
BONCREAT   
Origineel Beton Ciré

Beton Ciré is van oorsprong een 
oude Franse techniek om beton een 
mooi uiterlijk te geven. 

Aangezien beton erg dik is en neiging 
heeft om te scheuren is deze techniek 
is in de loop der tijd doorontwikkeld 
tot een bijzondere beton stuc die in 
een dunne laag kon worden 
aangebracht. 

Deze beton stuc is bijzonder sterk, 
slijtvast, duurzaam, elastisch, 
scheuroverbruggend, watervast, 
hydrofoob en hecht op vrijwel ieder 
oppervlak.  

Hierdoor is het geschikt voor allerlei 
toepassingen van vloer tot wand, van 
woonkamer tot badkamer, van 
aanrechtblad tot tafel of van 
kantoorvloer naar hotelvloer.  



BONCREAT BETON CIRÉ VLOEREN, 
TIJDLOZE KWALITEIT 
Boncreat Beton Ciré is ideaal voor iedereen 
die op zoek is naar een vloer met de 
uitstraling van Beton zonder de nadelen 
van echt beton zoals scheurvorming. 
Boncreat Beton Ciré is zeer hard, enorm 
slijtvast, duurzaam, dun,  geschikt voor 
vloerverwarming en door het ontbreken 
van vuil aantrekkende voegen en 
overgangen erg makkelijk in onderhoud. 
Het assortiment aan Beton Ciré 
Vloeren heeft voor u veel mogelijkheden. 
Van ingetogen en rustig tot levendig en 
stoer. 
Bent u op zoek naar een fijnere strakkere 
vloer dan is wellicht het Venetiaans  Beton 
Ciré  iets voor u. Wilt u juist een meer 
stoerdere robuuste uitstraling kijk dan 
eens naar Beton Ciré Brût. 
Al deze vloeren combineren 
gebruiksgemak met schoonheid, in iedere 
ruimte van woning tot bedrijf.  Door het 
ontbreken van voegen wordt de vloer als 
het ware een volledig onderdeel van het 
gebouw. Hierdoor ontstaat  een basis voor 
het overige interieur.                             

Alle Boncreat Beton Ciré varianten kunnen 
bij renovatie meestal zonder sloopwerk in 
korte tijd worden gerealiseerd en zijn 
leverbaar in iedere kleur .



Boncreat in uw Badkamer 
Wilt u eens wat anders dan de standaard 
tegeltjes in uw badkamer, niet meer 
die onrustige storende voegen maar een 
mooie serene rust met de uitstraling van 
stoer Beton of ingetogen natuur-
kleuren als tadelakt  dan is Boncreat 
Beton Ciré wellicht ook iets voor u. 
Met Boncreat Beton Ciré maakt u uw 
badkamer bijzonder en tegelijkertijd toch 
tijdloos. 

Boncreat Beton Ciré is zeer geschikt om 
uw badkamer wanden mee af te werken, 
zelfs in het gedeelte waar u doucht. Het 
is na afwerking waterdicht en daarmee 
ideaal voor in de badkamer. Door het 
ontbreken van de storende vuil 
aantrekkende voegen ontstaat een 
praktische makkelijk te onderhouden 
wandafwerking.  Beton Cire geeft meer 
rust in een ruimte, zeker in kleinere 
ruimtes zoals de badkamer ontstaat 
daardoor een vergrotend effect. 

Door de rustige uitstraling past Boncreat 
BetonCiré in vrijwel iedere sfeer, van 
strak en modern tot landelijk en zelfs 
klassiek, vooral de kleurkeuze is daarbij 
van belang. 
Boncreat Beton Ciré is in iedere 
badkamer toe te passen van nieuwbouw 
tot renovatieproject daarbij is het in de 
meeste gevallen niet eens nodig om het 
tegelwerk te verwijderen.

Door het ontbreken van 
voegen ontstaat een 
serene rust.  

Hierdoor krijgen andere 
onderdelen zoals kranen, 
sanitair de kans om hun 
schoonheid te tonen en 
ontstaat als vanzelf meer 
ruimte. 



BONCREAT BETON CIRÉ TRAPPEN  

Vanwege de uniek combinatie van hardheid met 
elasticiteit is Boncreat Beton Ciré uitermate 
geschikt als trapafwerking.  

De antislipklasse R9 voorkomt uitglijden en maakt 
uw trap slijtvast en krasvast. 

De afwerking met 2 komponent Boncreat PU of de 
Boncreat Ecosealer zorgt voor een uitstekende 
vlekwering. 

Met Boncreat Beton Ciré maakt u van uw trap een 
echte blikvanger in uw woning of bedrijf 

Boncreat beton ciré is geschikt voor zowel open 
als dichte trappen in nieuwbouw en bestaande 
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BONCREAT BETON CIRÉ 
AANRECHTBLADEN  

Weinig onderdelen van de keuken zijn zo 
belangrijk als het aanrechtblad. U zult er 
immers vrijwel dagelijks aan werken. 
Daarom moet het tegen een stootje 
kunnen maar ook comfortabel zijn in het 
gebruik en onderhoud. Tegelijkertijd is 
het blad dé blikvanger in uw keuken, dus 
zal het behalve praktisch ook mooi 
moeten zijn. 

Boncreat is daarvoor uitermate geschikt 

Met Boncreat Beton Ciré kunt u niet alleen een 
strakke moderne betonlook creëren, in de juiste 
kleur is het zeer goed toepasbaar in een 
landelijk modern of zelfs een klassiek interieur. 



BONCREAT BETON CIRÉ in uw 
kantoor, showroom, hotel of 
restaurant  

Ook in projectmatige toepassing 
zoals kantoren, hotels, 
restaurants, showrooms et 
cetera is Boncreat Beton Ciré 
een uitstekende keuze.  

Het combineert schoonheid met 
de praktische eigenschappen die 
nodig zijn voor projectmatige 
toepassingen. Architecten 
werken daarnaast ook graag met 
de kleur- en structuuropties die 
uiteenlopen van strak en modern 
tot stoer en robuust.   

HOOFDKANTOOR DOUWE EGBERTS 

HOTEL BLOOM BRUSSEL 

NIKE LONDON 

VERGADERZAAL 
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