BETON
Het ligt eraan wat je
er van maakt

-Terrazzo&Beton is producent van terrazzo
en betonproducten voor diverse toepassingen in
en rond de woning.
Naast de terrazzoproducten, die volgens oeroude
traditie worden geproduceerd met een modern
productietintje, heeft -Terrazzo&Beton
veel tijd gestoken in de ontwikkeling van de
“BETONNEN KEUKEN”. Alle zichtbare delen zoals
werkblad, spoelbak, zijpanelen, greeplijsten,
plinten en ladefronten bestaan uit speciaal
daarvoor ontwikkeld beton.
“MICRO LIGHT SOLLID - BETON” (MLS-B)

-Terrazzo&Beton levert de betonnen
keuken compleet met binnenwerk in hoogwaardig
spaanplaat, mdf of watervast multiplex en Blum
verzwaarde ladegeleiders, inclusief montage met
5 jaar garantie.

-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&Beton
Een betrouwbare partner voor
terrazzo en beton

Beton – een levendig steenproduct

Het ligt eraan wat je ervan maakt

MICRO LIGHT SOLLID - BETON is niet zomaar beton.
MLS-B is een beton dat, in tegenstelling tot de

Het nieuw ontwikkelde betonnen kookeiland van
-Terrazzo&Beton is een helder, klassiek

gebruikelijke beton, beschikt over een zeer hoge

gehouden ontwerp, kan op eenvoudige wijze

dichtheid. De gebruikte materialen zijn niet meer

aangepast worden aan ieders wens. Het zet

en niet minder dan sinds mensenheugenis

accenten, die zich zowel in een minimalistische

bekende materialen voor beton. Zand, Cement en

alsook een weelderige woonomgeving inpassen.

Granulaat (grind). Deze drie grondstoffen worden

•

aangemaakt met water. Het mengsel, de beton,

Iedere, nog zo ongebruikelijke maat is
mogelijk

wordt in, voor iedere opdracht met de hand

•

Meerder grijze betonkleuren zijn beschikbaar

gemaakte, mallen gegoten en verdicht.

•

De dikte van het werkblad wordt door de
afnemer bepaald tussen 4 cm en 15 cm dik.

Verdichten is een van de belangrijkste
onderdelen van het productieproces. Een goede

•

afnemer gewenste afmetingen.

verdichting zorgt ervoor dat de massa homogeen
is, geen of nagenoeg geen luchtbellen achterlaat

•

en voorkomt dat er haarscheuren in de beton
komen. Het product wordt door een goede

Uitsparingen voor o.a. kookplaat, kraan of
stopcontacten worden in overleg gemaakt.

•

verdichting ook minder poreus. Wanneer de
beton eenmaal uitgehard is wordt deze nog met

Ingegoten betonnen spoelbak op de door de

Vele aanpassingen kunnen op wens van de
afnemer worden geïntegreerd.

•

Naadloze werkbladen in grote afmetingen.

een kleurloze toplaag voorzien waarna het
product bestand is tegen olie, vetten, wijn, azijn,
thee, citroen en nog veel meer. Beton is een

Beton, een milieuvriendelijk alternatief.
Beton van -Terrazzo&Beton is volledig

mooi en esthetisch product met een uiterst

recyclebaar, bevat geen toevoegingen en is zeer

natuurlijke uitstraling. Het is een puur, koel en

solide voor gebruik in de woonomgeving.

eerlijk materiaal dat aangenaam aanvoelt.

MLS-B, een eerlijk produkt.

