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De Highland grey graniet heeft een mooie grijs/bruine 
kleur en geeft een warme uitstraling aan het straatvlak.
Het graniet harmonieert ook zeer goed bij de toepassing 
van de vaak gekozen blauwgrijze hardsteen banden of 
roodbruine gebakken klinkers.

De Chinese Highland grey kan ook makkelijk geleverd 
worden in grootformaat tegels geschikt voor zwaar 
verkeer toepassingen. Banden en treden e.d. zijn 
courant leverbaar.

Deze Portugese graniet met zijn aantrekkeli jke antraciet/grijze kleur heeft tevens een fraaie ingetogen uitstraling wanneer 
hij gecombineerd wordt met onder andere gebakken straatsteen.

Gezoet      Gevlamd   Gebouchardeerd

Ook leverbaar in een zogenaamde 
pavédalle plus″afwerking, met geringe 
maattolerantie op de behakte zijkanten 
en derhalve goed toepasbaar in blok 
straatverbanden.

Stationsgebied, Delft

HIGHLAND GREY

FAVACO GRANIET

Natuursteen voor infra en waterbouw

Introductie



Scandinavische tinten

Multicolor red

Gris Catalan (S)

Grijs/zwart/wit tinten

Porfier (A)

Belgisch hardsteen Calcaire (P)

Mediteraanse tinten Tandur platines 14x14x7/9

Calcaire (P) Pietra grès platines  (eur)

Brickeno plus Graniet Brickeno 

NATUURSTEEN GENUANCEERD

ORIGINELE NUANCERINGEN

SUBTIELE STRUCTUUR- KLEUR NUANCES

BRICKENO`S

Trend: meer nuancering in de bestrating



Natuursteen voor infra en waterbouw

Hardsteen stroken dik 8 cm 
fraai formaat en gunstig te 
produceren.

Groene loper - alleé    
Willemstraat – Stationsplein  
Breda 

Cörversplein, Maastricht

Groenmarkt, Zutphen
“Plus” keien   

Diagonaal blokverband   

Plaveisel met de opsluiting en verwerking van een tegel 

BELGISCH HARDSTEEN & BLEU DE LANHELIN    

PLAVEISEL “PLUS” KEIEN       

HULPSTUKKEN DIAGONAAL BLOKVERBAND

tegels 80 mm
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Natuursteen voor infra en waterbouw

Maatwerk en gegraveerde teksten     

Brouwerij terrein De drie hoefijzers, Breda

Geleidingslijnen in het straatvlak ook op maatwerk 
elementen. Ermelo

Demo bewerkingstool beschikbaar
Op aanvraag
Handig instrument met verschillende bewerkingen   
-  vell ing en afronding 
-  gevlamd - gebouchardeerd en geschuurd 
-  naturel behakt
-  kleine facetkanten
-  afm 5x5x15 cm   

Gegraveerde teksten

Zagen van oude keien 
De beloopbaarheid sterk verbeteren van uw bestaande keien; 
doormidden of de bovenzijde eraf zagen. 


