Siergrind

Granite Grey split 11 - 16 mm Uit Duitsland afkomstige siersplit.
Grijs / zwart van kleur.

Granite Grey brokjes 16 - 32 mm Uit Duitsland
afkomstige splitsoort. Grijs / zwart van kleur.

Gele ardenner split 8 - 16 mm Siersplit afkomstig uit de Ardennen
en Noord-Frankrijk.

Grijze kalksteen split 7 - 14 mm Grijze siersplit. Ook wel
ardennersplit genaamd.

Icy Blue split 8 - 16 mm Is een marmersoort met een ijsblauw grijze kleur

Icy Blue brokjes 16-25mm Is een marmersoort met een ijsblauw grijze kleur

Nero Blanco split 8 - 16 mm Mengsel van icy blue split en zwarte
basalt

Nero Blanco brokjes 16-32 mm Mengsel van icy blue brokjes en
kalksteenbrokjes

Groene porfier split 10 - 14 mm Duurzame split die al jaren wordt
gebruikt in de wegenbouw in heel Europa, maar ook als siersplit wordt
ingezet in tuinen.

Rode mijnsteen split 14 - 20 mm Siersplit van gebrande mijnsteen
geproduceerd in Limburg.

Schots graniet split 8 - 16 mm Grijs/roze gekleurde, schotse
siersplit.

Yellow split 11 - 25 mm De hardere en donkerdere gele variante
van de gele split is afkomstig uit Duitsland.

Yellow brokjes 20 - 40 mm Harde donker gele brokjes afkomstig uit
Duitsland

Zwarte basalt split 8 - 11 mm Deze diep-zwarte harde siersplit
wordt gewonnen in Duitsland.

Zwarte basalt split 8 - 16 mm Deze diep-zwarte harde siersplit
wordt gewonnen in Duitsland.

Zwarte kalksteen split 7 - 20 mm Siersplit afkomstig uit de
Ardennen en Noord-Frankrijk.

Zwarte kalksteenbrokjes 20 - 32 mm Natuursteenbrokjes
afkomstig uit de Ardennen en Noord-Frankrijk

Zwarte kalksteenbrokjes 30 - 50 mm Natuursteenbrokjes
afkomstig uit de Ardennen en Noord-Frankrijk. Geschikt voor
schanskorven.

Grijze kalksteenbrokjes 32 - 63 mm Natuursteenbrokjes afkomstig
uit de Ardennen en Noord-Frankrijk. Geschikt voor schanskorven.

Maaskeien 130-300

Maaskeien 300-500

Maaskeien 500-800

Maaskeien 800- mm .

Rouge belge

Yellow Sun

Zwarte Ardenner breuksteen 90-150 mm

Grijze Ardenner Rotssteen 80-160 mm

Maasgrind 8-16 mm Deze maat wordt vooral gebruikt in de
beton- en asfaltindustrie. Bijvoorbeeld voor het vervaardigen
van trottoirbanden. Door particulieren vaak gebruikt voor het
aanleggen van tuinpaden. ]

Maasgrind 16-32 mm Deze maat wordt vooral ingezet als
drainagegrind bij het bouwen van huizen op vochtige grond.
Wordt ook vaak gebruikt als dakgrind op woonhuizen.

Witte grind 2-8 mm Witte siergrind voor in de tuin, opritten en
op looppaden.

Witte grind 8-16 mm Witte siergrind voor in de tuin, opritten en
op looppaden.

Witte grind 16-32 mm Witte siergrind voor in de tuin, opritten
en op looppaden. Wordt ook vaak gebruikt als dakgrind op
woonhuizen.

Gebroken 2-5 Dit gebroken grind wordt vooral toegepast in de
asfaltindustrie en als slijtlaag in de wegenbouw. Verder is dit
gebroken grind vanwege haar vorm zeer geschikt als
halfverharding en decoratie.

Gebroken 4 - 8 mm Dit gebroken grind wordt vooral toegepast
in de asfaltindustrie en als slijtlaag in de wegenbouw. Verder is
dit gebroken grind vanwege haar vorm zeer geschikt als
halfverharding en decoratie.

Gebroken 8 - 16 mm Dit gebroken grind wordt vooral toegepast
in de asfaltindustrie en als slijtlaag in de wegenbouw. Verder is
dit gebroken grind vanwege haar vorm zeer geschikt als
halfverharding. op, omdat het goed waterdoorlatend is.

Teelaarde Gebruikt door zowel particulieren als ook
hoveniersbedrijven. Teelaarde is humusrijke grond. Uitermate
geschikt voor tuinwerken en het aanleggen van siertuinen

Compost De compost die uit groenafval wordt geproduceerd,
geldt als een eersteklas zuiver product en voldoet volledig aan
de milieuhygiënische eisen van het BOOM.

Gewassen maas-betonzand Deze uitgewassen scherpe zand is
uitermate geschikt om uw tuingrond losser en luchtiger te
maken.

Korrelmix 0 - 40 mm Gebroken, gerecycled puin. Ook wel
menggranulaat genoemd. Wordt ingezet ter verharding van het
wegcunet, het aanleggen van parkeerplaatsen, opritten en
terrassen.

Gravelux 0 - 8 mm Kalkmateriaal dat wordt gebruikt ter
verharding van o.a. tuinpaden en jeu de boules-banen

