
Onderhoud 
Natuursteen

Indoor



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Marmer - Travertin - Hardsteen - Terrazzo

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Gezoet - Gepolijst - Geborsteld

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een zuur-
vrije cementsluierverwijderaar, bijv. R155. Daarna dient u een droogperio-
de te hanteren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 
maanden, bij verwerking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze 
droogperiode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen. 
Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik 
dan enkel een scheutje P324 in uw dweilwater. 

2. Bescherming: 
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hier-
mee dweilt u, zo droog mogelijk, (scheutje in uw dweilwater) gedurende 
de eerste 2 maanden 1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per 
jaar. 

3. Onderhoud: 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep. 

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Marmer - Travertin
Getrommeld - Soft Finish - Verouderd

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een zuur-
vrije cementsluierverwijderaar, bijv. R155. Daarna dient u een droogperio-
de te hanteren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 
maanden, bij verwerking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze 
droogperiode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen. 
Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik 
dan enkel een scheutje P324 in uw dweilwater. 

2. Bescherming: 
Bij deze materialen, kan men na de noodzakelijke droogperiode, de wand/
vloer transparant impregneren met S234 of kleurverdiepend impregneren 
met S242. 

3. Onderhoud: 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep. Voor het voe-
den van uw wand/vloer, gebruikt u ca. 6x per jaar een scheutje marmer-
melk in uw dweilwater.

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Perlato Olimpo “Anticato”

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een zuur-
vrije cementsluierverwijderaar, bijv. R155. Daarna dient u een droogperi-
ode te hanteren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 6 à 
8 maanden, bij verwerking in de specie ca. 8 à 10 maanden. Reinig tijdens 
deze droogperiode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan 
drogen. Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep 
gebruik dan enkel een scheutje P324 in uw dweilwater. (Door de voorbe-
handeling van deze vloer, kan deze moeilijk zijn vocht kwijt, waardoor de 
droogperiode langer is.) 

2. Onderhoud: 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep. Voor het voe-
den van uw vloer, gebruikt u ca. 6x per jaar een scheutje marmermelk in uw 
dweilwater. 

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Kalksteen

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een zuur-
vrije cementsluierverwijderaar, bijv. R155. Daarna dient u een droogperio-
de te hanteren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 
maanden, bij verwerking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze 
droogperiode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen. 
Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik 
dan enkel een scheutje P324 in uw dweilwater. 

2. Bescherming 
Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men deze impreg-
neren met bijv. S234. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op vuil-, 
vet- en vochtvlekken aanzienlijk.  

3. Onderhoud 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep. 

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Graniet

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een zuur-
vrije cementsluierverwijderaar, bijv. R155. Daarna dient u een droogperio-
de te hanteren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 
maanden, bij verwerking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze 
droogperiode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen. 
Wilt u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik 
dan enkel een scheutje P324 in uw dweilwater. 

2. Bescherming lichte granietsoorten 
(Bijv. Imperial White, Viscount White, Ghibly Light, Kashmir White, Mayflower en Shiva 
Gold Light/Dark) 
Na de noodzakelijke droogperiode kan men de lichtkleurende granietsoor-
ten, indien gewenst, impregneren met S234. Het gebruik van deze impreg-
nering verlaagt de kans op vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. 

3. Bescherming overige granietsoorten 
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hier-
mee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 
1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar. 

4. Onderhoud 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep.

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Basalt

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een zuur-
vrije cementsluierverwijderaar, bijv. R155.  Daarna dient u een droogperio-
de te hanteren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 
maanden, bij verwerking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze 
droogperiode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen.   

2. Bescherming 
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hier-
mee dweilt u (scheutje in uw dweil-water) gedurende de eerste 2 maanden 
1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar. Indien u een ge-
zoet of gevlamd oppervlak heeft en een kleuraccentuering wenst, gebruikt 
u in plaats van de marmermelk wekelijks een scheutje carolin-zeep in uw 
dweilwater. Het gebruik hiervan mag direct na plaatsing. Indien de vloer na 
verloop van tijd verzadigd is dit afbouwen naar ca. 1x per maand. 

