
KLASSIEKE SCHOONHEID

Duurzaam, comfortabel en mooi

GeoRetron





Elementverharding geeft sfeer aan de buitenruimte. Door te spelen met formaat, kleur, textuur 

en bestratingspatroon komt een straat of centrum tot leven.  Een MBI-steen brengt functie, 

esthetiek en duurzaamheid samen.  U kunt jarenlang genieten van de natuurlijke kleurstellingen, 

gewaarborgd door ons bewezen GeoSteen® concept. Daarbij heeft u de keuze uit een uitgebreide 

collectie in toplaagtexturen. Maak kennis met onze Collectie GeoRetron, een duurzaam alternatief 

voor een klassiek straatbeeld. Kiezen voor MBI is Bewust Bestraten.

BEWUST BESTRATEN

Voor een duurzame leefomgeving



FOTO GeoRetron Prestige, Langformaat, uitvoering Stretto, Oxyd Zwart, Oxyd Rood en Donkerrood

KLASSIEKE SCHOONHEID
GeoRetron, de bewezen 
kwaliteit van de MBI-steen 
gecombineerd met de 
uitstraling van klassieke 
klinkers. 



De natuurlijke kleurstelling van GeoRetron past perfect in het sfeerbeeld van binnenstedelijke gebieden en woonwijken met 

een jaren ’20 en ’30 karakter. De oppervlakte textuur is gesloten en toont een subtiel verweringsbeeld. Dit geeft een nieuw 

aangelegde straat direct die klassieke, warme sfeer mee. Met als groot voordeel dat de duurzaamheid van ons GeoSteen® 

concept deze uitstraling voor jaren waarborgt.

Omgevingsbeleving
De kleurcollectie van de serie is op elkaar afgestemd. U kunt kiezen voor een rustig straatbeeld in een uni-

kleur of u stelt een meer uitbundig mixpakket samen. Aan u de keuze. Beleving is een persoonlijk gevoel 

en voor ieder mens verschillend. Maar één ding is een vaststaand feit, onze leefomgeving is van invloed op 

ons welbevinden. Door te spelen met formaat, kleur en textuur speelt bestrating hierin een belangrijke rol.  

Met GeoRetron bedient u de inrichting van de openbare ruimte vanuit zowel het functionele als vanuit 
het esthetische belang. 

GEORETRON

“Door de natuurlijke 
kleurstelling past 

GeoRetron perfect in 
het straatbeeld van 

binnenstedelijke 
gebieden.”

LEO VAN VALKENGOED
ADVISEUR
adviesteam@mbi.nl



Hoogwaardige toplaag

MBI is de uitvinder van straatstenen met een 

hoogwaardige toplaag. Toplagen voorzien van een hoog 

percentage natuurlijke granulaten garanderen een veel 

betere kleurechtheid dan traditionele stenen. 

GEORETRON
De perfecte steen voor een 
authentieke uitstraling

De eigenschappen van MBI-straatstenen gecombineerd 

met de uitstraling van gebakken klinkers, dat is GeoRetron.  

De collectie GeoRetron heeft een gesloten oppervlakte 

textuur in warme, aardse kleuren. Door een uitgekiend 

productieproces heeft deze serie een lage MKI-waarde 

(milieukosten-indicator).

Kleurechte bestratingsoplossing 
voor een sfeervol straatbeeld 
Kies voor stenen met een duurzame toplaag voor een lange levensduur, zowel 
esthetisch als economisch! MBI gebruikt hiervoor natuurlijke granulaten als basis, 
die geselecteerd zijn op natuurlijke kleur en kwalitatieve eigenschappen. MBI-stenen 
blijven hierdoor van nature langer mooi. 

