Banden
De basisfunctie van betonnen banden is het behouden van compacte bestrating door het opsluiten
van bestratingsmaterialen. Maar er zijn meer toepassingen; de verzorging van regenwaterafvoer,
een signaalfunctie op verkeerswegen en – pleinen, het markeren van inritten of parkeerhavens etc.
Voor iedere situatie kan Betonindustrie De Hamer betonbanden leveren. Dat kunnen banden zijn in
diverse profielen, afmetingen en uitvoeringen. Ook de afwerking kan variëren. Onder meer aparte
deklagen en kleurgebruik kunnen het trottoir passend afwerken of – samen met hoogteverschillen –
verschillende wegdelen benadrukken om zo de veiligheid van de weggebruikers te verhogen.
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Banden

Standaard uitvoeringen
Standaard zijn de betonbanden van De Hamer uitgevoerd op basis van hoogwaardige grondstoffen
die zijn geselecteerd op kwaliteit. Het resultaat is een duurzame band met een diepgrijze kleur. Bijna
alle banden zijn uitgevoerd met visbekaansluiting die over de volle hoogte lopen. Vele types banden
zijn eveneens voorzien van een splintervrije kop die de duurzaamheid verhoogt. De hoge kwaliteit
van de betonnen banden wordt bewezen doordat ze voldoen aan BRL 2314 en NEN-EN 1340.
Omdat De Hamer ook aan de Europese regels voldoet, kunt u op de banden ook het CE-keurmerk
ontdekken.

Geen monotoon beeld
Steeds vaker wordt door ontwerpers het complete straatbeeld ontworpen. Banden maken hierdoor
meer deel uit van het ontwerp. De tijd is voorbij dat betonbanden per definitie grijs moeten zijn of
altijd dezelfde vorm moeten hebben. De banden van De Hamer doorbreken het monotone
omgevingsbeeld.
Door inventief gebruik te maken van vorm- en kleuraccenten kan het straatbeeld niet alleen worden
verlevendigd, maar ook veiliger worden gemaakt voor verkeersdeelnemers. Bovendien bevordert het
de diversiteit in de architectuur. Mogelijkheden zijn gewassen deklagen en gebruikmaking van
kleurechte granulaten en/of kleurpigmenten in de deklagen. Daardoor zijn veel varianten mogelijk.
Types
De banden zijn in vele varianten verkrijgbaar: trottoirbanden, RWS-banden, oploopbanden,
opsluitbanden, gazonbanden, verloopbanden, kadebanden, fietspadbanden, ZOAB-banden, RWSbusgeleidebanden, geleidebanden, parkeerstootbanden, projectbanden, rotondeblokken,
boomkransen etc. de banden zijn verkrijgbaar in verschillende hoogten en breedten.
Varianten
Van veel banden zijn verschillende varianten beschikbaar: rechte banden, bochtbanden,
hoekstukken, puntstukken, B.B.-stukken, inritverloopbanden, inritblokken, molenwiekbanden,
perronbanden, kopbanden, dubbelkopbanden en vleugelstukken.
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Kleuren en wassingen
Standaard worden de banden geproduceerd op basis van donker cement, waardoor ze een
diepgrijze, naar blauw neigende kleur hebben. De deklaag kan ook worden voorzien van kleurechte
granulaten met desgewenst een wassing. Het uitwassen van de deklaag geeft een bijzondere
structuur aan de banden. Zeker in combinatie met de verschillende toeslagstoffen: zwart/wit/fijn,
zwart/wit/grof, bruin/grof, quanast/porfier/fijn, basalt/fijn, witte kwarts/witte cement, basalt/porfier,
basalt/porfier/witte kwarts en imitatie graniet. Andere wassing

