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INTERIEUR
—

—
VOOR WOORD
—
BLAUWE STEEN UIT HENEGOUWEN®, EEN BUITENGEWOON MATERIAAL
Wilt u uw interieur een sublieme uitstraling geven? Blauwe Steen
uit Henegouwen® schenkt het zijn uitzonderlijke karakter, of het nu
hedendaags, klassiek of cottage is. Deze steen weerspiegelt uw
inborst en persoonlijkheid.

Wij vinden dat alleen de mooiste stenen uw aandacht waard zijn.
Bij Carrières du Hainaut® is de selectie uiterst streng en zonder
toegevingen. Daarmee is dit opmerkelijke kwaliteitslabel uw beste
garantie.

Dit tijdloze, edele materiaal leent zich perfect voor vloeren,
werkbladen, muren of meubels en stoelt op een levensgeschiedenis
van meer dan 345 miljoen jaar. Een natuurproduct met subtiele
tinten, dat door zijn elegantie en verfijning eeuwig blijft verleiden.

Blauwe Steen uit Henegouwen® geniet al vele jaren faam voor zijn
toepassingen buiten. Ontdek nu zijn talloze binnentoepassingen
aan de hand van de realisaties in deze brochure. Bouw- of
verbouwplannen? Haal inspiratie uit deze projecten en schenk uw
interieur een uniek cachet.

Die wisselende weerspiegelingen, die zachte onregelmatigheden,
die verzoete randen… Blauwe Steen uit Henegouwen® is een ode
aan goede smaak. Het is een sierlijke steen die aangenaam aanvoelt
en uw verbeelding prikkelt. Een steen met stijl en karakter die zich
harmonieus laat combineren met andere materialen zoals hout,
glas of roestvrij staal. Makkelijk te onderhouden, hard, duurzaam en
tijdloos: blauwe hardsteen wordt met de tijd alleen maar mooier.
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Als u meer wil weten, raden we u het dossier ‘In de praktijk’ aan, op
pagina 46. U vindt er een antwoord op de eerste vragen. Ontdek
alles over deze unieke steen op www.carrieresduhainaut.com of in
één van onze partnerverdeelpunten.
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VLOER - TRAP - MUUR - TABLET - DECORATIEF ELEMENT

© Osar | Afwerking: Gezaagd

Afwerking: Blauw gevlamd

—
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—
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Uw inkomhal weerspiegelt uw stijl.
© BMT & associés - Atelier Thibault Terrible | Afwerking: Donkerblauw gezoet

Blauwe Steen uit Henegouwen® biedt u tal van creatieve
mogelijkheden en perspectieven om uw inkomhal, uw
gangen en trappen op te waarderen.
Wilt u meer harmonie tussen de verschillende ruimtes of
speelt u liever met contrasten? Met de vele gevarieerde
afwerkingen kan u spelen met volumes en licht.
Blauwe Steen uit Henegouwen® is bijzonder geschikt voor
intensief gebruikte vloer- en wandbekledingen. Op deze
ruimtes vol leven en beweging heeft de tijd geen vat.

— CIRCULATIERUIMTES —

© Jef Van Oevelen | Afwerking: Blauw gevlamd

© Razvan Oprescu | ClivEno® muurstrips

© Jef Van Oevelen | Afwerking: Blauw gevlamd

Dit tijdloze materiaal is eigentijdser dan ooit…

— CIRCULATIERUIMTES —
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© Tom Vercammen - Gert Cryns | Afwerking: Gezaagd - Gefrijnd

Afwerking: Gezaagd

Uw inkomhal weerspiegelt uw persoonlijkheid. Hij vertelt over u. De inkomhal van uw onderneming versterkt uw bedrijfsimago bij de bezoekers.

© Isabelle Marrant - Ciguë | Afwerking: Gezaagd
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— CIRCULATIERUIMTES —

© Erik Martens & Partners | Afwerking: Donkerblauw gezoet

© Jef Van Oevelen | Afwerking: Blauw gevlamd

Met een antisteenslagstrip onder de voordeur helpt u eventuele krassen op de vloer te vermijden.

Combineer de elegantie van donkerblauw gezoet
met de veiligheid van een gefrijnde trapneus.

© Razvan Oprescu | Afwerking: Gezaagd - BrickEno® breukstenen

Afwerking: EnoSkin®

Afwerking: Gegradineerd - EnoDesign®

MUUR

VLOER

TRAP

Plintafwerkingen gefrijnd of gegradineerd geven uw
gangen een uniek karakter. Deze afwerkingen zijn
perfect bestand tegen schokken, krassen of stoten
van kinderwagens, fietsen, paraplu’s of boekentassen
die soms achteloos tegen de muur gezet worden.

Krassen en slijtsporen hebben geen invloed op
een gestructureerde vloerafwerking zoals EnoSkin®,
Blauw gevlamd of EnoStyl®. Integendeel, deze
afwerkingen krijgen meer patina met verloop
van tijd en bieden veiligheid door hun lichte
antislipeigenschap.

