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BREED TOEPASBAAR

Voor alle soorten stenen & bestrating 

Voor voegen van 1 tot 40mm breed 

Eén product voor alle droge 

oppervlakken

KWALITEIT

5 jaar garantie onkruidvrij

Beter dan huidige polymeer voegen

Sterke en blijvend elastische voeg 

SNELHEID

Werkt snel een eenvoudig 

Meteen na activatie spoelen mogelijk

Zeer korte verwerkingstijd

Veel hoveniers lopen vast in de zoektocht naar kwalitatief goede voegmaterialen, die zorgen voor langdurig onderhoudsvrije 

bestrating. Het aanbod is omvangrijk en er zijn veel aanbieders en fabrikanten, met name in Duitsland. Nog te weinig mensen 

weten dat het niet ver zoeken is naar het beste voegmiddel voor dit soort toepassingen. Het Nederlandse bedrijf Normeco 

ontwikkelde, samen met TNO in Delft, het voegmiddel StoneFlex. StoneFlex is een sterk verbeterde versie van polymeer 

voegen in het algemeen en onderscheidt zich van het bestaande aanbod op het vlak van kwaliteit, snelheid, toepasbaarheid én 

prijsstelling. StoneFlex is beschikbaar in zakken in vier talen en nu ook leverbaar via Stonebase en Michel Oprey & Beisterveld.  

www.normeco.nl

Onderhoudsvrije voegen met Stoneflex

StoneFlex: een revolutionair voegmiddel van eigen bodem

Kwaliteit van eigen bodem

Normeco produceert en levert gebruiksvriendelijke oplos-

singen voor langdurig onderhoudsvrije bestrating. Het 

bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met voegen en levert 

zo een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onkruid. 

Waar StoneFlex zich met name in onderscheidt ten op zichte 

van bestaande polymeer voegen is de kwaliteit. Zo kan Stone- 

Flex veel beter tegen een hoog grondwaterpeil en kan het 

voegmiddel zelfs ingezet worden bij lichte stabilisaties. 

Normeco garandeert met de introductie van StoneFlex 

sterke en blijvend elastische voegen.

Snel en voordelig

Naast onderscheidend vermogen op het vlak van kwaliteit 

maakt StoneFlex ook het verschil op het gebied van snelheid 

van werken. Door de unieke samenstelling van het voegmid-

del reageert het voegmiddel razendsnel en kan er direct na 

activatie gespoeld worden. Hierdoor blijft het oppervlak van 

de bestrating schoon. Zo kan eenvoudig en ontzettend snel 

gewerkt worden. Bovendien is het product opvallend 

voordelig in gebruik en scherp geprijsd. Normeco produceert 

in eigen huis en levert uit eigen voorraad meestal binnen 2 

werkdagen. 

Advies en begeleiding

Normeco produceert en levert voegmiddelen waarmee  

hoveniers de bestrating eenvoudig en voordelig kunnen 

voegen. Door gebruik van StoneFlex wordt minimaal 5 jaar 

onkruid voorkomen zonder te branden of borstelen. Naast 

het leveren van voegmiddelen, voorziet Normeco ook in 

advies en begeleiding waar dat gewenst is. StoneFlex is 

leverbaar in de kleuren Naturel, Basalt en Steengrijs. Voor 

meer informatie en aanbiedingen kijk op de website van 

Normeco www.normeco.nl of bel Jack Weijers (06) 45 60 56 29.

Normeco BV  •  +31 (0)6 45 60 56 29  •  info@normeco.nl

ADVERTORIAL

Door een volledig verharde oprit of tuin kan 
een hevige regenbui niet infiltreren in de grond, 
waardoor wateroverlast ontstaat. Steeds meer 
krijgen gemeenten en waterschappen zicht op 
de huidige en toekomstige problemen en ont
wikkelen zij campagnes richting de tuinbezitter. 
Ze geven subsidies en advies, soms zijn er tuin
coaches. Dit alles is erop gericht om de tuinen te 
vergroenen en het regenwaterafvoer op het riool 
te verminderen. Sommige gemeenten willen 
zelfs de afvoer van het regenwater via het riool 
gaan verbieden.

Aquadrain
Aquadrain van Michel Oprey & Beisterveld zorgt 
voor het afvoeren en transporteren van opper
vlaktewater. Dit product bestaat uit kunststof 
materiaal met een laag gewicht maar met een 
lange levensduur. Aquadrain heeft het ver
mogen om zware belasting te weerstaan, even
als lage temperaturen, che micaliën, zouten en 
zuren. 

Grind en split: goed voor Moeder Natuur
Grind en split zijn kleine natuursteenkorrels 
of brokjes. Omdat het over losse korrels gaat, 
wordt 100% waterdoorlatendheid gegaran
deerd. Zo heeft u nooit last van plassen water en 
zorgt u ervoor dat water op een natuurlijke en 
snelle wijze doorstroomt naar de ondergrond. 
Dat gebufferde water in uw eigen ondergrond  
is de beste garantie voor de groei en bloei van 
uw tuin. Daarbij draagt u sterk bij aan een  
betere milieubalans en aan ontlasting van het 
rioolnetwerk.

"100% waterdoorlatend"

Split of grind is dé oplossing om semiverharde 
oppervlakken te creëren die altijd 100% water
doorlatend blijven en die qua kleur, vorm en 
stabiliteit prachtige resultaten opleveren. Grind 
en split bestaan uit losse, niet gebonden korrels. 

Daardoor vindt water snel en gemakkelijk zijn 
weg naar de ondergrond. Door split en grind in 
uw oprit of tuin te verwerken draagt u bij aan 
een beter milieu en helpt u Moeder Natuur met 
het aanvullen van haar grondwaterreserves. 

Nidagravel
Naast structurele stabiliteit (zoals bij klassieke 
bestrating) moet de onderfundering van het 
waterpasserend systeem voldoende water  
kunnen bufferen. Hiervoor adviseren Michel 
Oprey & Beisterveld bij de aanleg van tuin
paden, opritten en decoratieve vlakken met 
grind en split het gebruik van Nidagravel
stabilisatiematten. Deze honinggraatstructuur
platen zorgen ervoor dat split of grind stevig op 
zijn plaats wordt gehouden, waardoor het rollen 
en bewegen van split en grind tot een absoluut 
minimum wordt beperkt. Het resultaat is een 
zeer homogene en stevige laag natuursteen
split of grind, die er bijzonder strak en fraai zal 
uitzien.

Het beheer van ons water wordt een steeds 

groter probleem. het weer wordt extremer, 

er zijn meer dagen met hoosbuien en lang-

durige regenval. de kans op wateroverlast 

en -schade neemt toe, omdat de riolering de 

extreme hoeveelheden regenwater niet aan-

kan en niet meer op een natuurlijke manier 

de bodem in dringt. voorkom wateroverlast 

met de waterpassende oplossingen van 

Michel Oprey & Bbeisterveld.

Voorkom water- 
overlast met onze  
water passerende  
oplossingen van Michel 
Oprey & Beisterveld.

www.mo-b.nl

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


