Decoratieve
kiezelsoorten
voor uw tuin.
Europark 2002, 3530 Houthalen-Helchteren
Tel. 0032 (0)11 340 850 • Fax 0032 (0)11 340 851

•

info@baj.be

April tot oktober

November tot maart

Ma-do: 8 tot 17.30 uur (afhalingen tot 16u30)
Vrij:
8 tot 17 uur (afhalingen tot 16u30)
Zat:
9 tot 11u30

Ma-vrij: 8 tot 17 uur (afhalingen tot 16u30)
Zat:
9 tot 11u30
Sluitingszaterdagen: zie www.baj.be

Gesloten op zon- en feestdagen

Gesloten op zon- en feestdagen

www.baj.be

•
•

•
•
•

bajbeton

Hoogwaardig beton steeds gekleurd in de massa
Meer dan 15 modellen van klassiek
tot modern in meerdere kleuren
Bereken snel en eenvoudig je offerte online
Bezoek onze vernieuwde showtuin en laat je overtuigen
Eigen plaatsingsdienst en transport

Ontdek ons
aanbod binnenin.

Rijnkiezel

Prijslijst

Formaten: 4/16 — 16/32

Hieronder vindt u een overzicht van onze prijzen. Als u vragen heeft over beschikbaarheid
of levering kan u contact opnemen via +32 (0)11 340 850 of info@baj.be
per 25 kg

Rode Breuksteen

per bigbag / 1500 kg

Rijnkiezel 4/16 & 16/32

2,00 euro		 99,90 euro

Grijze Grind 7/14

2,30 euro		 98,10 euro

Dolomiet

Rode Breuksteen 10/20

2,60 euro		 95,00 euro

Formaten: 5/15 — 0/15 — 0/5

Dolomiet 5/15 & 0/15 & 0/5

2,90 euro		143,90 euro

Bassalt 8/11

4,50 euro		149,90 euro

Grijze Grind

Yellow 5/11 & 11/22

4,50 euro		152,00 euro

Formaat: 7/14

Kasteelgrind 5/8

4,50 euro		158,20 euro

Icy Blue 8/16

5,20 euro		240,70 euro

Carrara 40/60 & 16/25 & 9/12

8,00 euro

Formaat: 10/20

Bassalt
Formaten: 8/11

Yellow
Formaat: 5/11 — 11/22

Prijzen incl. btw

Hoe bereken ik welke
hoeveelheid ik nodig heb?
Dit is volledig afhankelijk van ...

Kasteelgrind
Formaat: 5/8

Icy Blue
Formaat: 8/16

Carrara
Formaten: 40/60 — 16/25 — 9/12

Het doel waarvoor de kiezel gebruikt zal worden
De te bedekken oppervlakte
De gewenste dikte van de kiezel
Een normale dikte is ±5cm. Dit wil zeggen dat je per m2 ±80kg nodig zal hebben.
Wil je de kiezel op ±10cm dikte aanbrengen heb je per m2 ±160kg nodig.
Verder is het belangrijk op welke ondergrond de kiezel zal komen. Deze ondergrond dient
voldoende vast te zijn om zo ook de kiezel voldoende vast te kunnen leggen. Idealiter leg
je best eerst gebroken betonpuin als basis. Dit heeft ook onkruid werend effect.
Van de meeste soorten kiezel hebben we ook grotere varianten beschikbaar die perfect
gebruikt kunnen worden om uw oprit mee aan te leggen. Deze grotere soort heeft
namelijk als voordeel dat spoorvorming tot een minimum herleid word.
Voor al uw vragen staan we uiteraard steeds klaar om u verder te helpen. Spring gerust
even binnen in onze openlucht showtuin waar u elke soort kiezel kan zien.

