Terrazzo – voor wastafelmeubels
Terrazzo (ook wel Granito genoemd) is een mengsel van zand, cement en gebroken
natuursteen waar vloeren, tegels en bladen gemaakt van kunnen worden. De mix wordt
vermengd met water en uitgesmeerd over het gewenste oppervlak, om vervolgens na
droging geschuurd, geslepen en gepolijst te worden tot het gewenste uiterlijk. Aan de
achterkant wordt het blad tot slot verstevigd met een metalen wapening.
Door met verschillende soorten natuursteen te werken kan er een grote verscheidenheid van
kleuren en vormen vertoond worden, zoals te zien is in ons assortiment hieronder. Terrazzo
is waterdicht, slijtvast en hygiënisch, en daardoor een ideaal oppervlak voor in de badkamer.
Onderhoud
Vele reinigingsmiddelen bevatten zuren (bv. methyl- chloride of aceton). Deze moeten
vermeden worden bij de behandeling van een terrazzo oppervlak. Mocht per ongeluk toch
een dergelijk product met het materiaal in aanraking komen, spoelt u dan het oppervlak
grondig met veel zeepwater om mogelijke verkleuring tegen te gaan. Het regelmatige
onderhoud doet u het best met groene zeep.

Types terrazzo

Belgisch hardsteen
Belgisch hardsteen (Ook wel blauw hardsteen of arduin) is een kalksteen dat voornamelijk in
de Belgische Ardennen wordt gewonnen. Het kalksteen is lang geleden ontstaan toen het
land nog onder water stond. Daardoor is in het blad nog kleine fossielen van oude
zeeplanten terug te zien.

Voorbeelden
Belgisch hardsteen

Terrazzo
Het aanbod van Sixty Fruits
SixtyFruits levert uiteenlopende soorten bladen waarvan de prijzen regelmatig schommelen.
Al onze stenen bladen komen uit Italië of Spanje. Om een beeld te krijgen van de prijzen kunt
u het volgende model gebruiken.
Wij rekenen voor een bovenblad van 20 mm dik, op maat, inclusief gaten voor wastafels en
eventuele kranen:
Lengte 80-100 cm, max 45 diep
Lengte 100-120 cm, max 45 diep
Lengte 120 – 140 cm, max 45 diep
Lengte 140 – 160 cm, max 45 diep
Lengte 160 – 180 cm, max 45 diep
Lengte 180 – 200 cm, max 45 diep

€ 340,€ 410,€ 475,€ 550,€ 610,€ 680,-

Maatwerk is natuurlijk ook mogelijk. Prijzen zijn onderhevig aan offerte van onze leverancier