De trap heeft een centrale rol in uw huis.
Als stevige ruggengraat van de woning integreert
een trap in Blauwe Steen uit Henegouwen®
zich perfect in uw interieur.
Zwevende, gezaagde treden voegen een lichte toets
toe aan de stevigheid van de natuursteen.

— CIRCULATIERUIMTES —
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VLOER - MUUR - SCHOORSTEEN - MEUBILAIR VENSTERBANK - DECORATIEF ELEMENT

—
LEEFRUIMTES
—

© BMT & associés - Atelier Thibault Terrible | Afwerking: Donkerblauw gezoet

Afwerking: EnoPasso®

Houdt u van eigentijdse interieurs met uitgepuurde,
rechte lijnen? Of zweert u eerder bij een gezellig interieur?
Of voelt u zich beter thuis bij klassiek? Blauwe Steen
uit Henegouwen® is tijdloos, modebestendig en past
wonderwel bij alle decoratie- en interieurstijlen.
Uw vloer zal met de jaren donkerder worden en een mooi
patina krijgen. Dat geeft hem nog meer karakter. Ook
voor uw muurdecoratie, vensterbanken, meubilair en
decoratieve elementen kan u spelen met de afwerkingen
en formaten. Zo geeft u een persoonlijke toets aan uw
interieur.
De authentieke Blauwe Steen uit Henegouwen® wordt
ook graag toegepast rond de haard. Dit edele materiaal
is hittebestendig en daardoor uitstekend geschikt als
haardbekleding. Van gladde of gestructureerde tot ruwe
afwerkingen, zoals de ClivEno® gekloofde breuksteen: de
mogelijkheden zijn eindeloos.

© Eerdesign | Afwerking: Gezaagd in Opus Incertum
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— LEEFRUIMTES —

© Razvan Oprescu | ClivEno® muurstrips

© Joel Claise Architecture | BrickEno® breukstenen

Blauwe steen speelt subtiel met het licht.
Zo zorgen schaduw, clair-obscur en licht voor een voortdurend wisselend schouwspel.

De hittebestendige blauwe hardsteen koestert het haardvuur.
ClivEno® of een gefrijnde afwerking geven extra cachet aan uw open haard.

— LEEFRUIMTES —

© Stuv | Afwerking: Gefrijnd - Blauw gevlamd

© Stuv | Afwerking: Gefrijnd

© Razvan Oprescu | ClivEno® muurstrips

15

© Arts at Home | Tegels EnoStyl® donker

Blauwe Steen uit Henegouwen® kan u stijlvol combineren met tal van decoratieve elementen in ruw hout, staal of glas.
Gezaagd, gepunt, donker- of lichtblauw gezoet… blauwe steen geeft een authentieke, warme of hedendaagse stijl aan uw interieur.

Afwerking: Donkerblauw gezoet

© Van Daele | Tegels EnoStyl® donker
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Blauwe Steen uit Henegouwen®, een steen met karakter.

— LEEFRUIMTES —

© Il carpaccio | Afwerking: Gezaagd

© Eerdesign | Afwerking: Gezaagd in Opus Incertum

© Lex Pott - Jan Reek natuursteen

Afwerking: EnoDesign®

© BMT & associés - Atelier Thibault Terrible | Afwerking: Donkerblauw gezoet

VLOER

MUUR

MEUBILAIR

Het orginele legverband brengt dynamiek in
uw woning. Speel met de optische effecten en
natuurlijke nuances in alle ruimtes van uw huis.

Als muurbekleding geeft blauwe steen een
buitengewoon cachet aan uw leefruimte. De
exclusieve EnoDesign® afwerking komt hier
uitstekend tot zijn recht.

Blauwe Steen uit Henegouwen® past zich overal
perfect aan en laat uw meubilair en decoratieve
objecten beter uitkomen. Blauwe steen voelt zich
dan ook thuis in elke hoek van uw huis.

— LEEFRUIMTES —
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Uw keuken is een warme en inspirerende plek, waar u
graag de tijd neemt om de echte smaken te herontdekken.
Het is een plaats die veel over uzelf vertelt. De ene keer
bruisend van ideeën, dan weer de rust zelve. Een elegante
leefruimte, charmant en authentiek. Net zoals Blauwe Steen
uit Henegouwen®.
Het is een ruimte om vorm te geven. Neem nu dit werkblad
in Blauw gevlamd: het is stevig, niet poreus en bestand
tegen thermische schokken. U kan er in alle vertrouwen
op kokkerellen, in perfect hygiënische omstandigheden.
Daarnaast vinden we een gootsteen in lichtblauw gezoet,
met een achterwand in donkerblauw gezoet. Geef uw
hedendaagse keuken een ultramoderne designtoets met
een werkblad en achterwand in blinkend gepolijst. Wilt u
een vloer met stijl, kies dan voor EnoPasso® of EnoStyl®
donker.
Blauwe Steen uit Henegouwen® is de ideale keuze voor
uw keuken en biedt het antwoord op al uw decoratieve
droomwensen. Met zijn schakeringen van licht grijsblauw
tot donkergrijs en zwart past hij in elk interieur en
beantwoordt hij aan ieders smaak.

