Luxury for life

Luxe binnen handbereik
Wie droomt er niet van? Een tuin met een exclusieve en duurzame uitstraling. CeraDeco
geeft een nieuwe dimensie aan een luxe buitenleven. Met dit unieke product wordt
iedere gewenste terraslocatie in uw tuin bereikbaar voor de exclusiviteit van puur
Italiaans keramiek en design. CeraDeco is verkrijgbaar in twee bijzondere keramiek
variaties. De exclusief verkrijgbare kleuren en designs vertalen uw persoonlijke smaak naar
een comfortabel en stijlvol buitenleven.

Het beste van keramiek en beton
Een exclusief product vraagt om kwaliteit. CeraDeco biedt de voordelen van keramiek
en beton in één product. De gepatenteerde verbinding en het unieke productieproces
zorgen voor de samensmelting van het hoogwaardig verdicht beton en de toplaag
van keramiek. Hierdoor worden geen concessies gedaan op het gebied van kwaliteit
en duurzaamheid. Zo realiseert CeraDeco: Luxury for life.

CeraDeco Lux
Voor wie onderscheidend niet genoeg is, biedt CeraDeco Lux een exclusief
verkrijgbaar alternatief. De toegepaste keramische tegel bevat onder meer
een volledig geïntegreerde toplaag. Dit garandeert een extreme slijtvastheid en
geeft uw terrasvloer de hoogste graad in duurzaamheid en exclusieve beleving.
Kortom, een leven lang genieten van ware topklasse.

Exclusief design
Ceradeco ontleent haar exclusieve karakter aan de geheel eigen collectie
van selecte kleuren en designs. Met de toevoeging van CeraDeco Lux heeft
u de keuze uit twee afzonderlijke productvarianten. Deze hebben beiden hun
specifieke kenmerken en luxueuze uitstraling van puur Italiaans design.

Assortiment
Ceradeco en CeraDeco Lux zijn verkrijgbaar in
een aantal exclusieve kleuren en designs. Kijk
voor het actuele aanbod van alle producten en
een overzicht van dealers op www.ceradeco.nl.

Luxury for life
Specificaties
Met de aankoop van CeraDeco kiest u voor een aantal belangrijke kenmerken en voordelen van dit kwalitatief product.
Eenvoudige verwerking

Duurzaam en slijtvast

CeraDeco is een samengesteld product van keramiek met een sterke betonnen

CeraDeco biedt u luxe voor het leven. Het geselecteerde keramiek is aan hoge

onderlaag. Een voldoende draagkrachtige zandgrond volstaat om een prachtige

kwaliteitseisen onderworpen. Door het verdichte beton en de gepatenteerde

exclusieve terrasvloer te realiseren. Daarmee voorkomt u de aanleg van een

verbinding behoort CeraDeco tot de duurzame categorie in het segment van

kostbare betonnen fundering.

exclusieve sierbestrating.

Onderhoudsvriendelijk

Veilig

Een keramische vloer staat bekend om het lage onderhoud. CeraDeco heeft een

Een keramische tegel kan onder vochtige weersomstandigheden een glad

producttoepassing voor buiten gecombineerd met een onderhoudsvriendelijke

vloeroppervlak veroorzaken. Alle producten van CeraDeco zijn vervaardigd met

toplaag. Dit betekent dat u te allen tijde kunt blijven genieten van een ultieme

een specifieke stroefheidswaarde. Hierdoor bent u verzekerd van een goed en

uitstraling en kwaliteit.

veilig loopcomfort.

Exclusief design

Unieke afstandhouder en voegopsluiting

CeraDeco levert een geselecteerde variatie aan kleuren en designs. Dit geldt ook voor

Het sterke onderbeton van CeraDeco beschikt over een unieke voegopsluiting en

de ware topklasse van CeraDeco Lux. Al deze producten worden exclusief vervaardigd

een geïntegreerde afstandhouder. Daarmee legt u het product eenvoudig op een

en geven uw terrasvloer de bijzondere uitstraling waar u om vraagt.

gelijke voegafstand en heeft de aangebrachte voeg een betere hechting met de tegel.
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