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Onze betonblokken zijn gekend voor hun vormvastheid, hun zuivere structuur (korrelgrootte) 
en “last but not least” hun sterkte. De betonblokken worden gebruikt voor funderingen en 
keldermetselwerk, maar ook voor industriebouw en openbare gebouwen. Betonblokken worden 
dus overal ingezet waar een sterk en duurzaam resultaat gewenst is.
Wij produceren onze blokken enkel uit hoogwaardige cement, zand en grind. Ze zijn aanzienlijk 
goedkoper dan baksteen/snelbouw en daarboven bestand tegen grotere drukken. Daarbovenop 
zijn ze voorzien van een mooie structuur zodat ze een mooiere zichtbare wand vormen dan een 
gladde gebakken steen.

TOEPASSINGEN

TYPES

VOORDELEN

• Hoge druksterkte
• Extreem duurzaam
• Goedkoper dan baksteen/snelbouw,...
• Mogelijkheid om iets blijvend te bevestigen 
 of op te hangen aan de muur 
 (bij baksteen komen de pluggen, 
 radiatoren,.. na verloop van tijd los)
• Alle betonblokken van Gubbels zijn geschikt  
 voor zichtbaar metselwerk, 
 mooie zichtbare structuur
• Makkelijk schilderbaar

• Ook verlijmbaar
• Vormvast
• Akoestisch isolerend door hoge massa
• Standaard industrieël wit (IW)
 beige (IB) en donkergrijs 
 en alle kleuren mogelijk op vraag
• Structuur lichtkorrelig of glad mogelijk
• Stabiele ondergrond 
 voor buitenbepleistering
• Brandveilig
• Opties: Hoge druk 15N, 20N en 25N

• Keldermuren
• Funderingen
• Liftschachten
• Scheidingswand bij koppelbouw
• Industriebouw

• Landbouwsector, stallenbouw
• Openbare gebouwen, ziekenhuizen, 
 sporthallen,...
• Binnenmuren met hoge 
 temperatuur inertie

Er zijn in hoofdzaak twee types betonblokken, holle en volle betonblokken.

De volle betonblokken blinken uit door hun zeer hoge druksterkte en vinden hun toepassing overal 
waar massa en druksterkte gewenst is.

De holle betonblokken beschikken ook over grote druksterktes maar zijn door de uitsparingen beter 
hanteerbaar. Ze laten zich makkelijk in de mortel of lijm plaatsen en hun structuur laat ondermeer 
toe om er sleuven in te slijpen.
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