WERKBLAD - ACHTERWAND - GOOTSTEEN - VLOER - PLINT

© Abbin | Afwerking: Donkerblauw gezoet - Gegradineerd

—
KEUKENS
—

Afwerking: EnoTouch®

© Van Duysen Architects | Afwerking: Blauw gevlamd
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Voor werkbladen, gootstenen en andere platte
oppervlakken raden we ofwel een gladde blauwe steen
aan of een met een lichte textuur, zoals EnoTouch®
of Blauw gevlamd.

De niet poreuze Blauwe Steen uit Henegouwen® vergeet
de kleine alledaagse ongelukjes. Blauwe hardsteen is een
levend materiaal dat een fraai patina krijgt en de vereiste
eigenschappen biedt voor een vloer blootgesteld aan de
meest diverse vlekken.

— KEUKENS —

© Culot | Afwerking: Donkerblauw gezoet - Tegels EnoStyl® licht

© Celis | Afwerking: Donkerblauw gezoet

Afwerking: Lichtblauw gezoet
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— KEUKENS —

© Filip Op de Beeck - m3 architectuur | Afwerking: Lichtblauw gezoet

© Razvan Oprescu | Afwerking: Blauw gevlamd - gekloofde rand

Afwerking: EnoPasso®

© Van Daele | Afwerking: Lichtblauw gezoet

Geef uw hedendaagse keuken een ultramoderne designtoets met een vloer in
EnoPasso® en een werkblad in de afwerking donkerblauw gezoet.

— KEUKENS —
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© Abbin | Afwerking: Blauw gevlamd

© ADEMarchitecten | tegels EnoStyl® donker geborsteld

© Razvan Oprescu | Afwerking: Blauw gevlamd
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Vind de charme terug van de keukens van weleer met de EnoStyl® tegels of de Henegouwen Antic® kasseien.
Beide producten hebben een antiek patina dat doet terugdenken aan de stijl van abdijen en kastelen.

— KEUKENS —

© Van Daele | Afwerking: Lichtblauw gezoet - Gefrijnds randen

Geef uw werkblad een extra verlengstuk… Met een gootsteen in blauwe steen is het liefde op het eerste gezicht.
Sporen van kalksteen zijn prachtig vermengd in de kleurschakeringen van de steen. Een werkblad met gefrijnde randen zorgt voor een geslaagd geheel.

Afwerking: Donkerblauw gezoet

© Culot | Tegels EnoStyl® licht

© Culot | Afwerking: Donkerblauw gezoet

WERKBLAD

VLOER

ACHTERWAND

De natuurlijke elegantie en tijdloze authenticiteit
van dit donkerblauw gezoete werkblad bekoort elke
liefhebber van verfijnde keukens.

Met zijn gevarieerde kleurschakeringen en bijzondere
structuureigenschappen is EnoStyl® uitstekend
geschikt voor een gezellige keuken zonder zorgen.

Verleng uw werkblad met een toon op toon
achterwand, of speel met contrasten in
kleurschakeringen, formaten en afwerkingen.

— KEUKENS —
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WASTAFELBLAD - LAVABO - DOUCHE - BAD ZWEMBAD - MUUR - VLOER

© Peter Bartholomeüs - Old&New | Afwerking: Donkerblauw gezoet - Gefrijnd

—
VOCHTIGE
RUIMTES
—
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Blauwe Steen uit Henegouwen® gebruiken in uw badkamer,
douche, binnenzwembad of als wastafelblad, is een
eerbetoon brengen aan zijn oorsprong… Niets geeft meer
rust dan u te herbronnen in contact met dit nobele en pure
materiaal dat onstaan is in een tropische, warme, kalme
zee.
Blauwe Steen uit Henegouwen® heeft een warme
uitstraling. Daarom vindt u deze steen zo vaak terug in
hammams, sauna’s, spa’s en andere wellnesscentra. De
steen past zich perfect aan de temperatuur van de ruimte
aan en houdt de warmte vast. Het satijnzachte contact met
de tegels voelt als een streling voor uw voeten…
© De Wan | Afwerking: Gezaagd

Het water parelt aan het oppervlak van Blauwe Steen uit
Henegouwen®. Daarbij werkt zijn ondoordringbaarheid als
een natuurlijk schild.

— VOCHTIGE RUIMTES —

© Peter Bartholomeüs - Old&New | Afwerking: Gefrijnd - Gegradineerd

© Peter Bartholomeüs - Old&New | Afwerking: Blauw gevlamd

— VOCHTIGE RUIMTES —
Afwerking: Oude frijnslag

© Luc Declercq | Afwerking: Blauw gevlamd

33

© Luc Declercq | Afwerking: Blauw gevlamd

© Jef Van Oevelen | Afwerking: Blauw gevlamd

Voor uw vloer kiest u best voor een afwerking
met een gestructureerd oppervlak,
zoals Blauw gevlamd of EnoSkin®.
Het lichtjes oneffen oppervlak heeft niet alleen
een antislipafwerking, de aanraking voelt ook
bijzonder aangenaam aan.

