 

Technische keuze
Het oppervlak van de producten vertoont soms bijzondere 
uiterlijke kenmerken die eigen zijn aan natuursteen  
(fossielen, witte of zwarte vlekken, witte aders enz.). 
Zie bijlage 1: ‘Handelscategorieën’

AFMETINGEN 

Standaard tegelformaat of formaat op bestelling

Standaardtegels (dikte: 2 of 3 cm) 
• 30 x 30 cm - 40 x 40 cm - 50 x 50 cm - 60 x 60 cm 
• 60 x 30 cm - 60 x 40 cm - 40 x 80 cm
• Vrije lengtes, langsliggers en Romeins verband

Op bestelling
• Maximale breedte: 120 cm
• Minimale dikte:  2 cm
• Maximale dikte: 12 cm

OPPERVLAK 

De gladde, droog geslepen afwerking Natura Licht is lichtgrijs. Het oppervlak vertoont hele fijne schuursporen. 
De afwerking wordt op de bovenzijde toegepast. De onderzijde en de randen zijn gezaagd. De tegelranden 
van de afwerking Natura Licht zijn scherp met licht bolle ribben.
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H-781
Onze producten zijn geproduceerd 
vertrekkende van blokken en platen, 
welke voldoen aan het ATG-Benor keurmerk.

AFWERKING 

 NATURA LICHT

Niet-contractuele foto – De foto geeft de gemiddelde kleur en textuur van de afwerking weer. Aangezien het een natuurlijk materiaal betreft, kan het resultaat variëren.

CERTIFICATEN 

GEBRUIK

Vloer- en wandbekleding binnen
Vloer- en wandbekleding buiten

GEBRUIKELIJKE TOEPASSINGEN

Tegels binnen en plinten
Tegels en plaveien buiten (terrassen, zwembadranden, 
tuinpaden enz.)
Trappen, treden en stootborden
Wandbekleding binnen, gevelbekleding en gevelplinten
Werkbladen
Wegen: tegels en plaveien (voetpaden en esplanades), 
boordstenen, goten

OPMERKING

Zoals elke natuursteen verwerft Belgische blauwe hard-
steen op de grond met de tijd een mooi patina, afhankelijk 
van het gebruik, de blootstelling en het onderhoud. Binnen 
hebben tegels met de afwerking Natura Licht de neiging 
om met de jaren wat donkerder te worden, afhankelijk van 
het gebruik en             
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