
GRAUSTABIEL®: 
EEN VERHARDING 
MET UNIEKE 
EIGENSCHAPPEN

ERFVERHARDINGEN      PARKEERPLAATSEN      CAMPINGS       KINDERBOERDERIJEN     

SPEELTUINEN      GOLFBANEN      RECREATIEPARKEN      FIETS- EN WANDELPADEN

Halfverhardingen zorgen voor een natuurlijke uitstraling en zijn een financieel aantrekkelijk en 

milieuvriendelijk alternatief voor asfalt of 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 en erosiebestendigheid. 

Daarnaast is Graustabiel® verkrijgbaar in diverse kleuren. 

De Beijer produceert en levert een ruim assortiment halfverhardingen 

uit de eigen groeve, waaronder Quarzitische Grauwacke. Graustabiel® 

is een gepatenteerde halfverharding met als basis Quarzitische 

Grauwacke. Deze basis wordt gemengd met andere steensoorten 

en componenten die een sterk hydraulische werking hebben. Na het 

aanbrengen ontstaat een gebonden halfverharding met een aanzienlijk 

hoger draagvermogen dan een ongebonden halfverharding. Deze 

binding zorgt er tevens voor dat het materiaal aanzienlijk minder stuift 

en dat onkruid weinig kans heeft.

MAAKT HET 

LANDSCHAP KLEURRIJK
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Graustabiel® wordt vertegenwoordigd door: 

Graustabiel® is op aanvraag verkrijgbaar per as-vracht en op bestelling af te halen in Dodewaard. Indien u interesse heeft in 

Graustabiel® producten of andere halfverhardingen, 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.

COMFORT VERZEKERD
Door het hoge draagvermogen en een natuurlijke uitstraling 

is Graustabiel® geschikt voor diverse toepassingen. Wanneer 

een onverharde weg is voorzien van Graustabiel® ontstaat een 

wegdek dat beschikt over een prettig rij- en loopcomfort, dat 

bijvoorbeeld geschikt is in recreatiegebieden.

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. 

De Beijer produceert en levert al ruim 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. Hierdoor zijn wij er zeker van dat het gehele 

proces zo efficiënt als mogelijk wordt uitgevoerd.

Graustabiel® Rood

UNIEKE EIGENSCHAPPEN VAN GRAUSTABIEL

• IN 4 KLEUREN VERKRIJGBAAR

• 100% HERBRUIKBAAR

• EROSIEBESTENDIG

• HEEFT EEN HOOG DRAAGVERMOGEN (CBR 55%<)

• GEEN ONKRUIDGROEI

• STOF-ARM

• VOLDOET AAN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

• EENVOUDIG TE VERWERKEN 

• VOORZIEN VAN EEN VERWERKINGSADVIES

MAAKT HET 

LANDSCHAP KLEURRIJK

Graustabiel® Geel Graustabiel® Graustabiel® Grijs

INFRA
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