LAVARO CITY LINE
MIX VAN GRIJS/ZWARTE BESTRATINGSCOMPOSITIES MET EEN UITGEWASSEN TEXTUUR

LAVARO CITY
De Lavaro City lijn is een collectie van fijn uitgewassen betonstraatstenen met een mix van grijstinten verlopend van grijs
naar zwart. Bedoeld om elke buitenruimte een samenhangende identiteit te geven met een variatie in bestratingscomposities. Kleur- en slijtvaste deklaagstenen, opgebouwd uit 75% aan natuurlijke mineralen. De mix van zwarte en grijze
natuursteengranulaten ( 1-3 mm) geven de Lavaro City een gevarieerd uiterlijk met een fijne textuur. De lijn bestaat uit
vier kleurgradaties waarmee kan worden gecombineerd. Bent u op zoek naar een grijs getinte betonstraatsteen? Kies
voor één, twee of tot vier combinaties uit deze nieuwste Lavaro City betonstraatstenen. Varieer en combineer, de keuze
is aan u.
BEPALING VAN DE JUISTE MIX
Voor een optimale mix op kleur en/of afmeting is een nauwe afstemming in het voortraject vereist. Onze projectadviseurs
helpen u graag in het samenstellen van de mixpakketten. Door vooraf slim te mixen, kunnen namelijk onnodige kosten
worden vermeden en kan de adviseur u adviseren over de machinale verwerking. De mixpakketten worden per laag
stenen eerst gecontroleerd om vervolgens in het gewenste patroon te worden gemixt. Naar wens is het mogelijk om elke
gemixte laag over verschillende pakketten verdelen zodat een nog gevarieerder patroon ontstaat.
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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 gecertifieerd volgens de BRL K11002.
Zij waarborgt daarmee de duurzame integrale milieuprestaties van haar producten.
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KENMERKEN LAVARO CITY
Mix van grijstinten
Gevarieerd uiterlijk
Fijne uitgewassen textuur
Splintervrije kop
Vele formaten
Kleuren

Lavaro City grijs/zwart 75

Lavaro City grijs/zwart 55

Lavaro City grijs/zwart 40

Lavaro City grijs/zwart 10
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Voorbeelden van Lavaro City in drie kleurcombinaties

www.struykverwoinfra.nl T 0800 555 55 54