3. Onderhoud 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep.

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Leisteen

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een   
cementsluierverwijderaar, bijv. R155. Indien R155 niet toereikend is kan 
men R163 gebruiken op de niet-kalkhoudende soorten. LET OP! Voegen 
kunnen hierdoor lichter  kleuren. Daarna dient u een droogperiode te han-
teren die per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 maanden, 
bij verwerking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze droog-
periode enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen. Wilt 
u tijdens deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan 
enkel een scheutje P324 in uw dweilwater. 

2. Bescherming ew Desert Black (geschuurd oppervlak), Harappa Stone,  
Heritage Black en Nero Victorio 
Gebruik wekelijks een scheutje carolin-zeep in uw dweilwater, dit kan 
meteen na verwerking. Indien de vloer na verloop van tijd verzadigd is dit 
afbouwen naar ca. 1x per maand.  

3. Bescherming Titanio leisteen 
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hier-
mee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 
1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar. 

4. Bescherming overige leisteensoorten 
Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan men een coating 
aanbrengen, bijv. HG Golvpolish. Het gebruik van dit middel, verlaagt de 
kans op vuil-, vet-, en vochtvlekken aanzienlijk. Bovendien zorgt dit pro-
duct voor een kleuraccentuering, het zgn. nateffect. Wilt u geen coating 
gebruiken bij leisteen dweil dan wekelijks met een scheut carolin-zeep in uw 
dweilwater. Het gebruik hiervan mag direct na plaatsing. Indien de vloer na 
verloop van tijd verzadigd is dit afbouwen naar ca. 1x per maand. 

5. Onderhoud overige soorten 
Het wekelijks onderhoud bestaat uit het 1x per week te dweilen met P324 
edelzeep en 1x per maand met een scheutje van de HG Golvpolish in het 
dweilwater.

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Kwartsiet

1. Reiniging: 
Na ca. 2 á 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met een ce-
mentsluierverwijderaar, bijv. R155. Indien R155 niet toereikend is kan men 
R163 gebruiken op de niet-kalkhoudende soorten. LET OP! Voegen kunnen 
hierdoor lichter  kleuren. Daarna dient u een droogperiode te hanteren die 
per situatie kan verschillen. Bij verlijming is dit ca. 3 à 4 maanden, bij ver-
werking in de specie ca. 6 à 8 maanden. Reinig tijdens deze droogperiode 
enkel met weinig water, zodat de vloer optimaal kan drogen. Wilt u tijdens 
deze droogperiode toch een keer dweilen met zeep gebruik dan enkel een 
scheutje P324 in uw dweilwater. 

2. Bescherming Carbon Gold Satinato, Platinum Grey en Silver Galaxy 
Voor het beschermen gebruikt u, na de droogperiode, marmermelk. Hier-
mee dweilt u (scheutje in uw dweilwater) gedurende de eerste 2 maanden 
1x per week en daarna bouwt u dit af naar ca. 6x per jaar. Indien u een 
kleuraccentuering wenst, gebruikt u in plaats van de marmermelk wekelijks 
een scheut carolin-zeep in uw dweilwater. Het gebruik hiervan mag direct 
na plaatsing. Indien de vloer na verloop van tijd verzadigd is dit afbouwen 
naar ca. 1x per maand. 

3. Bescherming Alta kwartsiet en Oppdal kwartsiet 
Indien u een kleuraccent wilt geven aan uw vloer, mag u na de droogpe-
riode HG Golvpolish aanbrengen op uw vloer. Het gebruik van dit middel, 
verlaagt de kans op vuil-, vet-, en vochtvlekken aanzienlijk. Het wekelijks 
onderhoud kan gebeuren door te dweilen met P324 edelzeep en enkele 
keren per jaar met een scheutje van de HG Golvpolish in het dweilwater. 

4. Bescherming overige kwartsietsoorten 
Indien de vloer na de droogperiode volledig droog is, kan de impregnering 
S242 aangebracht worden. Het gebruik van dit middel, verlaagt de kans op 
vuil-, vet- en vochtvlekken aanzienlijk. Bovendien zorgt dit product voor 
een kleuraccentuering, het zgn. nateffect. Wilt u geen kleuraccentuering bij 
kwartsiet, impregneer de vloer dan na de droogperiode met S234.  

