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BETOBLOK TRAPBLOK





Tuintrap
Terrastrap
Opvangen hoogteverschillen









Volbetonnen traptrede
Strakke vormgeving
Goed combineerbaar met de Marshalls betontegels
Past bij elke woningstijl
Snel en eenvoudig te plaatsen
Vorstbestendig
Vellingkant 3mm of één afgeronde zijde

Betoblok met vellingkant - grijs

Betoblok met vellingkant - krystal

Betoblok met één afgeronde zijde beschikbaar in grijs, grijs-zwart en zwart
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hoogte (mm)

breedte (mm)

lengte (mm)

rand

kleuren

150

350

1000

Velling kant 3 mm

Grijs, krystal

150

350

1000

Afgeronde zijde

Grijs, grijszwart, zwart

Alle pakketten worden geleverd op verloren palletten.
















Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft
plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard.
Houdt alle geleverde trapblokken altijd droog voor het plaatsen.
Bescherm trapblokken bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst.

Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw trapblokken mooi te houden.
Groene aanslag verwijderen met een borstel en helder water.
Grondig reinigen kan met een universele klinker- en tegelreiniger.
Gebruik geen bleekwater, solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling
gemakkelijker aanhecht.
Gebruik geen strooizout of chloorhoudende producten op of in de buurt van de trapblokken.
Zorg ervoor dat bij gebruik van dooimiddelen nergens ophopingen van strooizouten voor langere
tijd blijven liggen, anders kan het oppervlak alsnog aangetast worden.
Kalkuitbloei
Alle betonproducten kunnen in het begin kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag
en / of ogenschijnlijke verkleuring en / of druipvlekken. Deze uitbloei zal in het algemeen in de tijd
verminderen maar tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Marshalls
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bovenvernoemde fenomenen. Kalkuitbloei wordt
niet aanvaard als klacht.
Verwering
Weer en terrein condities kunnen af en toe andere kleurvariaties veroorzaken. Dit zal in de tijd
verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.
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We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij
ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl
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