Combineer hout en steen tot een elegant geheel.
Blauwe Steen uit Henegouwen® houdt
van allerlei contrasten.

— VOCHTIGE RUIMTES —

© Van Duysen Architects | Afwerking: Blauw gevlamd

Afwerking: Oude frijnslag

© Peter Bartholomeüs - Old&New | Afwerking: Blauw gevlamd
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Afwerking: Gebouchardeerd

© Luc Declercq | Afwerking: Blauw gevlamd

Blauwe Steen uit Henegouwen® nodigt u uit om te ontspannen. Herbron u in contact met deze natuursteen onstaan uit de diepzee.

Afwerking: Blauw gevlamd gespiegeld geplaatst

Afwerking: Blauw gevlamd - Lichtblauw gezoet
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— VOCHTIGE RUIMTES —

© Van Duysen Architects | Afwerking: Blauw gevlamd

Afwerking: Donkerblauw gezoet

Afwerking: Blauw gevlamd

© Luc Declercq | Afwerking: Blauw gevlamd

VLOER

MUUR

WASTAFELBLAD

Het water parelt op de niet-poreuze steen.
Kalk trekt er niet in. Met een moeiteloos onderhoud
en een uniek karakter, verleidt hij keer op keer.

Met blauwe steen wordt uw doucheruimte heel
bijzonder. De afwerkingen met meer textuur, zoals
Blauw gevlamd, gefrijnd of gegradineerd zorgen
voor een originele en creatieve toets, zowel aan uw
muur als aan uw douchewand.

Hotels en restaurants met standing
stellen Blauwe Steen uit Henegouwen®
erg op prijs voor de authenticiteit
en de klasse die hij uitstraalt.

— VOCHTIGE RUIMTES —
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GEZAAGD

LICHTBLAUW
GEZOET

GESCHUURD

—
AFWERKINGEN
—

DONKERBLAUW
GEZOET

BLINKEND
GEPOLIJSTE

KLASSIEKE
AFWERKINGEN
Op de vloer, aan de muur of
als meubilair vormt Blauwe
Steen uit Henegouwen® een
mooie aanvulling op uw interieur. Zijn tijdloze karakter
past in alle leefruimtes.
Licht gestructureerde afwerkingen zijn bijzonder
geschikt als vloerbedekking
in vochtige ruimtes. Met de
antisliplaag stapt u veilig uit
uw bad of douche. Een gepolijste afwerking gebruikt
u dan weer beter voor de
bekleding van de muren of
vensterbanken.
Voor uw wastafelblad of
in
in
werkblad kan u kiezen voor
mur
sol
Blauw gevlamd, lichtblauw
of donkerblauw gezoet of
voor EnoTouch®. Deze afwerkingen vragen weinig
onderhoud.
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Voor uw muren komen alle afwerkingen in aanmerking, ook de gepolijste. Zo is het DUENO gamma, met een dikte van 15 mm,
een meesterlijke keuze. Voor uw vloeren vermijdt u best een blinkend gepolijste afwerking. Voor vochtige ruimtes geeft u beter de voorkeur
aan lichtjes, oneffen afwerkingen, zoals EnoSkin®, EnoTouch® of Blauw gevlamd®, die een antislip-eigenschap hebben als extra troef.
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Voor meubilair, vensterbanken of legplanken kan u kiezen uit de hele waaier van afwerkingsmogelijkheden.
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FIJN GEPUNT
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UITZONDERLIJKE
AFWERKINGEN
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Houdt u van unieke creaties
om u heen?

FIJN GEBIKT
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IJSBLOEMEN
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ENOFROST®
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Alles wordt mogelijk met
deze hoogstaande afwerkingen die gebeiteld, gefrijnd,
gepunt of gebouchardeerd
werden om unieke effecten
te bekomen.
Uitstekend passend voor
meubels, bij design- en
decoratietoepassingen.
Besteed met deze afwerkingen extra aandacht aan
de plaatsingmethode (rekening houden met gewicht
en dikte).
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Met deze bijzondere afwerkingen op uw muren kan u een persoonlijke toets creëren en een uniek karakter verlenen aan uw interieur. De
aanbevolen dikte voor muurbekleding: van 1,5 cm tot maximaal 5 cm.
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GEGRADINEERD
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Ze komen ook in aanmerking voor uw vloerbekleding, al wordt er dan aangeraden schoenen te dragen voor meer comfort. De nieuwe decoratieve, design afwerkingen - EnoWave®, EnoScala®, EnoCranto® en EnoWood® - zijn ontworpen om muren een elegante uitstraling te geven.

