
QUARZITISCHE GRAUWACKE  
VAN DE BEIJER: EEN  
MILIEUVRIENDELIJKE  
EN VERANTWOORDE  
KEUZE!

 SPEELOBJECT      VERFRAAIING VAN DE OPENBARE RUIMTE      VEILIGHEID      

 DECORATIE IN TUINEN, PRETPARKEN EN DIERENPARKEN      PARKEERAFSCHEIDING

 GEDENKSTEEN

De Beijer Bouwgrondstoffen heeft een ruim assortiment aan natuursteen keien. Deze natuursteen 

keien dienen voornamelijk voor het verfraaien van onze leefomgeving. Naast het mooier maken  

van onze omgeving zijn de keien ook nuttig voor verschillende andere toepassingen. Hieronder 

vindt u alle toepassingen op een rij:

Quarzitische Grauwacke producten worden gewonnen 
en bewerkt in de steengroeve Hartsteinwerke Sooneck 
in Trechtingshausen. Deze producten kunnen in allerlei 
gewenste toepassingen worden verwerkt en voldoen aan 
het Besluit Bodemkwaliteit. De Beijer Bouwgrondstoffen 
produceert en levert al ruim 60 jaar steenachtige materi-
alen aan afnemers uit diverse markten en voor uiteenlo-
pende toepassingen. De hele logistieke keten is vanaf de 
steenwinning tot en met het transport naar onze klanten 
in eigen beheer.

NATUURSTEEN KEIEN VAN DE BEIJER

EEN FRAAIE EN VEILIGE LEEFOMGEVING



Quarzitische Grauwacke Findlinge
De Quarzitische Grauwacke is een gecertificeerd product met een NL Greenlabel 
duurzaamheidslabel categorie A. Het product heeft een ruige, natuurlijke uitstraling 
en is bont genuanceerd. De Quarzitische Grauwacke Findlinge zijn afkomstig uit onze 
eigen steengroeve in Duitsland. Daar wordt het materiaal met dynamiet uit de wand 
gesprongen en daarbij komt de Quarzitische Grauwacke vrij. 

Graniet Findlinge
Graniet Findlinge, ook wel Graniet kei of gletsjer kei genoemd, zijn afkomstig uit 
Noord Europa. Graniet keien bevatten weinig tot geen scherpe randen, waardoor 
ze zeer geschikt zijn om te gebruiken als speelobject. De keien zijn qua uitstraling 
en gebruik een goed alternatief voor de maaskei. Wij zijn voorraadhoudend van 
deze keien in maten van 20 tot 150 cm. Echter zijn grotere maten dan 150 cm op 
aanvraag ook leverbaar. 

Gebroken graniet Findlinge
Gebroken graniet is een vrij hoekige natuursteen. Het materiaal is licht grijs of 
wit van kleur, met af en toe een goudbruine gloed. De rotsblokken hebben vaak 
minimaal één platte zijde, wat zorgt voor een stevige ligging van de keien. Gebroken 
graniet keien zijn op aanvraag verkrijgbaar in verschillende maten. 

Kalksteen Findlinge
Kalksteen Findlinge worden ook wel Ardenner grijs Findlinge genoemd. Dat komt 
doordat deze natuursteen wordt gewonnen in de Belgische Ardennen. Kalksteen 
keien zijn grijs van kleur en kunnen witte aderen bevatten. De meeste brokken zijn 
hoekig en hebben één of meerdere bruine vlakken. De keien zijn vooral verkrijgbaar 
rond de 100 cm, maar op aanvraag zijn er ook andere maten beschikbaar. 

Basalt Findlinge
Basalt is een vulkanisch stollingsgesteente afkomstig uit Duitsland. De Basalt  
Findlinge worden met dynamiet uit de wand gesprongen en daarbij komen grote 
brokken vrij. De keien zijn hoekig van vorm en hebben overwegend een antraciet 
kleur met natuurlijke schaduwkleuren.

.

Bij een bestelling van Findlinge wordt er zorgvuldig met een kraanwagen uitgeleverd. Leveringen kunnen ook (in overleg) los gestort 
plaatsvinden per kipper trailer. Indien u het materiaal wenst af te halen in Dodewaard, dan is dat in de meeste gevallen ook mogelijk. 
De Findlinge/keien worden door ons met grote zorgvuldigheid uitgeleverd. Daarnaast bent u, op afspraak, van harte welkom om de 
keien in Dodewaard te selecteren of te keuren.
Indien u geïnteresseerd bent in onze zwerfkeien, vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan. U kunt een e-mail sturen naar 
verkoop@debeijerbv.com of bellen met: 088-4006360 voor meer informatie.
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