
HANSEGRAND:  
EEN HALFVERHARDING 
MET UNIEKE 
EIGENSCHAPPEN

WANDEL- EN FIETSPADEN      PARKEERTERREINEN      ERFVERHARDINGEN EN OPRITTEN 

PLEINEN      PARKENBEGRAAFPLAATSEN      BERMVERSTEVIGINGEN EN BOOMSPIEGELS 

LANDBOUW- EN RECREATIEVE WEGEN      SPORTTERREINEN      KWETSBARE NATUURGEBIEDEN

De Beijer Bouwgrondstoffen BV is, in samenwerking met BvB Substrates en Maccrox, in 

Nederland en België gestart met de verkoop van HanseGrand producten. De HanseGrand 

toplagen zijn momenteel in 4 verschillende soorten te verkrijgen, waarmee er meer kleur aan 

onze leefomgeving wordt gegeven.

HanseGrand halfverhardingen staat voor speciaal ontwikkelde, 
hydraulisch en halfgebonden verharding met uitstekende 
eigenschappen en zijn in vele kleuren verkrijgbaar. De 
mengsels zijn van 100% zuiver natuurlijke grondstoffen. Zoals 
hoogwaardige splitten, kiezels en speciaal zanden, maar 
zonder kalk en/of leem. Hierdoor heeft HanseGrand goede 
waterdoorlatende eigenschappen en is verstuiving in een 
droge periode tot een minimum beperkt. Bij vervanging en/of 
verwijdering is HanseGrand zonder extra toevoeging opnieuw 
te gebruiken. De gestelde eigenschappen worden bij een 
correcte in- en uitbouw behouden. 

HALFVERHARDINGEN VAN HANSEGRAND

WATERDOORLATEND EN VOOR VELE 

TOEPASSINGEN GESCHIKT
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HanseOriginal
HanseOriginal is de originele kleur en bestaat uit een rood genuanceerde toplaag.  
De toplaag heeft een laagdikte van 4 cm.

HanseUniversal
HanseUniversal is een neutraal ogende antraciet genuanceerde toplaag.  
De toplaag heeft een laagdikte van 4 cm.

HanseRoyal
HanseRoyal is de bont genuanceerde vorstelijk gekleurde toplaag. 
De toplaag heeft een laagdikte van 4 cm.

HanseGeneral
HanseGeneral is de geel genuanceerde toplaag. 
De toplaag heeft een laagdikte van 4 cm.

HanseMineral®

HanseMineral® wordt als een dynamische tussenlaag tussen de fundering en de toplaag 
ingebouwd. Hierdoor wordt de belastbaarheid aanzienlijk verhoogd. Deze tussenlaag heeft 
een laagdikte van 6 cm. Het beste resultaat wordt bereikt indien de HanseGrand toplagen in 
combinatie met HanseMineral wordt ingebouwd. 

HanseGrand wordt vertegenwoordigd door: 

HanseGrand streeft naar een hoge kwaliteit en wordt daarom continu verbeterd en verder ontwikkeld. Het materiaal is in de Benelux 
verkrijgbaar per as-vracht en op bestelling ook af te halen in Dodewaard. Indien u interesse heeft in HanseGrand producten, 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.