VEROUDERDE

—
AFWERKINGEN
—
EXCLUSIEVE
TEGELS EN
KASSEIEN

ENOSTYL®
LICHT

+
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Niets kan blauwe steen tegenhouden. Hij heeft zijn
sporen verdiend en naam
gemaakt. Van inkomhal tot
open haard, van trappenhuis tot keuken en eetkamer:
Blauwe Steen uit Henegouwen® biedt een brede waaier
aan mogelijkheden.
TEGELS EN KASSEIEN MET
VEROUDERD ASPECT
Als getekend door de tijd
onthult zijn gepatineerd oppervlak de specifieke kenmerken van de authentieke
blauwe steen en biedt gevarieerde en evenwichtige
tinten.
GEKLOOFDE BREUKSTENEN
De glans van de aanwezige
mineralen schittert en versterkt het natuurlijke aspect,
de kracht en het karakter van
de steen.

De lichte EnoStyl® tegels creëren zowel binnen als buiten een rustieke en warme sfeer. Met hun gepatineerde
uitzicht lijken de donkere EnoStyl® tegels op oude kerktegels. Dat geeft een gezellige sfeer aan uw interieur.
De donkere, geborstelde EnoStyl® tegels hebben een donkerder en zachter oppervlak dan de vloeren in
EnoStyl® donker. Om hun verouderde look nog te benadrukken, vertonen de randen sporen van afschilfering.
De donkere tegels gebruikt u beter voor binnen, terwijl u de lichte EnoStyl® vloeren ook kan laten doorlopen
op uw terras.

Alsof hij door de tijd een
patina heeft gekregen,
voelt de donkergrijze tot
satijnzwarte EnoPasso® zacht
aan. Een verouderde tegel,
met gezaagde randen die heel
natuurlijk tot zijn recht komt
in hedendaagse architectuur.

GEKLOOFDE
HENEGOUWEN
ANTIC®

+
in
inout
Min. dikte: 3 cm
Max. dikte: 5 cm

CLIVENO®

+
out in
Dikte: 2,5 cm à 3 cm

BRICKENO®

in

+

out

in

in

De meest voorkomende
diktes: 5 en 8 cm
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Het getrommelde uitzicht
van de Henegouwen Antic®
kasseien doet terugdenken
aan kastelen en oude boerderijen. Daardoor passen ze
wonderwel bij de cottagestijl en maken ze de wellness-sfeer van uw badkamer
nog intenser.

ClivEno® muurplaatjes zijn
2,5 tot 3 cm dik en daardoor
makkelijk
te
plaatsen.
Hun gekloofde oppervlak
laat de natuursteen goed
tot zijn recht komen. De
combinatie van verschillende
breedtes geeft dynamiek en
schoonheid aan uw interieur.

De BrickEno® oogt nog
robuuster, het haalt letterlijk
de rots binnen in uw huis.
Deze breukstenen, met hun
levendige glans van ‘petit
granit’, maakt het mogelijk
om de meest diverse wanden
op een krachtige manier te
verfraaien.

WAAROM KIEZEN VOOR BLAUWE STEEN VAN ‘CARRIÈRES DU HAINAUT®’?

—
IN DE
PRAKTIJK
—

Elk levend wezen dankt zijn schoonheid aan zijn unieke karakter. Dit geldt ook voor Blauwe Steen uit Henegouwen®. De crinoïden (dat zijn sporen van
fossielen fauna en flora uit de zee) geven het zijn specifieke karakter. Deze crinoïden getuigen van het unieke karakter en van de authenticiteit van de blauwe
steen uit België die veel sterker is dan gelijkaardige, buitenlandse steentypes. In tegenstelling tot imitaties, krijgt de niet gepolijste blauwe hardsteen uit
België met de jaren een steeds mooier patina.
Alleen de echte blauwe steen uit België is goed bestand tegen slijtage, druk, afdruipend water, barre weersomstandigheden en
temperatuurschommelingen. Al deze waardevolle eigenschappen zijn een geschenk van de natuur en maken er een onverslijtbare steen van. Blauwe Steen
uit Henegouwen® is 100% ‘Made in Belgium’ en bijzonder duurzaam. Waarom zou u dan ook niet kiezen voor dit prachtige lokaal product?

Weinig materialen lenen zich zo gemakkelijk tot zo vele architecturale
toepassingen. Blauwe steen is ideaal als bouw- of siersteen, als gevel- of
terrasbekleding. Dit veelzijdige materiaal kan zowel toegepast worden in
openbare als in privégebouwen, in hedendaagse en oude gebouwen, van
vloer tot plafond en ook als decoratief element. In alle ruimtes van het huis
voelt blauwe hardsteen zich op zijn plaats.
Met zijn breed palet aan grijsblauwe tinten en texturen past deze steen in
elk type interieur. Door de niet poreuze structuur van de steen hoeft zelfs de
meest veeleisende gebruiker zich qua hygiëne en onderhoud geen zorgen

te maken.
Het is ook een uitstekende thermische geleider: ideaal in combinatie met
vloerverwarmingssystemen. Zijn vermogen om de warmte te behouden
komt perfect van pas in vochtige ruimtes en rond de open haard.
Blauwe steen is van nature een mooi en duurzaam materiaal van het type
HQE (Haute Qualité Environnementale). Daarnaast biedt de steen ook een
onmiskenbaar thermisch, akoestisch en sanitair comfort, en dragen zijn
antislipafwerkingen bij tot meer veiligheid.

