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1. Toepassingen 
 
• Geschikt voor buitentoepassingen 
• Terrassen, tuinpaden  

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Vietnamese harde blauwe steen  
• Oppervlakte afwerking: gebouchardeerd – geborsteld met gekartelde randen 
• Recht gezaagde kanten 
• Deze Vietnamese blauwe steen bevat aders en witte fossielen 
• Fairstone®1 

 
 

3. Beschikbare formaten  
 
U vindt alle beschikbare formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=tofino  
 
Natuursteen wordt geleverd in verloren kisten of paletten. 
 
 

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. Vergeet ook zeker de 
onmiddellijke reiniging na plaatsing niet.  
 
Meer informatie: https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Natuursteen_NL.pdf 
  

                                                 
1 Fairstone® is het ethisch keurmerk van Marshalls. De Fairstone®-producten worden ontgonnen en geproduceerd volgens duidelijk 
afgelijnde ethische waarden en afspraken waar Marshalls volledig achter staat en zich voor inzet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de 
basiscode voor ethische handel en op het globale pact van de Verenigde Naties. Zo is Marshalls lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en 
hebben we ons samen met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen die de burgerrechten van de arbeiders 
beschermt en zich tegen kinderarbeid verzet. 

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

Specificatie Norm Waarde 

Schijnbare volumieke massa: EN 1936:2006 2718 kg / m³ 

Tolerantie:  Volgens de gebruiksnorm 

Wateropslorping: EN 13755:2008 0,10 % 

Slijtweerstand: EN 1341:2013 18,5 mm 

Porositeit: EN 1936:2006  0,15 % 

 
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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