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1. Toepassingen 
 
• Geschikt voor buitentoepassingen, zowel voor individuele woningen als voor gebouwen met matig 

collectief gebruik 
• Terrassen, tuinpaden, opritten   

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Betonklinker met het uitzicht van authentieke Kandla-kasseien 
• Gepatenteerde technologie 
• Bezit het legcomfort van de klassieke trommelsteen 
• Door de bredere basis worden voegen automatisch gevormd 
• Voorzien van een toplaag die zeer goede resultaten haalt op vorstbestendigheid en slijtweerstand. 

Daardoor gaat het oppervlak minder snel verweren en ruw worden, en zal er zich minder snel vuil 
vastzetten. 

• De wateropname van het beton is zeer laag waardoor het oppervlak sneller zal drogen en er minder kans is 
op mosvorming. 

• Iedere steen is voorzien van een transparante coating die het risico op kalkuitbloei vermindert. Zorgt voor 
een langer kleurbehoud. Deze laag gaat er na verloop van tijd, door weersinvloeden, geleidelijk af. 

• De stenen kunnen gevoegd worden met het elastische en breukbestendige voegmiddel Weatherpoint 
• Het onderhoud is tot een minimum beperkt 
• Kleur- en slijtvaster dan geperste betonklinker 

 
 

3. Beschikbare kleuren, formaten en accessoires 
 
U vindt alle beschikbare kleuren, formaten en accessoires op onze website: 
https://shop.marshalls.be/search?q=plazza 
 
Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten. 
 
 

4. Plaatsing  
 
U vindt de plaatsingsmogelijkheden op de website, bij elk product. Klachten die voortvloeien uit het niet 
opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 

5. Onderhoud 
 
Ontdek onze tips en producten voor het schoonmaken van uw terras of oprit. Gebruik zeker geen 
hogedrukreiniger, dit maakt de stenen poreuzer, waardoor aanslag sneller terugkomt.  
 
Meer informatie: https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf   

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

Specificatie Waarde 

Bezwijkbelasting (>250N/mm): 498 N/mm 

Wateropslorping (<6%): 4,71 % 

Tolerantie lengte en breedte op technische maten: +/- 2 mm 

Tolerantie dikte op technische maten: +/- 3 mm 

 
De verplichte technische specificaties kunt u in onze prestatieverklaringen terugvinden: 
https://marshalls.be/dop/.  
 
 

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