
GRAUSTABIEL® 

Halfverhardingen zorgen voor een natuurlijke uitstraling en zijn een 

financieel aantrekkelijk en milieuvriendelijk alternatief voor asfalt 

en bestrating. Ze verbeteren niet alleen de toegankelijkheid van uw 

locatie maar verlagen ook uw onderhoudskosten. Graustabiel® is een 

halfverharding met bijzondere eigenschappen op het gebied van 

draagvermogen, waterdoorlaatbaarheid en erosiebestendigheid. 

GRAUSTABIEL®: EEN VERHARDING MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De Beijer produceert en levert een ruim assortiment halfverhardingen uit 

de eigen groeve, waaronder Quarzitische Grauwacke. Graustabiel® is een 

gepatenteerde zandwegverharding met als basis een dolomietgesteente en 

Quarzitische Grauwacke. Deze basis wordt gemengd met componenten die 

een sterk hydraulische werking hebben. Na het aanbrengen ontstaat een 

wegdek met de uitstraling van een zandweg wat aanzienlijk minder stuift. 

Graustabiel® heeft een zandkleurige uitstraling.  

COMFORT VERZEKERD

Door het hoge draagvermogen en een natuurlijke uitstraling is Graustabiel® 

heel geschikt voor diverse toepassingen. Wanneer een onverharde weg 

is voorzien van Graustabiel® ontstaat een wegdek dat beschikt over een 

prettig rijd- en loopcomfort, dat bijvoorbeeld heel geschikt is in recreatie-

gebieden. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

› Erfverhardingen › Parkeerplaatsen

› Campings › Kinderboerderijen

› Speeltuinen › Golfbanen

› Recreatieparken  › Fiets- en wandelpaden 

EEN VERANTWOORDE KEUZE

TEL 088 4006 360
WWW.DEBEIJERBV.COM

UNIEKE 
EIGENSCHAPPEN
GRAUSTABIEL®:
› is 100% herbruikbaar

› is erosiebestendig 

› heeft een hoog draagvermogen 

 CBR 55%<

› is waterdoorlatend 

› voldoet aan het besluit Bodemkwaliteit 

› is eenvoudig te verwerken en is 

 voorzien van een verwerkingsadvies



CONTACT

Meer weten over Graustabiel®? 

Wij helpen u graag verder! 

Bel of mail ons: 

› 088 4006 360        

› verkoop@debeijerbv.com

Of bezoek 

› www.debeijerbv.com

GRAUSTABIEL® 

EEN 
MILIEUVRIENDELIJKE 
EN VERANTWOORDE 
KEUZE. 

Quarzitische Grauwacke producten 

worden gewonnen en bewerkt in de  

steengroeve Hartsteinwerke Sooneck 

in Trechtingshausen en voldoen aan 

het besluit bodemkwaliteit. Deze 

producten kunnen in allerlei gewenste 

toepassingen worden verwerkt. 

De Beijer produceert en levert al 

60 jaar steenachtige materialen aan 

afnemers uit diverse markten en 

voor uiteenlopende toepassingen. 

De hele logistieke keten is vanaf de 

steenwinning tot en met het transport 

naar onze klanten in eigen beheer. 


