BRECCIA MICA
100 % NATUURSTENEN DEKLAAG, LICHT UITGEWASSEN MET GLIMMEREFFECT

BRECCIA MICA
Gewassen tegels hebben zoveel meerwaarde en geven de openbare ruimte een veel rijkere uitstraling. Breccia Mica
tegels is een nieuwe lijn gewassen betontegels om de bestrating deze extra kwaliteitsimpuls te geven.
100% KLEURVAST
De serie bestaat uit drie grijs getinte betontegels waarin alleen 100% aan kleurvaste natuursteengranulaten in de
deklagen zijn verwerkt. Waarbij een aanzienlijk deel van het natuursteen een eigen natuurlijke glinstering in zich
heeft. Met het uitwassen komen de vele grijstinten van het granieten natuursteen naar voren en zien we een versterking
van de glinstering in het zichtvlak.
SUBTIELE TEXTUUR
Breccia mica tegels worden pas na een bepaalde uithardingstijd met speciale water nozzles uitgewassen. Er ontstaat
een verfijnde textuur, voldoende stroef voor een goed loopcomfort en zeer slijtvast. Zelfs de kleinste natuursteenfracties worden zichtbaar zodat de betontegel vol van kleur wordt. De vele grijstinten van het granieten natuursteen
maken de tegels levendig en door het spikkeleffect minder gevoelig voor vervuiling. De Breccia mica tegels geven het
straatbeeld een hoogwaardige uitstraling. En door de glinstering worden voetgangers telkens opnieuw verrast als zij
zich naar hun bestemming begeven.
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FORMATEN
Breccia tegels zijn leverbaar van 20x20 cm tot maximaal 50x50 cm met een dikte vanaf 4,5 /5/6/7/8 cm. Voorzien van
een splintervrije kop en leverbaar met vellingkant 3/3 mm of zonder vellingkant voor het creëren van strakke lijnenpatronen in het loopvlak.
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DUURZAAM
Opdrachtgevers willen zekerheid dat de geleverde betonnen bestratingsproducten voldoen aan gewenste milieuprofielen.
Passend binnen een vooruitstrevend MVO-beleid is Struyk Verwo Infra daarom gecertificeerd volgens de BRL K11002.
Zij waarborgt daarmee de duurzame integrale milieuprestaties van haar producten.
KENMERKEN BRECCIA MICA
Chique uitstraling
Glimmereffect
100% kleurvast
Fijne textuur
Voldoende stroef
Slijtvast
Onder het merk Street Art biedt Struyk Verwo Infra een complete compositie aan esthetische bestratingsmaterialen.
Een uitgekiend pallet aan betonnen stenen, tegels en betonbanden. Bedoeld om elke buitenruimte een gewenste
uitstraling en identiteit te geven.
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Mica Grigio 100

Mica Grigio 110

Mica Grigio 120
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