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Marshalls wil een betere leefomgeving voor 
iedereen creëren. We gebruiken hierbij onze 
kennis en ervaring om aantrekkelijke, veilige 
en duurzame ruimtes aan te leggen die ons 
welzijn bevorderen. Marshalls is van mening 
dat waterpasserende bestratingsproducten 
een effectieve bijdrage hiertoe leveren.

Hoe meer we de ruimte rondom ons bebouwen, 
hoe meer we onze natuurlijke omgeving 
moeten blijven beschermen. We beseffen 
dat we naast mooie aangelegde en verharde 
plaatsen ook moeten kunnen genieten van 
groene, open ruimtes waar we onze vrije tijd 
kunnen doorbrengen. 

Bij Marshalls zijn we er ons van bewust dat 
we een evenwicht moeten vinden tussen 
duurzame, milieubewuste oplossingen en 
de praktische eisen die onze levensstijl 
vandaag stelt. We werken permanent aan 
de ontwikkeling van nieuwe producten en 
technologieën die effectief bijdragen aan de 
efficiëntie en het uitzicht van onze omgeving.

WAAROM WATER 
MANAGEMENT

OP ZOEK NAAR DE OUTDOOR 
WOONRUIMTE VAN UW DROMEN?

Jouw droomproject mee helpen waarmaken, 
dat is ons doel. Zodat jij jarenlang zonder 
zorgen geniet van je nieuw of heraangelegd 
terras, tuinpad of oprit.

Als je kiest voor Marshalls kan je rekenen op 
twee zekerheden: kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteit

Continu ontwikkelen we nieuwe en betere 
producten, met de beste grondstoffen die je 
vindt op de markt. Dat doen we al een tijdje. 
Als sinds 1890 produceren we innovatieve 
bestratingsproducten in het Verenigd 
Koninkrijk. En met succes, want vandaag zijn 
we er marktleider. Sinds 2011 zijn we ook actief 
in België, Nederland en Frankrijk met onze 
wereldwijde natuurstenen en betonproducten 
van excellente kwaliteit.

Duurzaamheid

Tegelijk dragen we duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Ons beleid steunt hiervoor op drie
basiswaarden. Bij elke bedrijfsbeslissing 
stellen we onszelf deze vragen:
• verbeteren we de maatschappij met 

aandacht voor de noden van iedereen?
• zijn we zinvol bezig om het milieu te 

beschermen?
• blijft onze economische groei stabiel?

We zijn ervan overtuigd dat onze keuze voor 
duurzaamheid jouw droomproject ten goede 
komt.

WAAROM MARSHALLS
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Het beheer van ons water wordt een steeds 
groter probleem. De klimaatverandering doet de 
weerpatronen wereldwijd verschuiven, waardoor 
het vaker en harder regent terwijl de zomers 
langer en warmer worden. Bovendien worden 
veel te veel groene zones bebouwd waardoor het 
regenwater niet meer op een natuurlijke manier 
in de bodem kan dringen.

Dit toenemende watervolume wordt vaak van de 
natuurlijke waterafloop weggeleid in rioleringen 
die niet voorzien zijn op dit piekdebiet. De 
rioleringen kunnen al dat water niet meer aan 
met gevaar voor gevaarlijke en onhygiënische 
overstromingen tot gevolg.

WAAROM IS DUURZAAM 
REGENWATERBEHEER 
BELANGRIJK?

Door het water weg te leiden van de natuurlijke 
waterafloop en het niet aanvullen van de 
grondwaterspiegel, lopen we bovendien het risico 
dat groene gebieden verdorren en verhoogt de 
kans op droogte.

Het resultaat is dat vele verstedelijkte gebieden 
in de wereld nu met een waterschaarste te 
kampen hebben, niet omdat er minder water is, 
maar omdat we verkeerd omspringen met onze 
waterhuishouding.

WAT IS DE OPLOSSING?
Het begrip duurzaam regenwaterbeheer verwijst in hoofdzaak naar een combinatie van milieuvrien-
delijke afwateringstechnieken voor oppervlaktewater. Dit systeem biedt een alternatief voor de tra-
ditionele rioleringssystemen. Een milieubewust afwateringssysteem bootst het natuurlijke afwate-
ringsproces voor overtollig water na en pakt het probleem bij de bron aan.

Dankzij een combinatie van waterdoorlatende verharding en bijkomende bronmaatregelen zoals infil-
tratie- en regenwaterputten kan de overstromingsfrequentie aanzienlijk verminderd worden.