5. Onderhoud 
Voor het wekelijks onderhoud dweilt u met P324 edelzeep. 

Producten zoals: chloor, schoonmaakazijn, anti-kal(k), allesreinigers etc. zijn 
absoluut niet geschikt voor het reinigen en onderhouden van uw natuursteen.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Onderhoudsmiddelen

R155: Grondreiniger (cementsluierverwijderaar), zuurvrij.
 Verwijdert snel bouwvuil en lichte cementsluier van alle marmers en andere kalkhoudende 
 vloeren. Verwijdert tevens oude waslagen, olie, vet en vuil.  

R157: Intensieve tegelreiniger. 
 Voor grondreiniging van keramische oppervlakken met een sterk algemene vervuiling. 
 Verwijdert vettige en olieachtige vuillagen en resten onderhoudsproducten.

R163: Snelle cementsluierverwijderaar.
 Verwijdert grondig cementsluier, oude kalkresten, mortelresten, uitgehard bouwvuil en 
 roest van tegels, plavuizen, natuursteen, beton en baksteen. Deze agressieve  reiniger kan 
 enkel worden gebruikt voor materialen die zuurbestendig en niet-kalkhoudend zijn! Let 
 op! Voegen kunnen lichter kleuren.

R183: Cementsluier-Ex, voor zuurbestendige Natuursteen.  
 Speciaal reinigingsmiddel voor alle niet zuurgevoelige natuur- en kunststenen  
 oppervlakken en keramiek. Verwijdert vuil, cementsluier en kalkafzetting.

S234: Vlekstop, olie- en waterstop. 
 Impregnering voor marmer, graniet, travertin en kwartsiet.

S242: Kleurverdiepende impregneer. 
 Kleurverdiepende impregneer voor marmer, graniet, travertin en kwartsiet.

P315: Porcelanato onderhoudsreiniger. 
 Voor regelmatig onderhoud van onverglaasde en gepolijste porcelanato. Voor het dagelijks 
 onderhoud. Reinigt en beschermt in een arbeidsgang. Ondersteund de uitstraling van de 
 tegels.

P323: Slijtvaste coating.
 Slijtvaste verzegeling (glans) voor alle natuur- en kunststeen.

P324: Edelzeep / dweilwas.
 Reinigings- en onderhoudsmiddel voor alle natuursteenvloeren.

Diversen

Marmermelk Bellinzoni: Onderhoudsmiddel voor alle soorten marmer, graniet en travertin.
 
HG Golvpolish: Coating voor alle soorten leisteen. Beschermt tegen vlekken en vervuiling en 
  heeft een kleurverdiepend effect.

Carolin-zeep: Voedende zeep op basis van lijnolie.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Algemene gegevens natuursteen

SOORT MATERIALEN:

Marmer: Is een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sedimentgesteente (afzetting- 
  gesteente) kalksteen gedurende een zeer lange tijd en onder enorme druk en 
  temperatuurverschillen bij de vorming van gebergten een gedaantewisseling  
  (metamorfose) heeft ondergaan.

Travertin: Is een sedimentgesteente, ontstaan uit kalkrijk water, waardoor kalkafzetting op 
  de bodem plaatsvond. Door afgestorven, vergane plantedelen, zijn gaatjes in het 
  materiaal achtergebleven.

Leisteen: Is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting in zee van door rivieren aan- 
  gevoerd puin en slib uit door verwering afgebroken gebergten.

Kwartsiet: Is een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sedimentgesteente zandsteen 
  een gedaanteverwisseling of metamorfose heeft ondergaan en wel gedurende een 
  zeer lange tijd, door de enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming der  
  gebergten.

Graniet:  Is een dieptegesteente, ontstaan uit magma, welke geleidelijk afgekoeld en onder 
  grote, constante druk gevormd is. Door toedoen van verschillende mineralen is 
  een grote verscheidenheid ontstaan in uitstraling en kunnen uiterlijk sterk in kleur 
  en structuur verschillen.

Basalt:  Is uitvloeiinggesteenten, ontstaan door uitvloeiing van magma (lava) dat in  
  contact is gekomen met de buitenwereld en vervolgens snel is afgekoeld en  
  verhard. Het uiterlijk en de samenstelling zijn meestal zeer gelijkmatig.

