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Kwartsiet
Met zijn unieke kleurenpalet en intens organische aderen is kwartsiet niet alleen 
een eerbetoon aan de natuur, maar ook het uitgelezen materiaal om je interieur 
een natuurlijke en tegelijk luxueuze toets te geven. Deze duurzame steen is net zo 
bijzonder als de mooiste marmers en sterker dan de meeste granieten. 

Uniek gesteente

Kwartsiet is een metamorf 

gesteente dat wordt 

gevormd uit zandsteen. De 

kwartsmineralen in het zand 

werden tijdens een proces 

van miljoenen jaren onder 

invloed van hitte en hoge druk 

samengesmolten tot een erg 

compact en hard gesteente. 

Het is dit bijzondere proces 

dat kwartsiet zijn natuurlijk 

elegante karakter geeft en 

ervoor zorgt dat elke plaat 

uniek is. 
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Duurzaam materiaal

De manier waarop kwartsiet tot stand komt, geeft het gesteente een grote 

duurzaamheid. Die vertaalt zich niet alleen in een hitte-, zuur- en krasbestendig 

materiaal, maar ook een milieuvriendelijke productie en een lange levensduur. 

Kwartsiet is met al deze eigenschappen het ideale materiaal om in je interieur te 

integreren op plaatsen die intensief worden gebruikt of ruimtes die je graag een 

stijlvolle en tijdloze toets wil geven. 
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Gebruiks- en 
onderhoudsvriendelijk

Kwartsiet heeft heel wat troeven die ervoor 

zorgen dat je de natuursteen met plezier kan 

gebruiken. Het is bestand tegen krassen, vlekken, 

zuren, hitte en uv-stralen, waardoor het kwartsiet 

zelfs na jaren intensief gebruik zijn mooie 

uitstraling behoudt. 

Je kan kwartsiet gemakkelijk in topconditie 

houden met een minimum aan onderhoud. Een 

beetje warm water met een mild reinigings- 

of beschermingsproduct volstaat al om het 

oppervlak te reinigen. Om te voorkomen dat 

grotere gemorste hoeveelheden in het kwartsiet 

trekken, kan je het daarnaast jaarlijks een 

behandeling geven met een anti-vlekproduct op 

basis van organische stoffen. 

Afwerkingen voor elke 
smaak en stijl

Kwartsiet is van nature al een bijzonder 

elegant en veelzijdig gesteente. Met de juiste 

oppervlakte-afwerking zorgen we er gewoon 

voor dat het aansluit bij elke smaak en stijl. Zo 

vind je altijd een kwartsiet dat 100% past bij het 

project of de toepassing die je voor ogen hebt. 

Gepolijst
Geeft een weerkaatsend glad 

oppervlak met hoge glans waarin de 

kleuren, adering en nuances optimaal 

tot hun recht komen.

Verzoet
Schuurstenen en -borstels creëren 

een matte, warme glans op een licht 

weerspiegelend oppervlak zonder 

zichtbare groefjes.

Leather
Borstels met verschillende diktes en 

groftes geven het materiaal een licht 

ruw, maar toch zacht aanvoelend 

oppervlak. 
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Alexandrita  Avocatus Green  Blanc de Copenhagen  Blanc du Blanc Delicatus Gold  Breccia Imperiale (Amarula)  

Calacatta Brazil  Calacatta Maximus  Calacatta Suave  Calacatta White  Emerald Green  

Fusion Colibri Rubi  Fusion WoW  Gaultier  Gaultier Fantasy  Mykonos  

Negresco  Ocean Blue  Patagonia  Patagonia Green  Porto Mare  

Santorini  Super White  Taj Mahal  Verde Fantastico  Vermont  

Grootste aanbod in de Benelux

Tuytelaers heeft zowat het grootste aanbod kwartsiet in de 

Benelux. We kunnen onze klanten dus een ongeëvenaard 

gamma aanbieden voor tal van interieurtoepassingen. Denk 

maar aan keuken- of tafelbladen, schouwen, vensterbanken, 

vloeren, trappen en wandbekledingen. 

We hebben voor elk wat wils, van zachte of neutrale kleuren 

tot net heel uitgesproken tinten. Ongeacht of je gaat voor 

een moderne, landelijke of hedendaagse stijl, met kwartsiet 

kies je voor tijdloze klasse die je eenvoudig een persoonlijke 

toets kan geven met een mooie afwerking. 
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Ons Tuytenaards kwartsiet is een buitengewone 
collectie kwaliteitskwartsiet in unieke kleuren 
en patronen die je haast nergens anders 
vindt. Bovendien komen de meeste van onze 
kwartsieten rechtstreeks uit de groeve zodat 
we een eerlijke handel kunnen garanderen en 
je bij ons altijd zeker bent van een kwalitatief 
hoogstaand product aan een correcte prijs. 

Tuytenaardse 
marmers en  
kwartsieten

Kwartsiet  I  6



Marmer

Naast kwartsieten hebben we ook een uitgebreid aanbod 

marmers. Dankzij onze jarenlange ervaring met dit materiaal 

zijn we een vaste waarde op de markt. We gebruiken onze 

expertise om ons marmeraanbod continue te optimaliseren en 

diversifiëren.  

We hebben niet alleen een gevarieerd gamma voor binnen- en 

buitentoepassingen, maar beschikken ook over marmer in 

unieke kleuren die je nergens anders zal vinden. 

Het zijn de diepte, de natuurlijke patronen en het gevarieerde 

kleurenpalet die marmer zo uniek maken. Elke plaat is 

anders dus met marmer in je interieur ga je voor een 100% 

persoonlijkheid en ben je zeker dat er geen enkel interieur 

hetzelfde is als dat van jou. 

Bovendien is marmer van nature hittebestendig. Ideaal dus 

voor gebruik op plaatsen omringd door een open haard, oven 

of kookvuur zoals een schouw of kookeiland. 
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