HOE KUNT U AUTHENTIEKE BLAUWE STEEN UIT HENEGOUWEN® HERKENNEN?
Door de mondialisering heeft de blauwe steen uit België - of ‘petit granit’ - er tal van gelijkaardige steentypes uit Azië of elders zien bijkomen. Heel wat steensoorten profiteren
ten onrechte van de uitstekende reputatie van Blauwe Steen uit Henegouwen®.
Hoe kan u nu echte Blauwe Steen uit Henegouwen® onderscheiden van imitaties of gelijkaardige steentypes van mindere kwaliteit? Buitenlandse steensoorten hebben niet
dezelfde troeven als ‘petit granit’. Na verloop van tijd gaan ze oxideren omdat ze niet aangepast zijn aan ons ruige klimaat. Ze zijn niet bestand tegen de opeenvolging van vries
en dooi en de barre weersomstandigheden. Hun oölieten vertonen onaantrekkelijke kringen. Een kostbare tip voor de liefhebbers van hoogwaardige natuursteen: wees op uw
hoede voor extreem lage prijzen.
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AUTHENTIEKE FOSSIELEN

AUTHENTICITEITSCERTIFICATEN

VERDELERS

De zichtbare aanwezigheid van crinoïden-fossielen
verleent aan Blauwe Steen uit Henegouwen® zijn unieke
charme en karakter. Dat maakt deze lokale steen veel
authentieker dan andere, gelijkaardige steentypes. Bekijk
de steen van dichtbij, voel en vergelijk. De authenticiteit
van de levende materie maakt een wereld van verschil.

Carrières du Hainaut garandeert de herkomst en de
absolute kwaliteit van elke steen met een certificaat van
oorsprong. Dit certificaat wordt afgeleverd bij aankoop van
afgewerkte en half-afgewerkte producten van Carrières
du Hainaut® en gevalideerd door een unieke code en
keurmerk. De strenge kwaliteitsnormen die Carrières du
Hainaut® zichzelf oplegt, gaan nog een stap verder dan
de strikte Europese eisen. De volledige exploitatie van
Blauwe Steen uit Henegouwen® is gehomologeerd door
het technische certificaat afgeleverd door de Belgische
Unie voor de Technische Goedkeuring in de bouw. De
prestatieverklaringen (CE) voor afgewerkte producten zijn
eveneens op aanvraag beschikbaar.

Carrières du Hainaut® steunt op een netwerk van
professionals, vooral steenhouwers en marmerbewerkers
met heel veel ervaring en knowhow. Aarzel niet om hen
advies te vragen en laat de erkende professionals van
‘Carrières du Hainaut®’ u helpen om de juiste keuze te
maken.

Tip: Dompel de steen in het water. Als hij daarna kringen
of zones met verschillende kleuren vertoont, gaat het om
dolomietsteen, gewoonlijk van Aziatische oorsprong.

®

HOE KIEST U UIT DE BREDE WAAIER AAN AFWERKINGEN EN TINTEN?

—
IN DE
PRAKTIJK
—

Elke afwerking geeft een specifieke tint aan de steen, en door afwerkingen te combineren, maakt u nieuwe creaties. Uw keuze van afwerkingen hangt
uiteraard af van uw eigen smaak, toch houdt men ook graag rekening met bepaalde technische beperkingen. Om een goede keuze te maken, houdt
u bijvoorbeeld ook rekening met de betrokken toepassing en de aanbevolen ideale dikte.

DE JUISTE DIKTE KIEZEN
De plaatsingstechniek hangt af van de toepassing en van de draagvloer waarop
de blauwe steen komt. Die zal de keuze van zowel de dikte als het formaat van de
steen beïnvloeden. Bij renovatie van de vloer gaat u best na of er een dekvloer
ligt en of die coherent en vlak is. Verder houdt u ook rekening met de beschikbare
ruimte onder de deuren, met de vloerverwarming, enz.
Voor muurtoepassingen zijn dunnere tegels makkelijker te plaatsen. Toch bestaan
er aangepaste technieken om de muurdecoratie van uw keuze met dikkere
afwerkingen uit te voeren. Voor toepassingen als werkbladen, meubilair of andere
decoratieve elementen bepaalt u de dikte in overleg met de vakmensen die
instaan voor het produceren en plaatsen, uiteraard rekening houdend met de
nodige esthetische en technische criteria.
De trend gaat naar steeds dunnere bekledingen. Carrières du Hainaut®
beantwoordt deze trend met het gamma DUENO, een speciale reeks van
dunne natuurstenen tegels (15 mm) voor binnentoepassingen, zowel voor vloer
als wand, die zijn succes te danken heeft aan zijn vele pluspunten.

