
STEENSTRIPS VAN OUDE 
GERECUPEREERDE STENEN

Roeselarestraat 56 - 8610 Zarren
Tel +32 (0)51 70 13 84

www.vandemoortel.com 
 info@vandemoortel.com

maandag : op afspraak
dinsdag tot vrijdag : 8u - 12u / 13u30 - 18u

zaterdag : 8u30 - 12u / 13u - 16u
zondag gesloten

Graag een seintje vooraf!

“De authenticiteit van oude bouwmaterialen 
is niet te evenaren...”



Oude Paepesteen rijnformaat 
(18l x 5h x 2,5d) – 88 st/m2

Oude Paepesteen derderling 
(16l x 4h x 2,5d) – 110 st/m2

Oude Klampsteen rijnformaat 
(18l x 5h x 2,5d) – 88 st/m2

Oude beerse klinker rijnformaat, 
witte kalk (18l x 5h x 2,5d) – 88 st/m2

Oude beerse klinker rijnformaat, 
grijze kalk (18l x 5h x 2,5d) – 88 st/m2

De steenstrips van oude gerecupereerde stenen zijn zowel 
als gewone steenstrip en als hoekstrip te verkrijgen.

Onze steenstrips geven uw winkel, restaurant, project,… 
een mooie industriële look.

Binnenmuur bekleed 
met steenstrips van oude 
gerecupereerde stenen, 
daarna met kalei bewerkt.

Oude beerse klinker waalformaat 
(21l x 5,5h x 2,5d) – 67 st/m2

Oude klampsteen derderling 
(16l x 4,5h x 2,5d) – 110 st/m2

Oude blauwe waaltjes 
(21l X 4,5h x 2,5 d) – 84 st/m2

Oude Hollandse Mix Paepe – Klamp 
(18l x 5h x 2,5d) – 88 st/m2

Oude Beerse boertjes 
(18,5l x 6,5h x 2,5d) – 67 st/m2

Geel-Roze Nieuwpoortse moef 
(21l x 6,5h x 2,5d) – 57 st/m2

Oude rode Veldovensteen 
(21l x 6,5h x 2,5d) – 57 st/m2

Roze-Geel Zuienkerkse moef 
(21l x 6,5h x 2,5d) – 57 st/m2

Gele Nieuwpoortse moef 
(21l x 6,5h x 2,5d) – 57 st/m2

Gele Brugse moef 
(21l x 6,5h x 2,5d)  - 57 st/m2 of 

(21l x 5h x 2,5d)  - 70 st/m2

Steenstrips van oude 
gerecupereerde stenen bieden 
de volgende voordelen:

U kan de gevel van uw woning gemakkelijk  
verfraaien zonder de oude gevel af te breken:

Overal in België mag men tot 14 cm buiten de 
bouw- en rooilijn komen voor renovaties die 
voldoen aan de nieuwe isolatie normen.  
Onze steenstrips van 2,5 cm dik helpen u dit 
te realiseren! Dit bespaart u veel tijd en geld!

Bovendien, steenstrips van oude 
gerecupereerde stenen:

- zitten barstensvol karakter en geven uw wand  
 een nostalgische uitstraling.

- hebben een unieke kleurnuance en een 
 historisch verleden.

- zijn een must voor landelijke woningen.

- zijn milieu-vriendelijk.

- geven uw woning een enorme meerwaarde 
 en zijn daarom prijs-kwaliteit de beste keuze.

- bezorgen uw woonkamer, keuken, 
 inkomhal, tuinmuur, open haard,… 
 een hedendaagse look.

- zijn ideaal om uw project in de horeca of uw  
 winkel een moderne, actuele,  industriële 
 uitstraling te geven.

- worden altijd in wildverband geplaatst.

Woning bekleed met 
steenstrips van oude 
gerecupereerde stenen.