BEWUST BESTRATEN



GeoRetron is economisch zeer interessant in 
verhouding tot het gebruik van keramische stenen



GEOSTEEN®

Op basis van op natuurlijke kleur 
geselecteerde granulaten

GeoRetron Prestige
Keiformaat, uitvoering Stretto, 
Oxyd Rood, Donkerbruin en Rood/Bruin 



GEORETRON

GEOSTEEN®

Blijft van nature 
langer haar kleur 

behouden en 
kent een lange 

economische 
levensduur



GEORETRON
GeoSteen®

KLASSIEK

Excellent

GeoRetron Excellent is opgebouwd uit ca. 70% kleurecht 

natuurlijk materiaal (fractie 1-3 mm) gecombineerd met 

een optimale mix van natuurlijke grondstoffen. De toplaag 

wordt verrijkt met hoogwaardige en duurzame kleur 

oxiden en extra beschermd door onze Premium Protection 

behandeling. Het resultaat is een mooie gesloten toplaag 

met een klassieke kleur en uitstraling.

FOTO  GeoRetron Excellent in Donkerrood en Donkerbruin



VERFIJND

Prestige

De toplaag van GeoRetron Prestige is zelfs opgebouwd 

uit 100% kleurecht natuurlijk materiaal van een zeer 

fijne fractie (0-2 mm). De toplaag heeft een zeer gesloten 

oppervlak en een bijna fluweelzachte uitstraling. De 

toplaag is optimaal afgewerkt met onze Premium 

Protection behandeling.

GEORETRON
GeoSteen®

FOTO  GeoRetron Prestige, Waalformaat Stretto, Donkerbruin, Donkerrood, Oxyd Geel



124 LICHTGRIJS 181 ANTRACIET

289 DONKERBRUIN 299 LICHTBRUIN

389 DONKERGEEL 465 ROOD-ZWART NUANCE

813 OXYD ROOD 863 DONKERROOD

A18 DONKERGRIJS

GEORETRON
Excellent
Specificaties

EXCELLENT

ECOFORTO KERNBETON Ja

DIKTE TOPLAAG 10 mm

NATUURLIJK MATERIAAL 70%

FRACTIE TOPLAAG 1-3 mm

VUILAFSTOTEND Ja

GEÏMPREGNEERD Ja

KOMO/ DoP Ja

Antica (verouderd) ✓

Margine (facet 2x2mm) ✓

Stretto (zonder facet) ✓

Steenformaten Alle

Machinale pakketten ✓

Mixpakketten op maat ✓

Formaten

• Waalformaat  - 20x5x8 cm

• Langformaat - 24x6x8 cm

• Groot langformaat - 24x8x8 cm

• Dikformaat -  21x7x8 cm

• Keiformaat - 21x10,5x8 cm

• Dubbelformaat - 21x21x8 cm

Hulpstukken

Keper- en halve stenen zijn op aanvraag leverbaar. Deze 

worden op de gewenste hoeveel gezaagd aangeleverd. 

Dit biedt u een aantal voordelen:

• Verzorgde afwerking van het straatwerk

• Voorkomen kleurverschillen

• Ergonomisch werken

• Besparing op arbeidskosten

• Minder puinafval

✓  Behoort tot de mogelijkheden

Scan de QR-code voor
de beschikbare kleuren!



