
Zo vast als een huis en 

bestand tegen zware 

belasting. Dat is de 

H-profielsteen, die mooi 

en sterk combineert. 

Professioneel strak

Als wegen en terreinen het zwaar te 
verduren krijgen, is de H-profielsteen 
een voor de hand liggende keus. 
Deze fraaie H-vormige stenen grijpen 
in elkaar en zorgen zo samen voor een 
samenhangend geheel. Bestrating 
op basis van de H-profielsteen ligt 
muurvast, kruipt niet en maakt 
kantopsluitingen doorgaans over-
bodig. Het kleurprogramma en het 
speelse voegenpatroon maken de 
H-profielsteen geschikt voor zowel 
particuliere als (zware) industriële 
toepassingen.  

Makkelijk en snel te leggen
Het leggen van Diamant H-profiel-
stenen is gemakkelijk: de afstand-
houders zorgen automatisch voor de 
juiste voegbreedte. Samen met het 
facet gaan ze afsplinteren tegen. 
De goede vorm en maatvastheid 
staan borg voor een hoge legsnelheid 
en een fraai en strak eindresultaat.

Kwaliteit
•	 Diamant	H-profielstenen	worden	

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

•	 Diamant	H-profielstenen	zijn	
vorstbestendig en “door en 
door” gekleurd voor een goede 
kleurhomogeniteit.

•	 Mooi	en	strak	eindresultaat	door	
vorm en maatvastheid.

Assortiment
•	 Leverbaar	in	diktes	van	80	en	 

100	mm.
•	 Standaard	in	pakketten	voor	

machinaal straten. Optioneel op 
pallets.

•	 Standaardkleuren:	grijs,	felrood,	
antraciet en heidepaars. Andere 
kleuren op bestelling. 

•	 One-stop	shopping;	halve	
stenen, begin- en eindstenen 
en opsluitbanden kunnen gelijk 
worden meegeleverd.
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Topkwaliteit en altijd 

scherp geprijsd



Technische specificaties machinale pakketten
Maten inclusief afstandhouders

dikte 80 mm, 200 x 165 / 115 mm
36 steens

dikte 100 mm, 200 x 165 / 115 mm
36 steens

Hulpstukken
Begin- en eindstenen,  Halve stenen, Halve stenen,
dikte 80 mm   dikte 80 mm dikte 100 mm

Legverband machinaal straten

36 steens, dikte 80 en 100 mm Compleet met halve stenen en  
 begin- en eindstenen
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aantal / m2	 35,2

gewicht	/	stuk	 5	kg

aantal	/	laag	 36

lagen / pak 11

aantal / m2	 35,2

gewicht	/	stuk	 6,25	kg

aantal	/	laag	 36

lagen	/	pak	 9

aantal / m1	 3,5

aantal / laag 72

aantal	/	pak	 720

aantal / m1	 3,5

aantal / laag 72

aantal	/	pak	 576

aantal / m1	 5

aantal	/	laag	 48

aantal	/	pak	 480

De H-profielsteen is 

geschikt voor zowel 

handmatig als machinaal 

straten. 
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