Beton
Voor onze betonlook meubels maken wij gebruik van Coprox. Coprox producten vinden hun
oorsprong in Zuid-Afrika waar de grondstoffen voor deze kunsthars gebonden cementmortel wordt
gewonnen.
Waar anderen bedrijven kiezen voor veredeld plamuur bestaat de basis van de betonlook die wij
gebruiken dus uit echt cement. Door meerdere goede lagen aan te brengen krijg je een echte
steenachtige ondergrond. De laatste laag wordt ruimer aangebracht. Door deze laatste laag op de
juiste wijze te pleisteren en daarbij in juiste mate een vorm van imperfectie en onvolmaaktheden aan
te brengen, krijgen de meubels precies de juiste structuur met een echte betonuitstraling.
Coprox is een cementgebonden kunsthars mortel die voornamelijk door de professionele verwerker
aangebracht wordt. Het vereist wel het nodige geduld om dit tot een mooi eindresultaat met een
sterk natuurlijk uiterlijk te brengen.
Het pleisterwerk met kleine imperfecties en onvolmaaktheden zoals kleine barstjes of scheurtjes, iets
ruwere plekjes, oneffenheden op de randen en kleurnuances geven het meubel zijn unieke en
waardevolle karakteristieke uitstraling zoals dat ook is bij echt beton.
Onze meubels van beton zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Lichte kleurafwijkingen zijn
mogelijk door de aardpigmenten en doordat het materiaal in deelleveringen in zakken wordt
ingekocht. Ook het droogproces en de warmte of luchtvochtigheid tijdens het drogen kan een licht
kleurafwijking veroorzaken. Kleurverschillen onderling en ten opzichte van het showroommodel of
de productfoto op de webshop zijn daarom voor de hand liggend en niet te voorkomen.
Wanneer je een of meerdere producten tegelijk besteld, proberen wij de verschillende meubels
zoveel mogelijk tegelijk te vervaardigen en op elkaar af te stemmen. Wanneer je echter op een latere
datum een product nabesteld, kan deze in kleur of afwerking iets afwijken.
Deze kunsthars gebonden cementmortel is evenals beton een steenachtig en dus poreus materiaal
en neemt snel vocht en vuil op. Onze meubels worden daarom na droging eerst geïmpregneerd en
vervolgens voorzien van meerdere lagen watergedragen water-en vuilwerende bescherming voor
beton.

Onderhoud meubelen van beton
 Voorkom onnodig grote druk op het meubel en plaats het meubel vlak. Met name de hoeken
en randen van het beton zijn kwetsbare punten.
 Gebruik onderzetters onder kopjes, glazen, pannen etc. om beschadigingen van vocht,
krassen of verkleuringen door hitte te voorkomen.
 Door vazen, decoratiemateriaal, potten etc. te voorzien van viltjes voorkomt u krassen.
 Gebruik bij potten voor planten altijd een binnenpot en viltjes om schade als gevolg van
continue vochtbelasting te voorkomen.
 Door decoratiematerialen regelmatig te verplaatsen voorkomt u lokale verkleuringen.
 Als er vloeistof wordt gemorst, dient u dit zo snel mogelijk af te nemen met een zachte droge
doek en daarna af te nemen met een licht vochtige zachte doek.
 Gebruik uitsluitend water als u het meubel wilt afnemen. Ondanks dat het beton is voorzien
van een beschermende laag kunnen er kleine verkleuringen ontstaan met name rondom de











minuscule typische putjes wat je ook bij echt beton ziet. Na het drogen zullen deze
verkleuringen weer wegtrekken.
Reinig het oppervlak nooit met hardnekkige schoonmaakmiddelen. Niets is daar tegen
bestand. Met name middelen die citroen bevatten kunnen de coating aantasten door het
zuur.
Om schade aan uw vloer te voorkomen dient u er op te letten dat er na het dweilen van uw
vloer of morsen van vloeistoffen geen vocht achterblijft onder of rondom de stalen of houten
poten.
Beschadigingen aan vloeren kunnen veelal voorkomen worden door vilten dopjes aan de
onderzijde van de poten te plaatsen.
Vervang de vilten dopjes regelmatig.
Verslepen van meubelen kan schade veroorzaken aan de meubelen en de vloer.
Probeer onderhoudsproducten eerst uit op een onopvallende plek.
Alle meubelen zijn ontworpen, ontwikkeld en getest op inpandig gebruik. De meubelen zijn
niet getest op commercieel gebruik. Bij eventueel commercieel gebruik of gebruik in de
buitenlucht of een andere vorm van onjuiste opslag of onderhoud vervalt iedere aanspraak
op de garantie.