Door een volledig verharde oprit of  tuin kan een he-
vige regenbui niet infiltreren in de grond, waardoor 
wateroverlast ontstaat. Zorg voor minder plassen 
in de tuin en verminder de kans op overstromin-
gen dankzij de water management producten van 
Marshalls. Combineer esthetiek en duurzaamheid 
door het nieuwe gamma van waterpasserende be-
stratingsoplossingen, zodat het water vlot de bo-
dem kan infiltreren. 

We kunnen de risico’s op wateroverlast én droogte 
beperken door waterdoorlatende of waterpasse-
rende verharding te gebruiken. 

Waterdoorlatende verhardingen bestaan uit po-
reus materiaal waar het water door kan.  

Waterpasserende materialen zijn niet poreus, 
maar laten het water verzinken via bijvoorbeeld de 
voegen. Het voegaandeel van uw verhardingspro-
ject moet ongeveer 10% van de totale oppervlakte 
bedragen. Dat is minimaal vereist voor een derge-
lijke verharding.

Duurzaam 
regenwaterbeheer 
Het begrip duurzaam regenwaterbeheer 
verwijst in hoofdzaak naar een combinatie van 
milieuvriendelijke afwateringstechnieken voor 
oppervlaktewater. Dit systeem biedt een alternatief 
voor de traditionele rioleringssystemen. 

De fi losofi e van een duurzaam 
regenwaterbeheersysteem kan in drie 
kernbegrippen worden samengevat: 

• Watervolume
• Waterkwaliteit
• Biodiversiteit
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Een milieubewust afwateringssysteem bootst het 
natuurlijke afwateringsproces voor overtollig water 
na en pakt het probleem bij de bron aan. 

- Het watervolume moet onder controle worden 
gehouden door het oppervlak vrij te houden 
van stilstaand water en door het gecontroleerd 
in de bodem te laten sijpelen of het naar een 
traditioneel systeem te laten afwateren. 

- Het systeem moet de kwaliteit van het water 
verbeteren door de verontreinigingen uit het 
water te fi lteren.

- Het systeem moet bijdragen tot de 
biodiversiteit door de grondwaterstand op peil 
te houden. Hierdoor kunnen fauna en fl ora beter
gedijen.

Door deze drie factoren in acht te nemen 
tijdens de ontwerpfase van een project kunnen 
afwateringssystemen worden voorzien waardoor 
het water op een natuurlijke manier wordt 
gezuiverd en beter in de bodem infi ltreert. Zo 
worden ook de gevolgen tijdens een piekdebiet 
voor de plaatselijke bewoners en voor de natuur tot 
een minimum beperkt. 

WATERVOLUME WATERKWALITEIT

BIODIVERSITEIT

DUURZAAM 
REGENWATERBEHEER

95%

5%

5%

95%

Steden & gemeentenPlatteland

De drie principes van duurzaam regenwaterbeheer

In een natuurlijke omgeving dringt het meeste regenwater op 
natuurlijke wijze in de ondergrond op de plaats waar de regen 
valt en stroomt maar een klein percentage naar de waterlopen.

In bebouwde zones valt het meeste regenwater op een 
verhard oppervlak en wordt het van zijn natuurlijke waterafl oop 
weggeleid naar rioleringen en waterlopen.

Wat is de oplossing? 

In een natuurlijke omgeving dringt het meeste regenwater op 
natuurlijke wijze in de ondergrond op de plaats waar de regen valt 
en stroomt maar een klein percentage naar de waterlopen.

In bebouwde zones valt het meeste regenwater op een
verhard oppervlak en wordt het van zijn natuurlijke water afloop 
weggeleid naar rioleringen en waterlopen.

AFVOER DAK

AFVOER TERRAS

RECUPERATIE

REGENWATERPUT 
+ FILTER INFILTRATIE/BUFFERING

OPENBARE
RIOLERING

WATERDOORLATENDE VERHARDING 
NATUURLIJKE INFILTRATIE

REGENWATERAFVOER
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FUNDERING & OPBOUW
Een correcte en waterdoorlatende opbouw van de ondergrond is essentieel voor een waterpasseren-
de bestrating. Hierbij geldt een minimale doorlatenheid van de volledige opbouw van 540 liter/sec/
ha, zodat de bodem een hevige regenbui van 270 liter/sec/ha kan absorberen. 

