Nowoczesny betonowy
look z nieograniczonymi
możliwościami projektowymi

Wodoodporny tynk
betonowy na podłogi i ściany

Cemcolori to holenderski producent wodoodpornego
tynku betonowego do wnętrz.
Co sprawia, że Cemcolori jest tak wyjątkowy:
Nasz produkt jest ze swej natury w 100% wodoodporny
Cemcolori jest odporny na wodę i pleśń, dlatego jest idealnym
produktem do podłóg i ścian w łazienkach, prysznicach i toaletach.
Alternatywa dla płytek w mokrych obszarach!

Wodoodporny betonstuc dla podłóg i ścian

www.cemcolori.com

Co to jest Cemcolori?
Cemcolori to wysokiej jakości, jednolite i
wodoodporne wykończenie betonowe do ścian,
podłóg i mebli. Cemcolori to produkt na bazie
cementu i specjalnie opracowanej żywicy. Dzięki
temu produkt jest mocny, elastyczny i bardzo łatwy w
konserwacji.

Ściana

Schody Łazienka

Meble

Podłoga

Na użytek prywatny: do łazienki, prysznica, toalety, kuchni i salonu
Dla firm: na wejście, showroom, do sanitariatów i biur

Cemcolori:
Waterdicht betonstuc
voor vloer, wand, trap, meubel en douches.

Co sprawia,
że Cemcolori jest tak
In 23 standaardkleuren plus 9 trendkleuren.
wyjątkowy ...

Trend 2020

Nasz produkt jest ze swej natury w 100%
wodoodporny. Jest to przeciwieństwo do innych
produktów na rynku. Warstwa lakieru nałożona na
Cemcolori służy jedynie do ochrony przed osadzaniem
się brudu, co sprawia, że Cemcolori jest bardzo
łatwy w konserwacji. Te właściwości sprawiają, że
Cemcolori jest alternatywą dla płytek w wilgotnych
pomieszczeniach. Możliwe jest również umieszczenie
Cemcolori na płytkach, dzięki czemu zrywanie kafli nie
będzie konieczne.

Co mogę zrobić z Cemcolori?
Cemcolori można nakładać na prawie każdą stabilną
powierzchnię. To nowoczesny betonowy wygląd z
nieograniczonymi możliwościami projektowania,
na przykład do łazienki, salonu, kuchni, toalety
lub przestrzeni komercyjnej. Unikalna kompozycja
sprawia, że Cemcolori jest idealnym produktem
do każdego pomieszczenia w domu! Dzięki temu
produkty Cemcolori nadają się do ścian, podłóg,
mebli, blatów i schodów.

23 kolory standardowe
i jeszcze więcej

Zrównoważony projekt
Cemcolori to wyjątkowo trwała aplikacja do każdego pomieszczenia w
domu lub firmie. Składniki składają się z naturalnych i w 100% przyjaznych
dla środowiska materiałów. Cemcolori ma bardzo niską emisję i dlatego
idealnie nadaje się do domów i przestrzeni publicznych. Cemcolori spełnia
najnowocześniejsze wymagania bezpieczeństwa i komfortu. I oczywiście
jesteśmy z tego dumni!

Unikalne
właściwości:
Do wszystkich wykończeń podłóg i ścian.
Wodoodporny od 1 mm grubości.
Składa się z naturalnych i w 100% przyjaznych dla środowiska materiałów.
Bardzo łatwy do czyszczenia i łatwy w utrzymaniu.
Do ścian, podłóg, mebli, schodów i blatów.
Może być nakładany na dowolną stabilną powierzchnię.
Jednolity (bezszwowy), odporny na pleśń i wypełniający zarysowania.

Więcej inspiracji do
Twojego mieszkania lub firmy?
www.cemcolori.com

Cemcolori
składa się z
naturalnych i w
100% przyjaznych
środowisku materiałów.

R
ROUGH

R
ROUGH
Cemcolori Rough to specjalna wersja
wodoodpornego tynku betonowego.
Wersja Rough ma:
Żywotną powierzchnię
Bardziej chropowaty wygląd, dzięki
czemu brud jest mniej widoczny.
To sprawia, że Cemcolori Rough jest
idealny do podłóg.

Przyjazny w utrzymaniu

23 standardowe kolory i wiele więcej

Unikalna warstwa lakieru sprawia, że Cemcolori jest bardzo
Cemcolori jest dostępny w 23 nowoczesnych
łatwy w utrzymaniu. Dzięki naszym specjalnie opracowanym standardowych kolorach. Na życzenie jesteśmy nawet
środkom czyszczącym Cemcolori pozostanie piękny przez lata. w stanie stworzyć nasze produkty w oparciu o wszystkie
kolory z palety RAL i NCS. Skontaktuj się z nami w tym celu.

Beige Verdastro

Bianco Perla

Bianco Traffico

Blu Colomba

Blu Pastello

Graffito Brunastro

Grigio Ardesia

Grigio Brunastro

Grigio Calcestruzzo

Grigio Muschio

Grigio Pietra

Grigio Quarzo

Grigio Scuro

Grigio Seta

Grigio Traffico

Lilla Rossastro

Marrone Aranicio

Marrone Terra

Nero Intenso

Nero Traffico

Rosso Pormodoro

Tele Grigio

Verde Nerastro

Pokazane na stronie kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów. W praktyce druk kolorowy Cemcolori może się również różnić ze względu na światło i podłoże.

Gdzie jest dostępny Cemcolori?
Cemcolori jest dostępny za pośrednictwem certyfikowanych wykonawców.
Wykonawcy ci są przeszkoleni przez Cemcolori w zakresie stosowania produktu.
Dzięki temu wraz z naszymi wykonawcami gwarantujemy odpowiednią jakość.

Certyfikat
≈≈≈≈≈

“Uznany wykonawca
Cemcolori Podło
ogi i Śc
ciany”

≈≈≈≈≈
Otrzymuje:

Imię,,
Nazwa firmy
Przyznany: 01.01.2020 w miejscowości Breda
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Gdzie można znaleźć wykonawcę Cemcolori w swojej okolicy?

Erik Hegger

Mike Janssen

Dyrektor

Instruktor aplikacji

Wyślij wiadomość e-mail na adres verkoop@cemcolori.nl, a my skontaktujemy
Cię z certyfikowanym wykonawcą Cemcolori w Twojej okolicy.

CEMCOLORI
NEDERLAND B.V.
Producent i dystrybutor
Jan Poelsweg 20
5813 BN Ysselsteyn (L)
Holandia

Wodoodporny betonstuc dla podłóg i ścian

www.cemcolori.com

