
Veelzijdig en robuust, 

een strak eindresultaat 

maar toch ook  

gemakkelijk te leggen. 

Zelf zien wij de Betonklinker als een 
van de diamanten uit onze collectie.
Deze uiterst veelzijdige steen geeft 
een strakke bestrating met behoud 
van voeg. De afstandhouders 
zorgen automatisch voor de juiste 
voegbreedte. Samen met het facet 
gaan ze afsplinteren tegen. De Beton-
klinker is maatvast, reflectievrij en 
voert door de voegen het regenwater 
snel af. Geen wonder dat de Beton-
klinker zich onder de zwaarste 
omstandigheden in zijn element voelt 
en niet maalt om zware belastingen!
De Betonklinker laat zich gemakkelijk 
in (meerdere) patronen leggen 
en is bijzonder geschikt voor het 
aanbrengen van markeringen in een 
wegdek. 

Kwaliteit
•  Diamant Betonklinkers worden 

geleverd met CE, Komo en Dubo 
certificaat en op bestelling met 
Milieukeur.

•  Diamant Betonklinkers zijn vorst- 
bestendig en ‘door en door’ ge- 
kleurd voor een goede kleur-
homogeniteit.

Duurzaam 
Met het Dubokeur heeft Diamant 
Beton het aspect Duurzaam Bouwen 
als extra kwaliteit aan haar producten 
toegevoegd. De Betonklinker van
Diamant Beton behoort tot één van 
de meest milieuvriendelijke be-
stratingsproducten.
Met het optionele Milieukeur wordt 
zelfs een nog lagere milieubelasting 
gerealiseerd. 

Assortiment
•  Leverbaar in diktes van 60, 70, 80, 

100 en 120 mm.
•  Zowel geschikt voor handmatig 

als machinaal straten (klem- en 
vacuümmethode)

•  Standaard worden de stenen in 
pakketten geleverd. Optioneel op 
pallets.

•  One-stop shopping; halve stenen, 
bisschopsmutsen, keperstenen 
en opsluitbanden kunnen gelijk 
worden meegeleverd.

Technische informatie op achterzijde  

BetonklinkersDiamant
Beton BV

Leverbaar in de kleuren  
(dikte 60, 70, 80, 100, 120 mm)
• Grijs
• Heidepaars
• Felrood
• Antraciet
• Geel
Andere kleuren op aanvraag.

Leverbaar in de kleuren  
(dikte 60 mm)
• Rood/zwart
• Bont genuanceerd
• Bruin/geel
• Bruin/zwart

www.diamant-beton.nl

Topkwaliteit en altijd 

scherp geprijsd

Van alle markten thuis



Technische specificaties handmatige pakketten

210 x 105 mm, dikte 60 mm

210 x 105 mm, dikte 70 mm

210 x 105 mm, dikte 80 mm

Hulpstukken

Specificaties over diktes 100 of 120 mm 

op aanvraag.

Technische specificaties machinale pakketten

210 x 105 mm 210 x 105 mm 210 x 105 mm
dikte 80 mm dikte 80 mm, geblokt/ dikte 100 mm
elleboog geblokt op de kop elleboog

210 x 105 mm 210 x 105 mm 220 x 110 mm (grootformaat)
dikte 120 mm dikte 120 mm dikte 120 mm
elleboog keper elleboog
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aantal / m2 44

gewicht / stuk 3 kg

aantal / laag 36

lagen / pak 12

aantal / m2 44

gewicht / stuk 4 kg

aantal / laag 44

lagen / pak 10

aantal / m2 44

gewicht / stuk 6 kg

aantal / laag 44

lagen / pak 7

aantal / m2 44

gewicht / stuk 4 kg

aantal / laag 48

lagen / pak 10

aantal / m2 44

gewicht / stuk 6 kg

aantal / laag 40

lagen / pak 7

aantal / m2 41

gewicht / stuk 6,6 kg

aantal / laag 44

lagen / pak 7

aantal / m2 44

gewicht / stuk 5 kg

aantal / laag 44

lagen / pak 8

aantal / m2 44

gewicht / stuk 4 kg

aantal / laag 36

lagen / pak 10

aantal / m2 44

gewicht / stuk 3,5 kg

aantal / laag 36

lagen / pak 11

halve stenen 960 stuks per pak

bisschopsmutsen 240 stuks per pak

keperstenen 640 stuks per pak
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De Betonklinker is 

geschikt voor zowel 

handmatig als machinaal 

straten. 
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