Kwartsiet en leisteen worden door splijting gewonnen; zij hebben daarom een natuurlijk splijtvlak 
variërend van vlak tot grover (natuurlijk antislip). Kwartsiet en sommige leisteensoorten kennen 
een hogere slijtvastheid dan betontegels. Gezien de aard/gelaagdheid van kwartsiet en leisteen 
komen er na splijting géén platen voor, die eenzelfde dikte hebben. Tegels variëren in dikte  
gemiddeld van 8-25 mm. Het is tegenwoordig ook mogelijk diverse materialen in kwartsiet en 
leisteen op dikte gefreesd, ook wel gekalibreerd genoemd, te leveren. Michel Oprey & Beisterveld 
natuursteen informeert u graag over de mogelijkheden. Kwartsiet, leisteen, graniet en  
verscheidene basalten, marmer, travertin en hardsteen kunnen zowel binnen als buiten worden 
toegepast.

Antislip: Kwartsiet en leisteen kenmerken zich door een natuurlijk splijtvlak met een stroef opper-
vlak. Gebrande en gezandstraalde graniet en basalt kennen soortgelijke eigenschappen. De hoge 
antislipwaarden van kwartsiet en leisteen zijn nauwelijks te evenaren door ander natuursteen of 
keramische tegels.

Bij travertin in de gezoete uitvoering, worden de gaatjes in het oppervlak gestopt met een steen-
lijm, cementpoeder of epoxy. Deze stopsels kunnen bij gebruik van vloerverwarming en eventuele 
slijtage loslaten. Hiervoor kan Michel Oprey & Beisterveld niet aansprakelijk worden gesteld.



Michel Oprey & Beisterveld heeft deze “Onderhoud natuursteen indoor” zeer zorgvuldig  
samengesteld. Mocht de tekst desondanks onvolkomenheden of onjuistheden  bevatten, dan 
kan Michel Oprey & Beisterveld  hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden

Specialist in Natuursteen en Keramiek

Algemene gegevens natuursteen

Kleur en structuur:
Aangezien het natuurproducten zijn, moet er met nuancering in kleur en structuur rekening  
gehouden worden.

Oppervlak: 
Michel Oprey & Beisterveld natuursteen levert een ruim assortiment in natuursteen met verschil-
lende oppervlaktebewerkingen. Het oppervlak van de gezaagde tegels in marmer, travertin, graniet 
en basalt kennen de volgende oppervlakte bewerkingen:
 - Gezoet    -     Getrommeld
 - Gepolijst   -     Geborsteld
 - Gezandstraald   -     Soft finish
 - Gevlamd   -     Hand geschuurd

Dikte: 
Marmer, travertin, graniet en basalt tegels hebben een standaarddikte. Indien u een andere dikte 
maat wenst dan kunnen wij dit eventueel voor u aanvragen.

Toepassingsmogelijkheden:
De mogelijkheden met natuursteen zijn oneindig, zowel binnen als buiten kunnen veel soorten 
toegepast worden. U moet denken aan flagstones, stapstenen, traptreden, stootborden, venster-
banken, terrastegels, gevel-en wandbekleding etc. Vraag naar de mogelijkheden bij uw vakhandel 
of showroomadviseur.

Monsters:
De kleur, structuur en het oppervlak van geleverde monsters door Michel Oprey & Beisterveld 
natuursteen zijn slechts een indicatie. De geleverde partij kan hiervan afwijken. 

De partij bezichtigen:
Natuursteen kan per partij verschillen in kleur en structuur. Het is raadzaam bij de vestigingen van 
Michel Oprey & Beisterveld natuursteen de beschikbare partij te beoordelen. Informeer vóór uw 
bezoek of de partij voorradig is. Bij acceptatie wordt de betreffende partij 4 werkdagen voor u 
gereserveerd, zodat u altijd datgene ontvangt wat u in Echt of Vianen heeft gezien. De order voor 
het gereserveerde materiaal dient binnen deze 4 werkdagen bevestigd te worden door de vakhan-
del. Na de officiële orderbevestiging van uw vakhandel, kunnen wij de partij maximaal 6 weken in 
onze opslag laten staan.

Levertijden:
In overleg is de levertijd vast te stellen; veel materialen en afmetingen, vermeld in onze prijslijst,  
zijn uit voorraad binnen 4 werkdagen leverbaar of anders binnen enkele weken na opdracht. Infor-
meert u zich voor levering tijdig i.v.m. beschikbare voorraden. 

Gewichten:
Tegels met een dikte van 10 mm: 27 kg/m2
Tegels met een dikte van 15 mm: 40,5 kg/m2
Tegels met een dikte van 20 mm: 54 kg/m2


