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Bewerkingen en afwerkingen

Abbaye
“Abbaye” is een verouderde en gespikkelde afwerking. Tegels
met deze afwerking zijn donkergrijsblauw van kleur. Hun
oppervlak is gestructureerd [...]

Agripa
Agripa is een afwerking waarbij de bovenkant van de tegels
wordt gegritstraald. Tegels met deze afwerking zijn lichtgrijs
van kleur en gespikkeld  [...]

Blauw Gezoet
Blauw Gezoet is een gesatineerde afwerking met een
gladgeslepen oppervlak. Bij deze afwerking zijn de tegels
donkergrijsblauw van kleur [...]

Clivodecor/Gekloofd
Clivodecor heeft een ruw gezaagde zijde die sterk
gestructureerd en donkergrijs van kleur is. De andere zijde en
de vier zijkanten zijn gezaagd  [...]

Conception
Conception is donkergrijs van kleur, heeft een gezoet
oppervlak en vertoont een reliëf dat vergelijkbaar is met het
effect dat de tijd op het patina van de steen heeft [...]

Dalle de Soignies donker aspect
Met een blauw-zwarte patina is de Dalle de Soignies donker
aspect een verouderde afwerking enkel voor binnengebruik.
Het bovenoppervlak mag eigenschappen vertonen inherent aan
dit type steen en verouderde afwerking. [...]

Dalle de Soignies licht aspect
Met een blauw-grijze patina is de dalles de soignies licht aspect
een verouderde afwerking voor binnen-&buitengebruik. Het
bovenoppervlak vertoond zaagsporen, typische eigenschap
eigen aan dit type steen en verouderde afwerking. [...]

Gebikt
De afwerking gebikt wordt gekenmerkt door een donkergrijze
achtergrond bezaaid met witachtige inkepingen [...]

Gebouchardeerd
Bij de afwerking gebouchardeerd verschijnen witte punten op
een donkergrijze achtergrond. Het geheel is lichtgrijs van kleur

[...]

Gefrijnd
Bij de afwerking gefrijnd vertoont het oppervlak heel lichtgrijze
frijnslagen die mooi met het donkergrijs van de ruw gebleven
steen contrasteren. Het geheel is lichtgrijs van kleur  [...]

Gegradineerd
De afwerking gegradineerd wordt gekenmerkt door lichtgrijze
strepen die mooi met het donkergrijs van de ruw gebleven
steen contrasteren  [...]

Gepolijst
De afwerking gepolijst, die de steen een glanzend zwarte kleur
geeft, laat de typische kenmerken van elke steen volledig tot
hun recht komen (splijtvlakken, aders, fossielen enz [...]

Geslepen
Voor de realisatie van deze afwerking worden mechanische
slijpmachines gebruikt. Het resultaat is blauwgrijs van kleur.
Het oppervlak wordt gladgeslepen  [...]

Gevlamd
Tegels met gevlamde afwerking zijn grijs van kleur. Deze
afwerking is het resultaat van een oppervlakkige afschilfering
veroorzaakt door een bewerking van de steen  [...]

Gezaagd
De afwerking ruw gezaagd wordt gekenmerkt door stroken met
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De afwerking ruw gezaagd wordt gekenmerkt door stroken met
verschillende nuances en zaagsporen. Bij deze afwerking zijn
de tegels lichtgrijs van kleur  [...]

IJsbloemen
Bij de afwerking ijsbloemen vertoont het oppervlak heel
lichtgrijze strepen die mooi met het donkergrijs van de ruw
gebleven steen contrasteren [...]

Korstplaat
Korstplaat is donkergrijs tot zwart van kleur en toont de
buitenkant van een blok natuursteen in zijn meest natuurlijke
vorm  [...]

Natura Blauw
Natura Blauw is een droog geslepen afwerking die de steen een
gesatineerd uitzicht geeft. Tegels met deze afwerking zijn
blauwgrijs van kleur [...]

Natura Licht
Natura Licht is een droog geslepen afwerking met hele fijne
evenwijdige en ondiepe groefjes. Tegels met deze afwerking
zijn lichtgrijs van kleur [...]

Oude Frijnslag
Bij Oude Frijnslag vertoont het steenoppervlak een onbepaald
aantal frijnslagen. De strepen lopen evenwijdig met de randen
of vertonen een lichte hellingsgraad [...]

Patrimonium
Patrimonium tegels en plaveien zijn grijsblauw van kleur en
hebben een verouderd uitzicht met zichtbare zaagsporen. Soms
vertoont het tegeloppervlak zwarte aders  [...]

Sclype
De afwerking Sclype wordt gekenmerkt door lichtgrijze strepen
die mooi met het donkergrijs van de ruw gebleven steen
contrasteren [...]

Zwart Gezoet
Zwart Gezoet is een gesatineerde afwerking met een
gladgeslepen oppervlak. Bij deze afwerking zijn de tegels
donkergrijs, zelfs zwart van kleur [...]
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