
 De Wandeleer Natuursteen!

Geachte mevrouw, mijnheer,

u gaat bouwen of verbouwen. 
Vanzelfsprekend gaat u op zoek naar de mooiste, betaalbare en duurzame materialen voor uw 
ruwbouw, keuken, badkamer en tuin ...
De Wandeleer Natuursteen in Keerbergen is gespecialiseerd in   Graniet voor woningen en 
appartementen.

De voornaamste voordelen van het gebruik van GRANIET tov de klassieke blauwe steen:

1. Zeer slijtvast en krasbestendig door de grotere hardheid van graniet.
2. KLEURVAST: graniet verkleurt niet onder invloed van de weersomstandigheden.
3. Goedkoper dan blauwe steen.

Hieronder een greep uit ons assortiment:

Voor de ruwbouw:
-Vensterdorpels en garagedorpels in Blauw Verzoete Graniet (BVG)
-Plinten en deuromlijstingen BVG
-Dekstenen BVG
-Trappen en traptreden in grijze of zwarte graniet

Voor de hall:
-Trappen en traptreden in zwarte of grijze graniet

Voor de keuken:
-Werkbladen en vensterbanken in graniet
-Tafelbladen in graniet

Voor de badkamer:
-Wastafels en douchebakken in graniet
-Platen in graniet

Voor de tuin:
-Terrastegels in graniet, blauwe steen of keramisch
-Tuinschermen en muurtjes in grijze of zwarte graniet
-Betondallen 50x50

Laat u zeker niet afschrikken door de prijs. Graniet is goedkoper dan u denkt. 
Contacteer ons vrijblijvend voor een prijsopgave op info@dewandeleer.com
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De Wandeleer Natuursteen!
     GARAGEDORPELS & VENSTERDORPELS in blauw verzoete graniet
                                                                                            dorpels met drupgroef                       

                   125x18x5 tem 150x40x5 cm                              50x18x5 tem 220x22x5 (2,5 cm)        

                  Voordelen van GRANIET ten opzichte van blauwe steen

• Zeer slijtvast: door de grote hardheid van graniet
• Kleurvast: graniet verkleurt niet door de weersomstandigheden
• Uiterst duurzaam en krasbestendig
• Geen wachttijden: vandaag besteld, morgen afgehaald 
• GOEDKOPER dan Blauwe Steen 
• Maatwerk snel beschikbaar

                
  

             onverwoestbare DEKSTENEN & PLINTEN
                    plinten met afgeschuinde kant                                                    dekstenen met 2 drupgroeven  

                     5 of 3 cm dik                                             hoogte 20-30-40-50-60-70x3 cm                    
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 De Wandeleer Natuursteen!

 TRAPPEN &TRAPTREDEN voor binnen en buiten                 

                                  Binnentrap / zwarte graniet                                Buitentrap / grijze graniet   
    
 
                                     Unieke TUINSCHERMEN & MUURTJES                               
                                                                                                                                                                                

                                    Muurtje in  in grijze graniet                                                 Tuinscherm in zwarte graniet 

Onderhoudsvriendelijk GRANIET voor BADKAMER & KEUKEN

                       Badkamerplaat/zwarte graniet                                     keuken/zwarte graniet
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