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Cemcolori is de Nederlandse producent van
waterdichte betonstuc voor het interieur

Wat Cemcolori zo uniek maakt:
 Ons product is van nature 100% waterdicht
 Omdat Cemcolori waterdicht en schimmelvrij is, 
is het een ideaal product voor vloeren en wanden in  
badkamers, douches en toiletten.  

 Hét alternatief voor tegels in natte ruimtes!

Moderne betonlook
met grenzeloze
designmogelijkheden

Waterdicht betonstuc
voor vloer en wand



Particulier: voor badkamer, douche, toilet, keuken en woonkamer
Bedrijf: voor entree, showroom, sanitaire ruimten en kantoren 

Vloer

Wand

Meubels

BadkamerTrap

Waterdicht betonstuc voor vloer en wand
Wasserdichte Betonoptik für Boden und Wand
Waterproof concrete stucco for floor and wall
Béton ciré étanche pour sol et mur
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Cemcolori:
Waterdicht betonstuc

voor vloer, wand, trap, meubel en douches.

In 23 standaardkleuren plus 9 trendkleuren.

Particulier: voor badkamer, douche, toilet, keuken en woonkamer
Bedrijf: voor entree, showroom, sanitaire ruimten en kantoren 

Vloer

Wand

Meubels

BadkamerTrap

Cemcolori Art Collection:
Waterdicht betonstuc met decoratief reliëf

voor vloer, wand, meubel en douches.

Particulier: voor badkamer, douche, toilet, keuken en woonkamer
Bedrijf: voor entree, showroom, sanitaire ruimten en kantoren 

Vloer

Cemcolori Rough:
Waterdicht betonstuc met levendig oppervlak

voor vloeren.

In 23 standaardkleuren plus 9 trendkleuren.

Particulier: voor badkamer, douche, toilet, keuken en woonkamer
Bedrijf: voor entree, showroom, sanitaire ruimten en kantoren 

Vloer

Wand

Meubels

Trap

Cemcolori Pronto:
Kant-en-klaar, éénlaags betonstuc
voor vloer, wand, trap en meubel 

in droge ruimtes.

Wat is Cemcolori? 

Cemcolori is een hoogwaardige, naadloze en 
waterdichte betonlook afwerking voor wanden, 
vloeren en meubels. Cemcolori is een product 
op basis van cement en een speciaal ontwikkelde 
hars. Hierdoor is het product sterk, flexibel en zeer 
onderhoudsvriendelijk.

Wat Cemcolori zo uniek maakt... 

Ons product is van nature 100% waterdicht. Dit in 
tegenstelling tot andere producten op de markt. De 
laklaag die bij Cemcolori wordt aangebracht, dient 
enkel ter bescherming tegen vuilaanslag, hetgeen 
Cemcolori zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Deze 
eigenschappen maken Cemcolori tot hét alternatief 
voor tegels in natte ruimtes. Het is bovendien 
mogelijk Cemcolori over de tegels heen te plaatsen, 
waardoor sloop- en breekwerk overbodig wordt.

23 standaardkleuren
en nog meer

Wat kan ik met Cemcolori? 

Cemcolori kan op nagenoeg elke stabiele ondergrond
aangebracht worden. Een moderne betonlook 
uitstraling met grenzeloze designmogelijkheden voor 
bijvoorbeeld uw badkamer, woonkamer, keuken, 
toilet of bijvoorbeeld bedrijfsruimte. Door de unieke 
samenstelling is Cemcolori een ideaal product voor 
elke ruimte in uw huis! Hierdoor zijn de Cemcolori 
producten geschikt voor wanden, vloeren, meubels, 
aanrechtbladen en trappen.



Duurzaam design

Cemcolori is een uiterst duurzame toepassing voor elke ruimte in huis of 
bedrijf. De componenten bestaan uit natuurlijke en 100% milieuvriendelijke 
materialen. Cemcolori is zeer emissiearm en daardoor bij uitstek geschikt 
voor huis en openbare ruimten. Cemcolori voldoet aan de modernste eisen 
van veiligheid en comfort. En daar zijn wij natuurlijk trots op!

Unieke
eigenschappen:

 Voor alle vloer- en wandafwerkingen.
 Waterdicht vanaf 1 mm dikte.
 Bestaat uit natuurlijke en 100% milieuvriendelijke materialen.
 Zeer goed reinigbaar en onderhoudsvriendelijk.
 Voor wanden, vloeren, meubels, trappen en aanrechtbladen.
 Kan op elke stabiele ondergrond aangebracht worden.
 Naadloos, schimmelvrij en scheuroverbruggend. 

Meer inspiratie opdoen
voor uw woning of bedrijf?

www.cemcolori.com

Cemcolori 
bestaat uit
natuurlijke en
100% milieuvriendelijke
materialen.

Cemcolori Rough is een speciale 
uitvoering waterdichte betonstuc. 
De Rough heeft een:  

 Levendig oppervlak
 Ruigere uitstraling waardoor 

 je vuil minder snel ziet.
Daarmee is de Rough perfect 
voor vloeren.
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Onderhoudsvriendelijk
De unieke laklaag maakt Cemcolori zeer onderhouds-
vriendelijk. Met onze speciaal ontwikkelde schoonmaak-
artikelen blijft Cemcolori jarenlang mooi. 

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Ook kan in de praktijk de kleurendruk van Cemcolori verschillen door lichtval en ondergrond.

Waar is Cemcolori verkrijgbaar? 
Cemcolori is verkrijgbaar via gecertificeerde verwerkers. Deze verwerkers  
zijn door Cemcolori getraind en geschoold in het aanbrengen van het product.  
Zo waarborgen wij samen met onze verwerkers de juiste kwaliteit.

Waar vindt u een Cemcolori-verwerker in uw regio? 
Stuur dan een mail naar verkoop@cemcolori.nl.
Wij brengen u dan in contact met gecertificeerde Cemcolori-
verwerkers in uw buurt.

23 standaardkleuren en nog veel meer 
Cemcolori is in 23 moderne standaardkleuren 
verkrijgbaar. Op aanvraag zijn wij zelfs in staat om 
onze producten op basis van alle RAL en NCS kleuren 
te produceren. Neem daarvoor contact met ons op.

CEMCOLORI 
NEDERLAND B.V.
Producent en distributeur
Jan Poelsweg 20, 5813 BN Ysselsteyn (L)
Nederland www.cemcolori.com
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Grigio Calcestruzzo Grigio Muschio Grigio Pietra Grigio Quarzo Grigio Scuro Grigio Seta Grigio Traffico Lilla Rossastro

Beige Verdastro Bianco Perla Bianco Traffico Blu Colomba Blu Pastello Graffito Brunastro Grigio Ardesia Grigio Brunastro

Marrone Aranicio Marrone Terra Nero Intenso Nero Traffico Rosso Pormodoro Tele Grigio Verde Nerastro


