
ZARAFA
NATUURLIJKE BESTRATINGSPATRONEN MET ÉÉN ORGANISCHE VORM
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ZARAFA
Zarafa parkstenen zijn speciaal ontworpen voor het maken van meerdere patronen met één organische vorm. Warme 
nuancerende tinten en onregelmatige contouren wekken de indruk van gebroken aarde of dierenhuid patroon. Door 
zijn vorm lijkt de Zarafa steeds uniek en met zijn verdraaiende positie ontstaat een willekeurig bestratingspatroon met 
een natuurlijke uitstraling. Waarbij de versprongen contouren van de Zarafa dit beeld nog eens versterkt.

COMFORT
In het ontwerp is bewust gekozen voor scherpe hoeken en kleine voegen zodat de Zarafa parkstenen dicht tegen
elkaar komen te liggen. Dit biedt zowel meer comfort voor voetgangers en rolstoelgebruikers als een strakker lijnen-
spel in het loopvlak.

TEXTUUR EN KLEUR
Zarafa parkstenen zijn leverbaar met een kleurvaste ongewassen deklaag (Baleno/Novato) of met een gewassen 
deklaag (Breccia/Lavaro). Binnen deze texturen is er de keuze uit een veelvoud van natuursteengranulaten. Combina-
ties van texturen zijn natuurlijk ook mogelijk.

MIXPAKKETTEN
Door zijn speciaal in elkaar grijpende vorm ontstaat een stabiel pakket waardoor de Zarafa per laag machinaal te 
verleggen is. Voor meer kleurvariatie is het mogelijk om per laag kleuren te mixen. Zarafa combineert daarmee de 
visuele aantrekkingskracht van een onregelmatig gevormde natuursteen met de economische voordelen van een 
betonnen bestrating. 
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KENMERKEN ZARAFA PARKSTEEN
Afmeting : 41 x 30 x 10 cm
Voegbreedte : 1,5 mm
Aantal per m2 : 12,3 stuks
Gewicht : 19,1 kg

DUURZAAM
Opdrachtgevers willen zekerheid dat de geleverde betonnen bestratingsproducten voldoen aan gewenste milieupro-
fi elen. Passend binnen een vooruitstrevend MVO-beleid is Struyk Verwo Infra daarom gecertifi ceerd volgens de BRL 
K11002. Zij waarborgt daarmee de duurzame integrale milieuprestaties van haar producten. 
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Voorbeeld mixpakket
Breccia Savanne a/b/c/d 

Breccia Savanna - A

Breccia Savanna - A Breccia Savanna - B

Breccia Savanna - C Breccia Savanna - D

Voorbeeld mixpakket
Breccia Nero Grigio 784/785/786 

Breccia Nero Grigio 784 

Breccia Nero Grigio 784 Breccia Nero Grigio 786

Breccia Nero Grigio 785
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