
STABILIZER VERHARDING
DUURZAAM, STABIEL EN WATERVOEREND

Stabilizer® is een gebonden verharding, gemaakt van 100% natuurlijke materialen, verkrijgbaar 

in diverse kleuren. Door de unieke samenstelling van het hoogwaardige steenmengsel en het 

100% natuurlijke bindmiddel is de toplaag watervoerend waardoor Stabilizer®  niet alleen zeer 

stabiel, maar ook vele andere unieke eigenschappen heeft. Het materiaal kan uitstekend voor 

diverse toepassingen in civiele werken worden gebruikt.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

•  Voet- en wandelpaden

•  Fietspaden

•  Speelplaatsen en schoolpleinen

•  Paden op begraafplaatsen

•  Boomspiegels

•  Promenades en pleinen

•  Parkeerplaatsen

EIGENSCHAPPEN

• 100% natuurlijk

•  Herbruikbaar, volledig circulair

•  Kleurecht

•    Watervoerend en luchtdoorlatend

•  Stabiel

•  Eenvoudig te repareren

•  Lage onderhoudskosten

•  Geringe onkruidgroei

Niet geschikt voor frequent auto/vrachtverkeer. 

Onkruidbestrijding door middel van branden niet 

mogelijk.

CO
2
 NEUTRAL+

De Stabilizer producten Maas mix en IJssel mix

zijn door de vernieuwde samenstelling 

CO
2
 Neutral+. Dit betekent dat de samen-

stelling van het product dusdanig is dat er 

bindingscapaciteit overblijft om niet alleen de 

bij productie veroorzaakte CO
2
 te compense-

ren maar ook elders veroorzaakte CO
2 
veront-

reiniging te binden.

UNIEKE PRODUCTGARANTIE

ecoDynamic staat garant voor de duurzaam-

heid van het product Stabilizer. Om deze duur-

zaamheid te waarborgen, nemen wij, 

tot 15 jaar na aanschaf de Stabilizer retour. 

Voorwaarden en restitutiepercentages zijn te 

vinden op onze website.        

IJssel mix
nat/droog

Hansa mix
nat/droog

ECODYNAMIC
Voordorpsedijk 34, Groenekan 

Postbus 214
NL-3730 AE  De Bilt 

+31 (0) 30 221 3151
+31 (0) 6 10888076

info@eco-dynamic.eu 
           www.eco-dynamic.eu

linkedin.com/company/ecodynamic
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BEATRIXPARK - AMSTERDAM

Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadspar-

ken van Amsterdam. In het zuidelijke deel van het park, 

aan de rand van de A10, is in 2016 een Outdoor Fitness 

Park ontwikkeld. De gemeente heeft gekozen voor de 

duurzame gebonden verharding Stabilizer Maas mix.

VOETPADEN ZOCHERPLANTSOEN - UTRECHT

Na verschillende proefprojecten met diverse materialen 

heeft de gemeente Utrecht voor deze mooie locatie 

langs de Singel gekozen voor Stabilizer Maas mix. De 

paden worden veel gebruikt voor voetgangers, bestem-

mings- en onderhoudsverkeer.

FIETSENSTALLING DIERGAARDE BLIJDORP
Voor de gehele ietsenstalling en aansluitend aan de 3 

monumentale Vleugelnootbomen is gekozen voor 

Stabilizer Maas mix.

    Recente toepassingen

PADEN SPEELPLEK HEIVELD TE LANDGRAAF

In 5 Parkstadwijken werken gemeenten en corporaties 

samen met bewoners en bedrijven aan de herstructurering 

van woonwijken. Heiveld vormt hier een deelproject van.

Voor de paden is gekozen is voor Stabilizer IJssel mix.

UW STABILIZER VERTEGENWOORDIGER:

MACCROX
GANTELSTRAAT 12
NL 3044 AJ ROTTERDAM
T  +31652567701
E  INFO@MACCROX.COM

Stabilizer verharding 

is een NL Greenlabel A+ 

product.