 Niet alleen de waterdoorlatende eigenschappen zijn van belang, maar de fundering moet ook vol-
doende dragend zijn voor het verkeer. Zo vermijd je niet alleen verzakkingen, maar bied je de wortels 
van grassen voldoende zuurstof en ruimte om te groeien. De ondergrond van een waterpasserende 
verharding bestaat uit twee delen: een funderingslaag en een straatlaag. 

De Marshalls Priora is als waterdoorlatende 
betonstraatsteen een oplossing voor duurzaam 
regenwaterbeheer. Net zoals de klassieke 
betonstraatsteen vormt de Priora een aantrekkelijke, 
slijtvaste steen die geschikt is voor zowel particulier 
als industrieel gebruik. 

Priora heeft een unieke gepatenteerde zijkant met 
verscheidene nokken. Als de Priora wordt gelegd, 
hechten de nokken zo in elkaar dat brede voegen 
tussen de stenen ontstaan. 

Het regenwater sijpelt op een natuurlijke manier 
weg tussen deze brede voegen zodat er geen 
plassen blijven staan. Het water wordt gebuff erd 
in de speciaal hiervoor aangelegde fundering en 
infi ltreert dan met een gecontroleerd debiet in de 
bodem.

Als de Marshalls Priora correct werd gelegd, 
beantwoordt hij perfect aan de drie hoofdprincipes 
van een duurzaam regenwaterbeheerssysteem. 

Een correcte onderfundering bepaalt de goede 
werking van het systeem. De structuuropbouw van 
de ondergrond is afhankelijk van allerlei factoren 
zoals: 

• De doorlatendheid van de grond 

• De verwachte regenval in het gebied 

• De verwachte toepassing van het wegdek 

• De verwachte maximale draagkracht van 
het wegdek 

Om te garanderen dat uw ontwerp de best mogelijke 
oplossing is op het vlak van effi  ciëntie, esthetiek en 
prijs, tekent ons ervaren ontwerpteam graag een 
gratis plan uit op maat van uw project (zie pagina 11). 
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Het systeem verbetert de 
waterkwaliteit door het 
water te fi lteren terwijl het 
door de onderfundering 
sijpelt. 

De Marshalls Priora lost 
het probleem van het 
watervolume op door 
plasvorming uit te sluiten. 

De biodiversiteit vaart er 
ook wel bij doordat de 
grondwaterspiegel ter 
plekke wordt aangevuld 
wat het ecosysteem ten 
goede komt. 

De regen valt op het 
wegdek…

en sijpelt onmiddellijk 
door de speciale brede 
voegen tussen de 
betonstraatstenen…

in de speciaal 
ontworpen 
onderfundering…

waar het wordt 
opgeslagen…

tot het in de bodem 
infi ltreert…

… of gecontroleerd in 
de waterafl oop wordt 
afgevoerd.

De gepatenteerde Marshalls Priora nokken zorgen 
voor een onderling verband tussen de stenen 
waardoor een maximale vergrendeling ontstaat.

Maximale samenhang door 
gepatenteerd hecht verband

De unieke combinatie van 8* verschillende kanten 
op elke nok zorgt voor een hecht verband in 
3 verschillende richtingen. Hierdoor wordt het 
oppervlak stijver en vermindert de druk op de 
onderfundering tot wel 40 %. 

*4 verschillende kanten voor het formaat 220 x 110 mm

Marshalls Priora

Naast structurele stabiliteit (zoals bij klassie-
ke bestrating) moet de onderfundering van 
het waterpasserend systeem ook voldoende 
water kunnen bufferen. Hiervoor wordt een 
granulaat met hoge waterdoorlatendheid 
gebruikt. De waterdoorlatendheid wordt be-
paald door de granulaat / draineeropening-
en verhouding. We raden aan een granulaat 
te gebruiken met een verhouding tussen 30 
en 32 %. Dit betekent dat 3 m³ granulaat on-
geveer 1 m³ water kan opnemen. Gebruik als 
granulaat voor de onderfundering gebroken 
steenslag of recyclage materiaal van 10 / 20 
mm. 

Begin steeds met een infiltratieonderzoek om 
te meten hoe snel water in de bodem infiltreert, 
dat kan via bijvoorbeeld een open-end-test. Op 
basis van de bodemstructuur (zand, leem, klei...) 
wordt de opbouw bepaald. Daarnaast speelt de 
belasting ook een rol in de dikte van de verschil-
lende lagen. 

