
TERRAZZO-KLEURENBOEK

Laat je inspireren!
DE MOGELIJKHEDEN VAN TERRAZZO-

 KLEURCOMBINATIES ZIJN EINDELOOS

Ambachtelijken ijzersterkMaatwerk
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Let op, 

de terrazzokleuren kunnen op 

een beeldscherm iets afwijken. 

De kleuren in dit boek zijn 

daarom puur ter inspiratie, niet 

ter indicatie. Wil je zien welke 

kleurcombinatie voor jouw 

ontwerp geschikt is? Beoordeel 

deze dan op echte 

kleurstalen.

Stone Sensation!
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‘Ik wil graag een keukenblad van 
terrazzo, maar hoe kies ik een kleur?’ 

Die vraag krijgen we heel regelmatig. Het is ook een 
terechte vraag, want er is immers zoveel mogelijk. 
Superbelangrijk om hier een goede keuze in te 
maken dat past bij jouw smaak, terrazzo kan immers 
met gemak 100 jaar mee.

In onze showroom vind je een ruime voorraad 
aan samples waardoor het maken van een keuze 
gemakkelijker wordt. Terrazzo is enorm veelzijdig. 
De veelzijdigheid zit hem in de combinaties van 
kleuren en materialen. De kleuren, grootte en 
verhouding als ook de kleur van het cement is 
volledig aanpasbaar. 

De keuze is echt heel ruim. Om de keuze voor jou 
gemakkelijk te maken, hebben wij dit terrazzo-
kleurenboek voor je samengesteld. Ik hoop dat je 

Het kiezen van jouw gewenste kleur!
HET LEUKSTE VAN HET HELE TRAJECT

hieruit inspiratie kunt opdoen voor jouw nieuwe 
terrazzo-keukenblad of andere terrazzoproducten. 
Kies een kleur naar keuze en als je wil, passen we 
de kleurverhouding naar wens aan. Terrazzo is 
maatwerk. Dat zie je al terug in de maatvoering, maar 
ook zeker in de kleurkeuze. 

Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Jouw terrazzo specialist,
Weerstand Natuursteen
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“Een ambacht is handwerk dat wordt 
aangeleerd om een beroep mee uit te 
oefenen” 

Het omschrijft precies hoe het ook werkt met het 
maken van terrazzo-producten. Een vakmanschap 
dat overgaat van de oude naar de jongere generatie. 
Een vak dat je leert door te doen, én een ambacht dat 
door eigen creativiteit ingevuld kan worden. Je komt 
er alleen maar achter door het te proberen.

Dat is wat het ambacht zo gevarieerd en interessant 
maakt, er bestaat geen standaard. Terrazzo maken 
is een ambacht en een blijvend leerproces. Wij leren 
graag wat bij, dus kom maar op met die uitdagingen. 

TERRAZZO

Een oud ambacht
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ST0001

ST0033

ST0032

‘Is terrazzo ook geschikt voor buiten?’ 

Terrazzo is ook zeker geschikt voor buiten. Wel 
eist het dan meer onderhoud, omdat het materiaal 
dan blootgesteld wordt aan allerlei verschillende 
weersinvloeden. Regelmatig behandelen met 
Ambras-T en zeker één keer per jaar met Extra Wax 
is dan geen overbodige luxe. Maar dan kun je ook 
genieten van een mooie tuintafel, tuinbankje of 
terrazzo-afdekplaten zoals op de foto’s te zien is.

Op de foto in het voorbeeld, terrazzo-afdekplaten 
op een gemetselde muur van een groentetuin. Het 
ziet er heel fraai uit, leuk om op te zitten of om je 
aanwinsten op uit te stallen.

Groene vingers!
TERRAZZO VOOR BUITEN
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ST0048

Terrazzo maatwerk
EEN BUITENKEUKEN MET EEN 
TERRAZZO BLAD? 

Zo gauw de zon begint te schijnen en het kwik 
gaat omhoog, dan leven we weer graag buiten in 
eigen tuin. Een loungeset, hangmat, tuintafel met 
een goed boek of een leuk gezelschap. Hoe fijn 
is dat? Ben jij ook zo’n buitenmens? Misschien is 
een buitenkeuken dan een mooie toevoeging. Een 
terrazzo keukeblad maakt jouw buitenkeuken klaar 
voor jaren buitenplezier.

TERRAZZO IN DE BADKAMER

De badkamer, de ruimte waar je je dag actief start 
en  eindigt. Een ruimte van rust om even tot jezelf 
te komen voordat de drukke dag begint. Waar je je 
rustig klaar maakt voor de nacht zodat je lekker kunt 
gaan slapen. 

Met een terrazzo wastafel breng je de rust in 
je badkamer, een eigen privé spa. Terrazzo is 
bestendig tegen vlekken en krassen en niet geheel 
onbelangrijk... Gemakkelijk schoon te maken! 
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ST0021
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ST0044
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Wil je echt iets speciaals in je keukenblad verwerkt 
hebben? Kies dan voor transparant of gekleurd glas 
of zelfs parelmoer.

Het gekleurde glas en het parelmoer zorgt hierbij 
voor een extra glimmend effect. Leuk om een 
bepaalde kleur terug te laten komen in je terrazzo-
keukenblad. Het transparante glas zorgt voor diepte 
in je keukenblad. Het geeft echt een heel leuk effect 
wat op een foto niet goed af te beelden is. In het 
voorbeeld zie je wel schaduw ontstaan bij ieder 
transparante glaskorrel. Een aanrader om dit een 
keer te bekijken op een fysieke kleurstaal.

Roodgekleurd glas

Transparant glas

Parelmoer

Voor iedere stijl!
VERSCHILLENDE 
MATERIALEN IN TERRAZZO
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ST0043
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ST0052 ST0053 ST0051

ST0020ST0031

ST0019

ST0036 ST0002ST0048

ST0001 ST0033 ST0032 ST0043ST0005

ST0021



23

ST0025ST0004 ST0023 ST0024 ST0028

ST0029ST0003 ST0008 ST0009 ST0010

ST0045 ST0046 ST0047 ST0026 ST0027
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ST0049ST0022

ST0016 ST0054

ST0030 ST0044 ST0037 ST0038 ST0039

ST0040 ST0041 ST0042

Let op, 
de terrazzokleuren kunnen op 

een beeldscherm iets afwijken. De 
kleuren in dit boek zijn daarom 
puur ter inspiratie. Wil je zien 

welke kleurcombinatie voor jouw 
ontwerp geschikt is? Beoordeel 

deze dan op echte 
kleurstalen.



Voor een unieke uitstraling in jouw keuken.
KIES VOOR EEN 

TERRAZZO KEUKENBLAD

Ambachtelijk en ijzersterk 
maatwerk. Voor jouw nieuwe 
of bestaande keuken.

Vlieter 1, Urk

 0527-683725
 info@weerstandnatuursteen.nl

Met terrazzo kies je 
voor duurzaam.

In 1 stap een offerte?
www.weerstandnatuursteen.nl
Maak ook kennis met vele 
andere terrazzo-mogelijkheden.

100% vakwerk

mailto:info%40weerstandnatuursteen.nl?subject=Informatie%20aanvraag%20Terrazzo
http://www.weerstandnatuursteen.nl
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In 1 klik een offerte?
www.weerstandnatuursteen.nl

Contact via e-mail?
info@weerstandnatuursteen.nl
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