A21 OXYD ZWART B65 BRUIN/ZWART

B79 TERRA-ORANJE B89 DONKERBRUIN

C21 OXYD GEEL C25 TERRAGEEL

C89 DONKERGEEL D13 OXYD ROOD

D44 ROOD/BRUIN NUANCE D63 DONKERROOD

D64 ROOD/BRUIN NUANCE D65 ROOD/ZWART NUANCE

Prestige
GEORETRON

Specificaties
PRESTIGE

ECOFORTO KERNBETON Ja

DIKTE TOPLAAG 10 mm

NATUURLIJK MATERIAAL 100%

FRACTIE TOPLAAG 0-2 mm

VUILAFSTOTEND Ja

GEÏMPREGNEERD Ja

KOMO/ DoP Ja

Antica (verouderd) ✓

Margine (facet 2x2mm) ✓

Stretto (zonder facet) ✓

Steenformaten Alle

Machinale pakketten ✓

Mixpakketten op maat ✓

GeoRetron Prestige Oxyd Geel

✓  Behoort tot de mogelijkheden



VAN GOGH PLEIN ZUNDERT

Sinds 2020 telt Zundert maar liefst zes Vincent van Gogh monumenten. Één daarvan is te zien bij 
gemeentehuis Zundert. Het wereldberoemde zelfportret van Van Gogh is namelijk vereeuwigd in 
GeoRetron straatstenen op het marktplein voor het gemeentehuis.



In nauwe afstemming tussen MBI, architect en uitvoerder zijn de vier kleuren gekozen die samen het beoogde beeld moesten 

vormen. Om de verschillende kleuren goed te verleggen, heeft de uitvoerder met een speciaal computerprogramma het 

portret vertaald naar een technisch ontwerp met stenen in keperverband. Hiervan zijn papieren stroken van 30x1,5m geprint 

met daarop het legpatroon en kleurcode van de stenen. Dit werk vereiste natuurlijk wel het handmatig verleggen (mixen) van 

de stenen. In de praktijk bleek het gekozen werkproces in combinatie met de gekozen stenen zeer goed te werken.

FOTO  GeoRetron Prestige in  Oxyd Zwart, Donkerbruin, Lichtbruin en Rood



VERKEERSVEILIGHEID
Het oppervlak van 
de MBI-steen is en 

blijft stroever dan bij 
gebakken materiaal. Dit 

ondersteunt de veiligheid 
in onze leefomgeving. 





Creëer met mixpakketten een 
inspirerende omgeving 
Door te spelen met kleur verander je elke ‘saaie ruimte’ tot een inspirerende omgeving. De kleurrijke 

collectie van GeoRetron leent zich hier bij uitstek voor. U kunt ook bij MBI terecht voor het samenstellen 

van op maat gemaakte, gekleurde mixpakketten. Deze pakketten zijn uiteraard machinaal te verwerken. 

Voor een optimale mix van kleuren en/of afmeting staan onze adviseurs klaar om u te ondersteunen en 

eventueel te voorzien van monstermateriaal. Het aanleveren van kant-en-klare mixpakketten werkt snel en 

voorkomt onnodige kosten. 

Interesse? Stel uw vraag via adviesteam@mbi.nl

DOE MEER MET KLEUR



FOTO  GeoRetron Prestige, Stretto, Donkerbruin, Donkerrood, Oxyd Geel en Oxyd Zwart





EEN OASE VAN RUST 
EN AUTHENTICITEIT

Straten en weggetjes die iets 
‘oorspronkelijks’ hebben, die rust en 
authenticiteit uitstralen. Ook in een 
rustige kleurstelling is GeoRetron de 
perfecte keuze.  



GeoRetron is in het bijzonder 
uitermate geschikt voor 
het stedelijk binnenhart en 
woonwijken. 



WAAR MENSEN ZICH
BEVINDEN EN SAMENKOMEN
DAAR VINDT U ONS 

MBI is producent van hoogwaardige bestratings- en geveloplossingen voor publieke en private 

toepassing. Productontwikkeling vindt plaats vanuit de gedachte dat onze (openbare) ruimte 

bijdraagt aan bredere maatschappelijke doelen zoals comfort, veiligheid, duurzaamheid en 

gezondheid. Ons speelveld is gericht op alle gebruiksgebieden van de buitenruimte; wonen, 

wegen, winkelen, werken en welzijn.

GeoRetron is een elementverharding in kleinformaat met 

een hoge belastbaarheid. GeoRetron voldoet aan alle 

voorwaarden voor toepassing in de openbare ruimte. 

HIerdoor is deze MBI-steen geschikt voor nagenoeg alle 

gebruiksgebieden in de buitenruimte. In het bijzonder 

voor het stedelijk binnenhart en woonwijken.