Bij klassieke betonstraatstenen wordt de voeg tussen 
de stenen opgevuld met zand. Voor een waterpasserend 
systeem moet gebroken steenslag worden gebruikt, dat 
het water makkelijk en ongehinderd doorlaat naar de on-
derfundering. Het voegmateriaal moet ook ruw zijn om 
optimaal het granulaat en de ruimte tussen de stenen te 
vergrendelen om zo de bestratingslaag nog beter te stabi-
liseren. Gebruik als voegvulling gebroken steenslag van 2 / 
6 mm. Door regen en verkeersbelasting zal de voegvulling 
inzakken en dient ze regelmatig nagevuld te worden tot een 
stabiele hoogte bereikt is net onder het betonoppervlak.

Het grof granulaat gebruikt in de onderfundering heeft een 
open structuur en als het wordt samengedrukt, ontstaan 
oneffenheden. Daarom moet een straatlaag worden aan-
gelegd om kleine dikteverschillen tussen de stenen op te 
vangen. Deze laag zorgt voor stabiliteit en voorkomt on-
effenheden in de betonstraatstenen. Belangrijk voor het 
waterpasserend systeem is dat de laag waterdoorlatend is 
zodat het water ongehinderd tussen de voegen kan lopen. 
Gebruik als granulaat voor de straatlaag gebroken steen-
slag van 2 / 6 mm. 
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Voegvulling 2 / 6 mm

Straatlaag 2 / 6 mm

Onderfundering 10 / 20 mm
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CAMBELSTONE 
WATERPASSEREND

CARAQUA

Grijs Blanco Grijs-AntracietAntraciet

Waterpasserende klinkers zijn voorzien van afstandshou-
ders, die ervoor zorgen dat er voldoende ruimte (voeg) 
tussen de klinkers ontstaat om het water door te laten sij-
pelen. Deze ruimte kan opgevuld worden met siergrind. De 
klinkers zelf laten geen water door. De brede voegen zorgen 
er echter voor dat in totaal 10% voegaandeel van de totale 
verharde oppervlakte wordt bereikt, de minimumvereiste 
om aan een waterdoorlatende verharding te voldoen. 

De Cambelstone - steen plus 10 mm voeg - heeft de afme-
ting van 15 x 15 cm. Op die manier kunnen ze perfect ge-
combineerd worden met de ongetrommelde Cambelstone 
klinkers 15x15x6. De klinkers zijn verkrijgbaar in verschil-
lende kleuren. De klinkers zijn waterafstotend in de massa 
gemaakt, waardoor zij minder gevoelig zijn voor atmosferi-
sche vervuiling en mosvorming. 

Grijs

Antraciet

De Caraqua is een betonstraatsteen met waterpasserende eigenschappen, en een voeg van 10%. 
Deze ruimte kan opgevuld worden met gebroken waterdoorlatende materialen, bv. splitmateriaal of 
siergrind. De ruimte kan ook opgevuld worden met teelaarde en ingezaaid worden met gras. Deze 
steen is beschikbaar in de kleuren grijs en antraciet.



13GRASTEGEL

Grastegels zijn een groene, milieuvriendelijke oplossing wanneer je een verharding wenst aan te 
leggen. Grasbetontegels hebben een open structuur dat een waterdoorlatend oppervlak creëert. De 
openingen bedragen 25% van de totale oppervlakte van de tegel. In combinatie met gras of steenslag 
van 1/3 of 2/5 mm en een correct geplaatste waterdoorlatende fundering kan dit gebruikt worden als 
een volwaardig infiltratiesysteem voor regenwater. De grastegel bestaat uit ongewapend beton, dat 
door zijn sterke betonstructuur geschikt is voor licht verkeer en beperkt zwaar verkeer. Een duurzame 
alternatief voor verhardingen zoals opritten en parkings.

