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Carrières du Hainaut® innoveert…
De authenticiteit van de natuursteen voor elke stijl

Soignies, 20 januari 2014 - Carrières du Hainaut®, de Europese leider in de
ontginning en bewerking van Blauwe Hardsteen uit België lanceert 3 exclusieve
nieuwigheden.

Deze

zullen

onthuld

worden

aan

het

groot

publiek

ter

gelegenheid van Batibouw.

Dankzij zijn textuur en zijn kleurenpalet verleidt de Blauwe Steen uit Henegouwen
verbruikers van over de hele wereld. Carrières du Hainaut® heeft - voorloper op talrijke
vlakken - zijn succes en zijn continuïteit te danken aan zijn groot aanpassingsvermogen
op een steeds veranderende markt. Vandaag speelt Carrières du Hainaut® opnieuw in op
de trends en ontwikkelingen van de markt en vervolledigt zijn gamma met een nieuwe
tegel en 2 nieuwe en exclusieve afwerkingen: een heldere afwerking voor buiten en
een donkere afwerking voorbehouden voor binnenrealisaties.
NIEUWE TEGEL

De tegel EnoPasso™ van Carrières du Hainaut® is donkergrijs tot
satijnzwart gekleurd, alsof hij doorheen de tijd een patina gekregen
heeft, en vormt zo een unieke en authentieke oplossing om
interieurs een specifiek karakter te verlenen. Het is een verouderde
tegel met gezaagde randen die heel natuurlijk tot zijn recht komt in
moderne architecturale realisaties.
NIEUWE AFWERKING

Met EnoSkin

®

stelt Carrières du Hainaut

®

een licht gekorrelde

afwerking voor met een zacht en gestructureerd oppervlakteaspect. Licht antislip, is deze afwerking bijzonder geschikt voor
vloerbekleding op plaatsen met grote passages of vochtige
plaatsen

zoals

hallen,

badkamers,

douchewanden,

trappen,

zwembadboorden … Dankzij de kenmerken van niet-poreus,
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antivries en weerstand tegen agressies van buitenaf, is EnoSkin® ideaal voor realisaties
van gevels, kelders, terrassen en andere.
NIEUWE AFWERKING

Met EnoTouch

®

biedt Carrières du Hainaut

®

een nieuwe

diepgrijsblauwe afwerking aan die de specifieke kenmerken van de
authentieke blauwe hardsteen op een sublieme manier uitlichten.
Haar glad en zacht oppervlak geeft deze

steen een satijnachtig

uitzicht die haar vooral geschikt maakt voor binnentoepassingen
zoals werktafels, eettafels en andere decoratieve elementen.
Met geactualiseerde en herziene productengamma’s, stelt Carrières du Hainaut ® meer
dan

ooit

een

natuurlijk

product

voor

met

uitzonderlijke

weerstands-

en

duurzaamheidskwaliteiten voor alle architectuur- en ornamentele stijlen, voor elk type
inrichtingen: zowel voor binnen- als voor buitengebruik, als vloer- of muurbekleding, als
werktafel, eettafel, douche wandbekleding en nog meer bewerkte elementen. Klassieke,
moderne, hedendaagse of nog landelijke inrichting : de authenticiteit van de steen staat
ten dienste van de stijl.
Carrières du Hainaut® is opnieuw aanwezig dit
jaar op Batibouw van 20 februari tot 2
maart.

Dit

is

nieuwigheden

de

2014

gelegenheid
te

adembenemende

stand

ontworpen

de

Vincent

door

Van

innoverende

ontdekken
(6-317),

befaamde

Duysen.

inrichting

Een

om

om

de

op

een

exclusief
architect

trendvolle

onze

en

natuurlijke

lokale steen met uitzonderlijke kwaliteiten op
een originele en waardevolle manier naar voor te brengen.
Andere nieuwigheid dit jaar: de STONE SQUARE. De stand van Carrières du Hainaut® (6317) zal omringd worden door de andere Waalse producenten van ornamentele steen,
samengebracht

onder

de

benaming

STONE

SQUARE,

een

initiatief

van

de

beroepsvereniging ‘Pierres et Marbres de Wallonie’.

Voor bijkomende informatie :
Mvr. Vanessa Barbay
Tel : 067 34 78 11
GSM : 0499 68 83 25
E-mail : v.barbay@carrieresduhainaut.com
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