
Een product van Milin B.V.

Onderhoudsarme steenstrips voor recreatie- en woningbouw

Duurzame steenstrips 
versterken het 
huiselijk gevoel

www.milin.nl

 dealer:

99
9.

16
00

.1
0

07
/2

01
8

Een product van:

Kenmerken
• Steenlook 

• Speciale coating toplaag 

• Recyclebaar 

• UV-bestendig 

• Vochtbestendig 

• Onderhoudsarm 

• Coating 5 jaar garantie



Zierer steenmotief-panelen zijn kunststof platen versterkt met glasvezel en voorzien 

van een speciale coating. Zierer glasvezelversterkte kunststof steenmotief-panelen 

worden gebruikt als bekleding van chalets, recreatiewoningen, dakop- en aanbouw.  

Het lichtgewicht van Zierer steenmotief-panelen biedt oplossingen voor dakop- 

en aanbouw als vervanging van stenen of wanneer een stenen constructie niet 

mogelijk is.  Zierer steenmotief-panelen zijn in uiteenlopende kleuren verkrijgbaar. 

De uiteenlopende kleuren komen van pas  wanneer de kleuren moet passen bij de 

uitstraling van de woning en in de omgeving.

Zierer steenmotief-panelen zijn verkrijgbaar in de structuren wildverband of grof. 

De oppervlakte van Zierer wildverband krijgt zijn speelse uitstraling door zijn 

onregelmatige rangschikking. Zierer grof is gebaseerd op geslagen zandsteen.  Door de 

grote van de stenen en diepere voeg geeft het grote oppervlakte een rustige uitstraling. 

Zierer leisteen is uitstekend geschikt om het hoogteverschil tussen het chassis en het 

maaiveld dicht te maken, zodat het chassis aan het oog wordt onttrokken.
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Belangrijk

Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de “Grondslagen 

van het constructief ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode”, 

in acht genomen te worden.

Steenstrip wildverband
product art.nr. omschrijving verpakking kleur

460* steenstrip wildverband
1090 x 359 mm

3,4 m² p/pak 
9 pl p/pak
30 pak p/
pallet

wit, rood,
geel
            
antraciet,
appelbloesem, 
rood gevlamd

463 hoekstuk wildverband
50 x 50 x 345 mm

1 st
120 p/pak

wit, rood,
geel

antraciet,              
appelbloesem, 
rood gevlamd

Steenstrip grof
product art.nr. omschrijving verpakking kleur

462* steenstrip grof 
1090 x 359 mm

3,4 m² p/pak 
9 pl p/pak
30 pak p/
pallet

wit, antraciet

appelbloesem, 
rood gevlamd

464 hoekstuk grof 
55 x 55 x 345 mm

1 st
120 p/pak

wit, antraciet
                            
appelbloesem, 
rood gevlamd

Leisteenplaat
product art.nr. omschrijving verpakking kleur

466* leisteenplaat
1090 x 359 mm

3,4 m² p/pak 
9 pl p/pak
30 pak p/
pallet

antraciet

Afwerkprofielen
product art.nr. omschrijving verpakking kleur

467 startprofiel
51 x 14 x 1 mm

10 x 3 m¹ staal

423 ventilatieprofiel
50 x 25 x 2,0 mm

20 x 5 m¹ wit, zwart

Accessoires
product art.nr. omschrijving verpakking kleur

366 bevestigingsschroeven
3 x 40 mm

500 st rvs

367 bevestigingsschroeven

3 x 40 mm

100 st rvs
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 alleen per volle verpakking + levertijd (ca. 4 weken)      * alleen per pak te bestellen