STABILO GRASS
Stabilisatieplaten voor gras zijn volledig recycleerbare 
polythyleen verhardingsplaten voor een duurzame 
grondversteviging van bijvoorbeeld een oprit of 
parkeerplaats. De platen zorgen ervoor dat je gras 
groeit tot een compact en uniform grasveld. Op die 
manier worden sporen door verkeersbelasting in het 
gras vermeden. Naast stabiliserende eigenschappen 
zorgt de open structuur er voor dat de natuurlijke 
infiltratiecapaciteit behouden blijft en water de bodem 
kan insijpelen. Je plaatst ze eenvoudig door ze in elkaar 
te schuiven. Zodra je gras gegroeid is, zijn ze onzichtbaar.
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STABILO
De grindstabilisatieplaten zijn vervaardigd uit recycleerbar polypropyleen, wat zorgt voor een 
zeer goede resistentie tegen agressieve producten, micro-organismen en knaagdieren. De 
honingraatstructuur zorgt voor een makkelijk begaan- en berijdbaar oppervlak voor auto’s, fietsers 
en voetgangers. Daarnaast zal de vorming van putten in het oppervlak worden tegen gegaan. Door 
de combinatie met de geotextiel vliesdoek wordt de verplaatsing van grind naar de ondergrond 
belemmerd en wordt onkruidgroei afgeremd. Het oppervlak blijft echter voldoende waterdoorlatend, 
waardoor het regenwater goed kan opgenomen worden in de bodem. De grindstabilisatieplaten zijn 
eenvoudig te plaatsen op gestabiliseerd zand. Je vult ze met grind totdat de platen onzichtbaar zijn. 
Gebruik grind met een diameter van maximum 18 mm.

Losliggende steentjes als open verharding is een ideale waterdoorlatende oplossing, omdat het 
regenwater optimaal in de bodem kan wegvloeien. Er is een ruime keuze aan natuursteeen sierstenen 
of grind in verschillende groottes en kleuren. Er bestaat zowel rond als gebroken grind. Rond grind is 
uiteraard aangenamer om blootvoets over te stappen. De meeste grindsoorten worden machinaal 
afgerond. De combinatie met een grindstabilisatiemat zorgt ervoor dat onkruid zich niet kan 
vastzetten. Zo kan je met weinig moeite het onkruid met wortel verwijderen. 

DECORATIEVE 
SIERGRINDEN

Mont Blanc 9 - 12 mm 

Nero Basalt 8 - 11 mm

Nero Basalt 5 - 8 mm Marble Grey 4 - 8 mm

Marble Grey 8 - 16 mm

Taunus 6 - 12 mm

Yellow Sun 5 - 11 mm

Yellow Sun 11 - 22 mm

Provence 5 - 7 mm

Provence 7 - 14 mm

Norwegian White 8 - 15 mm



1716GOOTJES & ROOSTERS
Het gamma gootjes en roosters van Marshalls brengt alles samen wat nodig is voor het opvangen en 
afvoeren van water, voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. 

Ontdek de complete selectie gootjes voor het afvoeren en transporteren van oppervlaktewater. Het 
volledige assortiment bestaat uit een laag gewicht plastic materiaal (PE-HD en PP) maar met een 
lange levensduur, het vermogen om zware belasting te weerstaan (van klasse A15 tot klasse C250), 
alsook lage temperaturen, chemicaliën, zouten en zuren. 

De complementaire reeks roosters voor onze gootjes zijn gemaakt van verschillende materialen, 
van kunststof (PP - polypropyleen) tot metalen (gegalvaniseerd en roestvrij staal, gietijzer). Het 
assortiment komt qua afmetingen perfect overeen met ons aanbod aan gootjes. 

Ontdek de verschillende sets hieronder. 

Klasse A15 
Groep 1 (1,5 ton): Zones uitsluitend gebruikt door voetgangers en fietsers.

Klasse B125 
Groep 2 (12,5 ton): Voetpaden, voetgangerszones en vergelijkbare zones, parkeerzones 
met verdiepingen voor auto’s.

Klasse C250  
Groep 3 (25 ton): Voor afwateringsgoten die geplaatst worden in de zone van de goot langs 
de voetpaden en die, gemeten vanaf de trottoirband van het voetpad, maximaal tot 0,5 
meter in de rijweg en tot maximaal 0,2 meter in het voetpad liggen. 

Midi reeks 
Laadklasse A15

Midi goot + polypropyleen rooster Midi goot + A15 galva rooster

Pegasus Plus reeks 
Laadklasse B125

Pegasus Plus goot + galva rooster Pegasus Plus goot + extra strong rooster

Pegasus Plus One reeks 
Laadklasse B125

Pegasus Plus One goot + rooster grijs Pegasus Plus One goot + rooster zwart

Taurus reeks 
Laadklasse B125 & C250

Taurus goot + B125 rooster

Beschikbaar in volgende afmetingen: 
130x75x1000 mm
130x150x1000 mm
200x150x1000 mm

Taurus goot + C250 rooster

Beschikbaar in volgende afmetingen*: 
130x75x1000 mm
130x150x1000 mm
200x150x1000 mm

*Taurus goten 130x75 en 130x150 met C250 roosters bevatten een boord uit galva.