DE GEPASTE AFWERKING KIEZEN
Zowel donkere als lichte afwerkingen zijn geschikt voor binnentoepassingen.
Houd er wel rekening mee dat de steen met de tijd een patina krijgt en daardoor
donkerder wordt. Blauwe steen is een levende materie, die met het patina en de
jaren mooier wordt!
Vermijd blinkend gepolijste afwerkingen voor vloeren. Met zijn mooie,
oorspronkelijk blinkende aspect is die beter geschikt voor muurbekledingen.
De meer oneffen texturen bieden niet alleen een esthetisch voordeel, maar
hebben ook een antislipeigenschap. Voor vloeren in vochtige of druk belopen
ruimtes kiest u beter afwerkingen waarvan het oppervlak lichtjes oneffen is, zoals
Blauw gevlamd, EnoSkin®, EnoStyl®…
De grover gestructureerde afwerkingen, zoals gefrijnd, gegradineerd,
gesclypeerd, oude frijnslag, gepunt of gebouchardeerd met bijzonder fraaie
decoratieve effecten, komen uitstekend tot hun recht in muurtoepassingen. Let
ook vooral op de minimale dikte voor deze afwerkingen en zorg voor het juiste
bevestigingssysteem.

De lichte tegels kunnen geplaatst worden met zowel mortellijm als in vol
mortelbed. Zo kunnen ze makkelijk bestaande tegels of een andere dunne muurof vloerbekleding (tapijt, tegels…) vervangen, of nog geplaatst worden boven een
bestaande bekleding. Ideaal dus voor verbouwingswerken. Ze zijn verkrijgbaar in
tal van verschillende afwerkingen en formaten, vierkant of rechthoekig. Geef uw
verbeelding vrij spel. Bovendien mag u rekenen op een buitengewoon voordelige
prijs-kwaliteitsverhouding
Bepaal met het oog op het gebruik de meest geschikte afwerking(en) en laat
u daarbij helpen door de pictogrammen onder elke afwerking (p. 40 tot p. 45).
De aanduidingen van de minimale en maximale dikte zijn een bijkomende
ondersteuning in de keuze van de gepaste afwerking. Niettemin, laat u vooral
leiden en verleiden door de kleuren en texturen.

WAAR VINDT U BLAUWE STEEN UIT HENEGOUWEN®?

HOE ONDERHOUDT U UW BLAUWE STEEN?

Carrières du Hainaut® steunt op een netwerk van vakmensen. Al deze steenhouwers en
marmerbewerkers delen een passie voor natuursteen en beschikken over een buitengewone
knowhow. Deze professionals verdelen de afgewerkte producten van Carrières du Hainaut® en
bewerken het ook tot aangepaste producten, precies volgens de keuze en de wensen van hun
klanten. Aarzel niet om hen advies te vragen voor het uitwerken van uw project.

Blauwe steen heeft tal van tijdperken en stijlevoluties meegemaakt. Het is een
levende materie die met de jaren meer patina krijgt. Zijn uitzicht vertelt het verhaal
van de generaties die ermee zijn opgegroeid. Laat de steen gerust de sporen van
het leven dragen, het zal hem nog meer aan karakter en charme schenken. De
hardheid en de niet-poreusheid van Blauwe Steen uit Henegouwen® vormen een
natuurlijke bescherming tegen dagelijkse aanslagen van het leven.

EENVOUDIGE TIPS OM ZIJN MOOIE UITSTRALING TE BEHOUDEN:
DOEN
Laat de steen na het plaatsen 2 tot 3 maanden goed uitdrogen. Zo krijgt het vocht in de
legmortel (mortel/lijm) de tijd om te verdampen.
NIET DOEN
Was gedurende de eerste drie maanden na plaatsing de blauwe steen niet met veel water
of zeep.
DOEN
Vóór de behandeling voor een vlot dagelijks onderhoud, reinigt u de blauwe steen grondig
met natriumbicarbonaat of een reinigingsproduct voor natuursteen (van het type Lithofin).
DOEN
Om uw blauwe steen te beschermen, behandelt u die best met een water- en/of olieafstotend
product. Geef de voorkeur aan producten op basis van water om de lichte tinten te behouden.
Olieafstotende producten versterken de kleur en het patina-effect.

U vindt de dichtstbijzijnde verdeler op www.carrieresduhainaut.com.

DOEN
Gebruik vooral gewoon, zuiver water voor het regelmatig onderhoud van uw steen. Wilt u
toch zeep gebruikten, kies dan eerder zeep van het type ‘Marseillezeep’. Om te vermijden
dat regelmatige onderhoudsbeurten met zeep de steen zouden verdonkeren en het patinaeffect nog versnellen, reinigt u de steen af en toe met zuiver water, of met toevoeging van
een beetje ammoniak of natriumbicarbonaat.
NIET DOEN
Gebruik geen zuurhoudende of chemische onderhoudsproducten en ook geen
antikalkproducten bestemd voor sanitaire installaties. Voor intensievere reiniging kiest u best
specifieke (ontvettende of andere) producten voor natuursteen, zoals Lithofin of zelfs K2R.
DOEN
Reinig best vervuilde oppervlakken zo snel mogelijk met een doek en wat water. Als u de vlek
pas later opmerkt, kan u eventueel een beetje afwasmiddel gebruiken.
DOEN
Volg nauwgezet de instructies op van de fabrikant van reinigingsproducten voor natuursteen.
Gebruik de juiste dosering van het product. Doe vooraf een test op een strook blauwe steen
die minder in het zicht ligt.

