
 

 
 
���-Terrazzo&Beton is producent van terrazzo 

en betonproducten voor diverse toepassingen in 

en rond de woning. 

 

Naast het door ���-Terrazzo&Beton 

ontwikkelde MLS-B (MICRO LIGHT SOLLID - BETON) 
produceert ���-Terrazzo&Beton sinds 1996 

terrazzo werkbladen, douchebakken, wastafels 

enz. Met de grondstoffen zand, cement en 

marmergranulaat wordt terrazzo volgens oeroude 

recepten op moderne wijze geproduceerd. Ook 

terrazzo producten zijn als MLS leverbaar. 

 

“MICRO LIGHT SOLLID - TERRAZZO” (MLS-T) 

 

 
 

���-Terrazzo&Beton levert de terrazzo 

producten voorzien van een milieuvriendelijk 

impregneermiddel, eventueel inclusief montage 

met 5 jaar garantie. 

 

TERRAZZO 
 

Al 300 jaar modern 
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Een betrouwbare partner voor 

terrazzo en beton 

���-Terrazzo&Beton  
 

Handelsstraat 36  6153 KL  SITTARD 
T: (+31)(0)46 - 458 61 07 

F: (+31)(0)46 – 452 95 61 
Email: info@fmm-terrazzo.nl 
Domein: www.fmm-terrazzo.nl 



 

Terrazzo – al 300 jaar modern 

 

MICRO LIGHT SOLLID - TERRAZZO is niet zomaar 

terrazzo. MLS-T is een terrazzo dat, in 

tegenstelling tot de gebruikelijke terrazzo, 

beschikt over een zeer hoge dichtheid. De 

gebruikte materialen zijn niet meer en niet 

minder dan sinds mensenheugenis bekende 

materialen voor terrazzo. Zand, Cement en 

Granulaat (marmer). Deze drie grondstoffen 

worden aangemaakt met water. Het mengsel, de 

terrazzo, wordt in, voor iedere opdracht met de 

hand gemaakte, mallen gegoten en verdicht. 

Verdichten is een van de belangrijkste 

onderdelen van het productieproces. Een goede 

verdichting zorgt ervoor dat de massa homogeen 

is, geen of nagenoeg geen luchtbellen achterlaat 

en voorkomt dat er haarscheuren in de terrazzo 

komen. Het product wordt door een goede 

verdichting ook minder poreus. Wanneer de 

terrazzo eenmaal uitgehard is wordt deze 

geslepen en gepolijst en van een milieuvriendelijk 

impregneermiddel voorzien waarna het product 

bestand is tegen olie, vetten, wijn, azijn, thee, 

citroen en nog veel meer. Het is een puur, koel 

en eerlijk materiaal dat aangenaam aanvoelt. 

 

Het ligt eraan wat je ervan maakt 

 

Terrazzo producten van ���-Terrazzo&Beton 

in een helder, klassiek gehouden ontwerp, 

kunnen op eenvoudige wijze aangepast worden 

aan ieders wens. Het zet accenten, die zich zowel 

in een minimalistische alsook een weelderige 

woonomgeving inpassen. 

• Iedere, nog zo ongebruikelijke maat is 

mogelijk 

• Meerder samenstellingen (ruim300) zijn 

beschikbaar 

• De dikte van het werkblad wordt door de 

afnemer bepaald tussen 4 cm en 15 cm dik.  

• Ingegoten tegeltjes spoelbak op de door de 

afnemer gewenste afmetingen. 

• Uitsparingen voor o.a. kookplaat, kraan of 

stopcontacten worden in overleg gemaakt. 

• Vele aanpassingen kunnen op wens van de 

afnemer worden geïntegreerd. 

• Naadloze werkbladen in grote afmetingen. 

Terrazzo, een milieuvriendelijk alternatief.  

Terrazzo van ���-Terrazzo&Beton is volledig 

recyclebaar, bevat geen toevoegingen en is zeer 

solide voor gebruik in de woonomgeving.  

MLS-T, een eerlijk produkt. 

 

 

  

 

 

  


