A’gora

®

Straatstenen - Tegels - Lineaire elementen - Straatmeubilair

De taal van open ruimtes

A’gora ,
het totaalconcept
®

Stenen,

tegels,

bestrating,

waterdoorlatende

lineaire

elementen

en

A’gora® is het totaalconcept voor alle
bestratingsprojecten.

Straatstenen,

straatmeubilair in gestaalstraalde of

tegels, waterdoorlatende bestrating,

geslepen uitvoering.

lineaire elementen en straatmeubilair
zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren
met

een

gestaalstraalde

of

geslepen deklaag. Hierdoor biedt het
A’gora® concept U een oneindig scala
aan mogelijkheden voor een esthetisch
ontwerp en een aantrekkelijke invulling
van de openbare ruimte.

Gestaalstraald of geslepen

bijvoorbeeld een bank, bloembak, traptreden of zitblok in de door u gewenste

De A’gora producten zijn verkrijgbaar
®

afmetingen, vorm of kleur.

in een gestaalstraalde of geslepen
deklaag. Bij het staalstralen worden de

Kwaliteit

hardgesteenten geaccentueerd, waardoor kleuren gaan spreken en een

De A’gora® deklaag is samengesteld uit

ronduit schitterend aanzicht ontstaat.

zorgvuldig geselecteerde natuursteen-

Het slijpen maakt de doorsneden van

granulaten, die dermate sterk zijn dat

de hardgesteenten zichtbaar. Het kleu-

ze een behandeling door projectie van

renpalet wordt hierdoor nog intenser

staalkorrels (staalstralen) of slijpen kun-

en gevarieerder.

nen weerstaan. Een dusdanige slijtage
zal tijdens het gebruik van het product

Standaard of maatwerk

moeilijk geëvenaard kunnen worden.
Dit biedt een garantie voor de kleur- en

Kijk voor meer productinformatie
en realisaties op www.bleijko.com

Naast de standaard afmetingen in ste-

vormvastheid

nen, tegels en lineaire elementen, biedt

Daarnaast beschikken de stenen, tegels

het A’gora® concept u de mogelijkheid

en lineaire elementen over de CE-mar-

om een project met nog meer creativi-

kering en zijn ze KOMO en Benor

teit vorm te geven en uit te voeren,

gecertificeerd, hetgeen nogmaals een

namelijk straatmeubilair speciaal voor

garantie biedt voor de perfecte kwaliteit

u op maat gemaakt. Wat is er mooier

van de producten.

dan een uniek project af te ronden met

van

het

product.

Bredene (B)

Nijvel (B)

Hoofddorp (Nl)

Roosendaal (Nl)

Oostburg (Nl)

Gent (B)

A’gora staat voor:

Benor/Komo gecertificeerd

Hoge esthetische waarde

Totaalconcept
Veilige stroefheid

CE markering
Stenen met splintervrije kop

Uitgebreide keuze in formaten en kleuren

Kleur- en slijtvastheid

Dikte in functie van de belasting

Brussel (B)

Kijk voor meer productinformatie en
realisaties op www.bleijko.com

Westkapelle (B)

Mamer (L)

Rotterdam (Nl)

Kijk voor meer productinformatie
en realisaties op www.bleijko.com

Rockanje (Nl)

Vilvoorde (B)

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie over onze
producten en meer realisatiefoto’s kunt
u onze website www.bleijko.com raadplegen. Vanzelfsprekend kunt u ook
altijd contact opnemen met een van
onze

verkoopmedewerkers

in

Walsoorden (NL, +31 (0)114 -684 000)
of Roeselare (B, +32 (0)51 22 83 21) of
ons mailen op bleijko@bleijko.com
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