
 

    
 
 

Marshalls NV 
Nieuwstraat 4a 
B - 2840 Rumst, België 
T : +32 (0)3 880 86 00 
E-mail: infobe@marshalls.be 
 
www.marshalls.be 
www.marshalls.nl 

U- EN L- STENEN 
 
 

1-3-2022  Pagina 1 van 2 

1. Toepassingen 
 
• U-steen: geschikt voor het creëren van zitbanken, bloembakken, traptreden, keerwanden…  
• L-steen: geschikt voor het creëren van bloembakken, keerwanden, niveauverschillen…  

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Betonstenen in U- en L-vorm 
• Multifunctioneel bouwelement voor diverse toepassingen 
• L-steen heeft een vellingkant 

 
 

3. Beschikbare modellen, kleuren en formaten 
 
U vindt alle beschikbare modellen, kleuren en formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=u-
steen&Attribute__5637144579=PERSBETON&Attribute__5637144577=L+STENEN%0aU+STENEN 
 
Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten. 
 
 

4. Plaatsing  
 
1. Voorbereiding 

• Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft 
plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard. 

• Om kleurverschillen te vermijden en / of een mooie nuancering te verkrijgen, dienen de stenen uit 
minstens 3 verschillende palletten verticaal afgestapeld en onder elkaar gemengd te worden. 

• Stockeer alle geleverde stenen altijd droog voor het plaatsen. 
• Bescherm stenen bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst. 

 
2. Aanbrengen 

• Zorg voor een voldoende draagkrachtige onderfundering (grond) en fundering (zandcement, mager 
beton, gebroken puin of steenslag) 

 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
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5. Onderhoud 
 

• Regelmatig afborstelen of afspuiten met de tuinslang volstaat om uw treden mooi te houden. 
• Gebruik geen 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 tegels. 

 
Meer informatie over het onderhoud van betonproducten: https://marshalls.be/wp-
content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Beton_NL.pdf  
 
 

6. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu 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.  
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