Terrazzo

eindeloos veel mogelijkheden!

Trendy, stijlvol, slijtvast,
waterdicht, klassiek, kleurrijk,
functioneel, esthetisch ...
Er zijn eindeloos veel mogelijkheden voor uw hal, woonkamer, keuken,
badkamer, zelfs uw buitenterras of garage.
De terrazzospecialist kan u er alles over vertellen.
En het natuurlijk voor u maken!

Terrazzo is oersterk, naadloos, waterdicht. Dat maakt dit product uitermate geschikt voor natte ruimtes zoals badkamers,
toiletten of keukens. Ook in de hal, of in de woonkamer met
vloerverwarming is een Terrazzovloer een heuse sfeermaker.
En ook buiten staat Terrazzo zijn mannetje, als terrasvloer
bijvoorbeeld, of als bankje in de tuin. Want met Terrazzo is
veel meer te maken dan een vloer alleen. Juist het waterdichte

karakter maakt Terrazzo zo geschikt voor bijvoorbeeld aanrechtbladen en wastafels.
Al is Terrazzo eeuwenoud, het hoeft zeker geen klassieke uitstraling te geven. De professionele Terrazzospecialist gaat met
zijn tijd mee en kan voor u trendy ontwerpen maken en uitvoeren. Door te spelen met vorm, kleur en/of materiaalsoorten
zijn de mogelijkheden eindeloos.

Eeuwenoud én hip
De terrazzo techniek is al honderden jaren oud: Vijftiende-eeuwse Venetiaanse arbeiders vonden een nieuwe praktische toepassing voor afgekeurd restmateriaal uit de marmergroeve. Ze
gebruikten het om de terrassen rond hun huizen te plaveien.
De ‘uitvinding’ won snel terrein en de veelal Italiaanse ambachtsmannen waaierden uit over Europa. Terrazzo wordt wel
eens “het vergeten ambacht uit oud Italië” genoemd, maar
niets is minder waar.

In Nederland zijn de Terrazzo vakbroeders georganiseerd als
NOA sectie Terrazzo; echte Terrazzospecialisten laten het bijzondere vakmanschap en de passie voor het product voortleven. Terrazzo toepassingen zijn namelijk ontzettend hip: een
echte blikvanger in het interieur en ook nog eens ontzettend
duurzaam!

Kwaliteitsvoorwaarden
Er zijn echte “Terrazzieri” en mensen “die ook wel eens iets met Terrazzo doen”. Selecteer daarom een vakman met gedegen vakkennis. Want er komt nogal wat bij kijken om Terrazzowerk
mooi, functioneel én onderhoudsarm te maken. Ook aan de ondergrond worden voorwaarden gesteld. Vooral in de renovatie komen draagvloeren voor, die moeite hebben met de harde en zware
Terrazzo. Een Terrazzospecialist weet welke stabiele ondergrond nodig is en kan deze uiteraard ook
voor u (laten) maken.

Afbouwgarantie
Wat ook niet onbelangrijk is; op het werk van de professionele terrazzowerker kunt u NOA-Afbouwgarantie
krijgen. Dat houdt in dat het werk wordt uitgevoerd volgens consumentenvoorwaarden die zijn opgesteld in
overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Daarnaast heeft u garantie op het terrazzowerk.
Kiest u voor een professioneel NOA-terrazzobedrijf, dan kiest u dus voor vakmanschap én voor zekerheid.

Terrazzonet
Er is een aparte website over Terrazzo, gemaakt door terrazzospecialisten, voor een ieder die
meer over het product, de mogelijkheden en het gebruik willen weten. Ook vindt u er professionele bedrijven die Terrazzo kunnen maken, renoveren of kunnen schuren, zodat deze weer als
nieuw lijkt. Terrazzo blijft, mits correct onderhouden, ontzettend lang mooi en gebruiksvriendelijk.
Kijk op www.terrazzonet.nl

Met deze folder geven wij u een indruk wat de terrazzowerker voor u kan betekenen.
Maar het Technisch Bureau Afbouw werkt voor álle bedrijven in de afbouwsector. Wij
hebben dus nog meer ideeën voor uw huis. Weet u bijvoorbeeld wat er allemaal mogelijk is met stucwerk, verlaagde plafonds, handige scheidingswanden, cementgebonden
of kunststof vloeren en natuursteen bewerkingen? Neem gerust eens een kijkje in onze
andere folders. Die zijn te bekijken op www.tbafbouw.nl onder Publicaties.

Deze folder is opgesteld door Technisch Bureau Afbouw.