49

CARRIÈRES DU HAINAUT®, EEN STEVIGE PARTNER

—
DE STEENGROEVE
—

Reeds 125 jaar ontgint en bewerkt Carrières du Hainaut® deze emblematische, unieke en authentieke steen uit de dieptes van onze Belgische
ondergrond. Ontwikkeling van de expertise en de knowhow van haar teams en de permanente vernieuwing van haar werktuigen droegen in grote
mate bij het uitgroeien van de onderneming tot de grootste kalksiersteengroeve in Europa.

EEN MENSELIJK EN MILIEUBEWUSTE
ONDERNEMING

EEN DUURZAME EN
VERANTWOORDE KEUZE

EEN PRODUCT EN EEN SERVICE
VAN HOGE KWALITEIT

Carrières du Hainaut® onderschrijft een duurzame
aanpak, met respect en waardering van grondstoffen.
De ontginning van de Carrières du Hainaut® gebeurt op
één enkele plaats in het Belgische Zinnik. Dit is uniek
in de sector voor de exploitatie van zo’n groot volume
(200.000 m3 per jaar). De ecologische voetafdruk van de
productie is hierbij minimaal.

Blauwe Steen uit Henegouwen® is in tal van opzichten
een ecologisch verantwoorde keuze.

Blauwe Steen uit Henegouwen® is een edel en natuurlijk
materiaal dat maar liefst 345 miljoen jaar oud is. De
steen dankt zijn authentieke karakter aan de zichtbare
aanwezigheid van crinoïden. Elk bewerkt stuk steen is
absoluut uniek. Het werd zorgvuldig geselecteerd om
het kwaliteitslabel Carrières du Hainaut® te mogen
dragen.

Carrières du Hainaut® engageert zich tot het leveren
van een uiterst hoog kwalitatieve natuursteen en
service met oog voor milieubehoud. Haar werkmethode
garandeert een verantwoorde aanpak, waar veiligheid
primeert. De bijkomende producten, zoals leem en klei,
worden door externe partners verwerkt. Het bronwater
dat bij de ontginning vrijkomt, wordt door ruim 90.000
inwoners gebruikt. Meer dan duizend zonnepanelen
werden geïnstalleerd op het dak van haar werkplaatsen
die haar productie gedeeltelijk van stroom voorzien met
een jaarlijkse productie 225.000kWh.

Want kiezen voor blauwe steen betekent kiezen voor
een uniek materiaal van bij ons. Een geschenk van de
natuur dat ons helpt om duur en energieverslindend
transport over lange afstanden te vermijden.
Wie kiest voor blauwe steen moedigt ook eeuwenoud,
lokaal vakmanschap aan. Deze knowhow staat garant
voor een unieke kwaliteit en verzekert het voortbestaan
van de plaatselijke werkgelegenheid.
Tot slot draagt blauwe steen ook zijn steentje bij aan
het milieu. Blauwe steen is bij uitstek een duurzaam
product: de steen is hard, niet poreus, heeft een zo
goed als onbeperkte levensduur - denk maar aan de
vele emblematische architecturale referenties - en biedt
tal van mogelijkheden op het vlak van hergebruik.

De productiecapaciteit van de Carrières du Hainaut® kan
beantwoorden aan de hoogste eisen qua kwaliteit en de
kortst mogelijke leveringstermijn. Naast het werken met
een netwerk van verdelers met de erkende knowhow
biedt Carrières du Hainaut® een team van ArchitectenConsultants die samen met de architect, het studiebureau
of de ontwerper een creatieve denkoefening kunnen
maken over uw project. De commerciële ploeg gidst
de klanten naar de meest geschikte oplossingen op
technisch, esthetisch en budgettair vlak.

CARRIÈRES DU HAINAUT®
ENKELE KERNCIJFERS
>W
 erkgelegenheid: ca. 400 directe werknemers ca. 2.500 indirecte werknemers
> Huidige site: 235 ha
> Ontgonnen volume: ca. 200 000 m³/jaar
> Verkocht volume: ca. 40 000 m³/jaar
> Afzetmarkten: 75 % België | 25 % export
(Frankrijk, Nederland, Duitsland en verre export)

DE STEENGROEVE BEZOEKEN
Wilt u meer weten over Blauwe Steen uit Henegouwen®, over zijn herkomst en de manier van ontginnen? Bij het Bureau voor Toerisme van de stad Soignies kan u een rondleidingen in de steengroeve aanvragen.
Bel hen op 0032 (0)67 34 73 76 of mail naar tourisme@soignies.be.
Voor bezoeken in het kader van een specifiek project kan u rechtstreeks contact opnemen met Carrières du Hainaut®, per email op het adres info@carrieresduhainaut.com.
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