Als sfeer en een authentieke uitstraling belangrijk zijn 

is dit de juiste keuze. Vanwege de zeer aantrekkelijke 

prijs is het ook een te overwegen alternatief voor 

buitengebieden en rondom appartementen en 

kantoorgebouwen. Zelfs in de achtertuin komen we 

GeoRetron tegen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN GEORETRON



DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Kleurechtheid

GeoRetron is een gekleurd product op basis van kleurechte mineralen.  

Beschadigingen en slijtage hebben geen effect op de kleur. 

Lange levensduur

GeoRetron wordt mooier naarmate het ouder wordt. De bestrating 

krijgt een “doorleefd” uiterlijk en blijft hierdoor waardevast.  

Mooi en sterk

Bij de productie van GeoRetron wordt gebruik gemaakt van zeer fijne 

mineralen. Dit zorgt voor een fijn en geheel verdicht oppervlak. Een 

goede verdichting is in hoge mate bepalend voor de uiteindelijke 

kwaliteit. De smalle voegen geven het bijkomende voordeel dat onkruid- 

en mosgroei minder kans krijgt. 

Maat- en slijtvast

GeoRetron is maatvast en blijft - ook bij zware belasting - goed gesloten. 

Het verweringsbeeld is zeer gelijkmatig en vlak. Vergelijkbaar met een 

keramisch product. 

Veilig

Het oppervlak is en blijft stroever dan bij gebakken materiaal. Dit 

ondersteunt de veiligheid in onze leefomgeving. 

 

Economisch en duurzaam

GeoRetron is een betonstraatsteen met een aanzienlijk lager prijsniveau 

dan gebakken materiaal. Daarbij is GeoRetron onderhoudsvriendelijk 

en kent het een lange afschrijvingstermijn. 

GeoRetron



DUURZAME STEEN

GeoRetron voldoet aan de 

beoordelingsrichtlijn BRL K11022; 

milieuprofielen voor betonnen 

infraproducten met een gunstige MKI-

waarde.

Tevens voldoet GeoRetron aan het 

moederbestek van bouwcirculair. Hierin 

staan voorwaarden ten aanzien van de 

toepassing van secundaire en circulaire 

grondstoffen. 



Naast het continue ontwikkelingsproces van andere en meer duurzame grondstoffen, streeft MBI de 
laagst mogelijke CO2 footprint na. Dit doen wij onder andere door inzet van twee eigen windmolens en 
zonnepanelen die voldoende energie opleveren voor de 4 fabrieken en al onze interne logistiek. Meer 
over MBI en haar duurzaamheidsbeleid leest u in ons digitale magazine.

MBI STAAT VOOR DUURZAAM

MENNO OLTHOF
TEAMLEIDER ADVIES
adviesteam@mbi.nl

DUURZAAMHEIDSMAGAZINE
Meer over MBI en haar duurzaamheidsbeleid leest 

u in ons digitale magazine. Scan de code. 

“Alle stroom benodigd 
voor onze processen en 

interne logisiek komt uit 
duurzame energie.”





MBI B.V. 
Taylorweg 10, 5466 AE Veghel
Postbus 259, 5460 AG Veghel
Tel. +31 413 349 400, Fax +31 413 349 490
e-Mail  infoinfra@mbi.nl  WWW.MBI.NL 

GeoRetron
KLASSIEKE SCHOONHEID

Elementverharding met een klassieke uitstraling geeft een 

uniek belevingsgevoel aan de buitenruimte. De warme 

kleuren brengen iedere straat tot leven. Met GeoRetron 

combineert u esthetiek met de functionele voordelen van 

de betonstraatsteen. Jarenlang kunt u genieten van de 

natuurlijke kleurstelling, gewaarborgd door ons bewezen 

GeoSteen® concept.

De Steenmeesters
sinds 1945