De volledige reeks Taurus heeft roosters uit gietijzer. 



Afmetingen
Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en
onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven
afmetingen van ons gamma zijn, behalve waar minimale
voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven
voegen. Zo kan je makkelijker een project plannen en de
juiste hoeveelheden bestellen. Meet verschillende stalen
bij een Marshallshandelaar voor nauwkeurige afmetingen.

De juiste hoeveelheid bestellen
Voorzie altijd een beetje extra voor het zaagwerk bij de
afwerking. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in
één keer te bestellen. Zo voorkom je dat materialen licht
van kleur verschillen.

Controleer de levering
Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen 
of kleurverschillen. Check ook afmeting en kleur die op 
de verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing 
zijn, gelieve dan zo snel mogelijk je handelaar in te lichten. 
Wij aanvaarden enkel klachten en opmerkingen vóór 
het plaatsen van de materialen. Om kleurverschillen te 
vermijden en/of een mooie nuancering te verkrijgen, dien je 
materialen uit minstens 3 verschillende palletten verticaal 
af te stapelen en onder elkaar te mengen.

Plaatsing
Er zijn een aantal regels waar je zeker rekening mee moet
houden bij het plaatsen en die je correct dient na te leven. 
Je kan de plaatsingsinstructies raadplegen en downloaden 
op www.marshalls.be. Wanneer je beslist om de werken 
uit te besteden, kies dan zeker voor een gespecialiseerd 
vakman.

Kleuren
Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle 
Marshallsproducten. Terwijl de kleuren die je in deze 
catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, 
is het uitermate belangrijk dat je de actuele materialen 
bekijkt bij de plaatselijke Marshallshandelaar voordat je je 
keuze maakt. Bij natuursteenproducten kunnen namelijk 
aanzienlijke variaties voorkomen. Meng producten van 
verschillende pakken door elkaar om een zo mooi mogelijk 
uitzicht te verkrijgen.

Andere verwering
Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding
geven tot kleurvariaties. Op natuursteen kunnen
schaduwvlekken, bezinksels of vlekken optreden
wanneer de mineralen van het product oxideren. Op alle
producten kunnen algen en organische groei voorkomen
en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast
bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen
verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig 
onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Marshalls kan 
geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de hierboven 
beschreven fenomenen.

Voorwaarden
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren
van onze producten. Om die reden behouden wij ons het
recht voor om ontwerpen en specificaties te wijzigen
zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer je niet
tevreden bent over de door ons geleverde producten
gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te
stellen. Denk eraan dat een product met een zichtbaar
gebrek niet geplaatst mag worden zonder je 
Marshallshandelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. 
Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan 
Marshalls in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 
Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en 
correct te adviseren, kan Marshalls niet aansprakelijk 
worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding 
die het gevolg zijn van het niet naleven van dit advies. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de 
producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd 
zijn als gevolg van niet-naleving van ons advies. Alle 
instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; 
algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Marshalls is een gedeponeerd handelsmerk. Er is ook een
aanvraag ingediend voor andere handelsmerkrechten.
Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door
ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde
nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op
auteursrechten worden krachtdadig vervolgd. Niets uit
deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd
of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van
Marshalls. Marshalls is een handelsnaam van Marshalls
Mono Limited. In Engeland ingeschreven onder nummer
509579. Statutaire zetel: Landscape House, Premier Way,
Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire HX5 9HT,
Verenigd Koninkrijk.

ALGEMENE INFORMATIE 19STAPSTENEN AANGEVULD 
MET GRAS OF SIERGRIND

Maak gebruik van stapstenen voor de verbinding 
tussen bijvoorbeeld de oprit en de voordeur, tussen 
het terras en de tuin, naar het zwembad, naar het 
tuinhuis,... Onze stapstenen bestaan in diverse 
materialen zoals natuursteen, keramiek en beton 
en met een ruim aanbod qua afmetingen.  

De overige ruimte kan opgevuld worden met 
gras of met één van onze siergrinden. Gebruik 
bij siergrind onze Stabilo grindstabilisatieplaten 
en vermijd onkruid, opspattend grind, gaten en 
kuilen. De Stabilo-platen houden het grind mooi 
op zijn plaats. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, creëer een unieke 
en persoonlijke look. 
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