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1. Toepassingen 
 
• Voor het opvangen van hoogteverschillen  
• Geschikt als tuin- of terrastrap 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Volbetonnen traptrede 
• Verschillende kleuren 
• Snel en eenvoudig te plaatsen 
• Vorstbestendig 
• Met lichte vellingkant 
• De Prestige reeks past perfect bij de Realta persbeton klinkers: https://shop.marshalls.be/search?q=realta 

 
 

3. Beschikbare kleuren en formaten 
 
U vindt alle beschikbare kleuren en formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=betoblok  
 
Dit product wordt geleverd op verloren paletten. 
 
 

4. Plaatsing  
 
• Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft 

plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard. 
• Stockeer alle geleverde trapblokken altijd droog voor het plaatsen. 
• Bescherm trapblokken bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst. 

 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 

5. Onderhoud 
 
• Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw trapblokken mooi te houden. 
• Groene aanslag verwijderen met een borstel en helder water. 
• Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen. 
• Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling gemakkelijker 

aanhecht. 
• Gebruik geen strooizout of chloorhoudende producten op of in de buurt van de trapblokken. 

 
Meer informatie over het onderhoud van betonproducten: https://marshalls.be/wp-
content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf  
 

https://shop.marshalls.be/search?q=realta
https://shop.marshalls.be/search?q=betoblok
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf
https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf
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6. Technische specificaties 

 
Specificatie Waarde 

Volumegewicht  2.300 kg/m³ 

Vorstbestendigheid Vorstbestendig 

Sterkte C30/37 

Glij/slipweerstand: Voldoende 

Europese norm  EN 13198 

  

 
7. Algemene productinformatie 

 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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