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BONCREATIONS is de enige 
Nederlandse fabrikant van Beton 
Ciré. 

Badkamers, vloeren, buitenmuren, 
trappen, tafels, schouwen, 
aanrechtbladen, etc. voor elke 
ondergrond beschikt Boncreations 
over het juiste product. 
Boncreat producten blinken uit 
in verwerkingsgemak, kleur- en 
slijtvastheid en geven de zekerheid 
van een duurzame afwerking.

Op onze Boncreat Academy geven 
we gratis trainingen en workshops 
om de kennis over Beton Ciré 
en de verwerking daarvan te 
verspreiden.  

Voor groepen ook op locatie bij 
onze dealers.
                     

                    

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

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

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

WAT IS BETON CIRÉ?

• Kant-en- klaar, emmer open en direct smeren.
• Eenvoudig aan te brengen.
• Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden.
• Iedere gewenste kleur: RAL, NCS, Farrow & Ball, Histor, Flexa etc.
• Geschikt voor woningen, bedrijven, kantoor, scholen, horeca, etc.
• Voor vloeren, wanden, badkamers, trappen, toilet, meubels etc.
• Afwerking resistent tegen: koffie, wijn, bier, vruchtensappen, etc.
• Oplosmiddelvrij en Silicaatvrij.
• Antibacteriële afwerking.
• Korte levertijd.
• Naadloos.
• Eenvoudig te reinigen.
• Nederlands product.

Waarom Beton Ciré?
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Over Boncreations

Wat is Beton Ciré?

Inhoud

Boncreat Beton Ciré vloer

Boncreat Beton Ciré badkamer

Boncreat Beton Ciré trap

Boncreat Beton Ciré aanrechtblad

Boncreat Beton Ciré toilet

Boncreat Beton Ciré meubel

Origineel Beton Ciré

Venetiaans Beton Ciré

Venetiaans Beton Ciré met schakering

Beton Ciré Stonewash

Beton Flow vloeren

Metal Stuc / Metal Floor

Roest Stuc / Roest Floor

Glamour Stuc / Glamour Floor

Croco Stuc / Croco Floor

Kleuren

Inspiratie

Boncreat Academy

Contactgegevens
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Boncreat Beton Ciré is ideaal voor iedereen die op 
zoek is naar een vloer met de uitstraling van beton 
zonder de nadelen van zo’n echt dikke betonvloer.              

Boncreat Beton Ciré is hard, slijtvast, duurzaam 
en uiterst geschikt voor vloerverwarming. 
Door de dunne opbouw van slechts een paar mm 
is het in vrijwel iedere situatie toepasbaar.

Omdat het volledig naadloos is, zijn er geen vuil 
aantrekkende voegen en is het eenvoudig te reinigen. 
Ook ontstaat er rust in de ruimte, wat een goede basis 
is voor het overige interieur. Het assortiment aan 
Beton Ciré vloeren heeft voor u veel mogelijkheden.  
Van ingetogen en rustig tot levendig en stoer.

BONCREAT BETON CIRÉ
OP UW VLOER



Renovatie zonder sloopwerk

Alle Boncreat Beton Ciré varianten kunnen bij 
renovatie meestal zonder sloopwerk in korte tijd 
worden gerealiseerd en zijn leverbaar in iedere kleur.
Gewoon over uw huidige tegelvloer.
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BONCREAT BETON CIRÉ
IN UW BADKAMER

Wilt u eens wat anders dan tegels in uw badkamer? 
Geen onrustige storende voegen maar een rustig sereen geheel met de uitstraling van stoer 
beton, of mooie ingetogen natuurkleuren dan is Boncreat Beton Ciré wellicht iets voor u. 
Boncreat Beton Ciré maakt uw badkamer bijzonder en tijdloos.

Boncreat Beton Ciré is zeer geschikt voor badkamerwanden, zelfs in het gedeelte waar 
u doucht. Het is na afwerking waterdicht en daarmee ideaal voor in de badkamer.

Door het ontbreken van de vuil aantrekkende voegen ontstaat er een praktische 
makkelijk te onderhouden wandafwerking. Beton Ciré geeft meer rust in een 
ruimte, zeker in kleinere ruimtes ontstaat daardoor een vergrotend effect.

Door de rustige uitstraling past Boncreat Beton Ciré 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.



10

Denk onderweg naar boven ook eens 
na over het moois onder je voeten

‘
’



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

De antislipklasse R9 voorkomt uitglijden.

De afwerking met Boncreat PU 2k 
Coating of de Boncreat EcoSealer zorgt 
voor een uitstekende vlekwering en 
maakt uw trap slijtvast. Met Boncreat 
Beton Ciré wordt uw trap een echte 
blikvanger. Boncreat Beton Ciré is geschikt 
voor zowel open als dichte trappen in 
nieuwbouw en bestaande woningen,
maar zeker ook in bedrijfsmatige situaties.

Trappen kunnen ook worden uitgevoerd 
met onze specials: Boncreat Metal 
Stuc, Glamour Stuc of Croco Stuc.

Door vloer en trap uit te voeren in 
één materiaal ontstaat automatisch 
een mooi totaalplaatje.
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BONCREAT BETON CIRÉ
OP UW TRAP
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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 BETON CIRÉ
OP UW AANRECHTBLAD

Maak een basis van watervast verlijmd MDF of watervast verlijmd Multiplex in 
iedere gewenste vorm. Werk daarna met Boncreat Beton Ciré alles af als 1 geheel 
zonder verbindingsnaden. Hierdoor loopt alles door als een naadloos geheel.
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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 

klassiek interieur.
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Alle Boncreat Beton Ciré varianten zijn ook 
zeer geschikt om uw toiletwanden en vloer 
mee af te werken. Ook Boncreat Metal 
Stuc of Boncreat Glamour zijn geschikt.

Door de afwerking met Boncreat PU 2k  
Coating of Boncreat EcoSealer ontstaat 
een makkelijk reinigbaar oppervlak, ook 
urine is éénvoudig te verwijderen.

Doordat Boncreat geen voegen 
heeft lijkt uw toilet ruimer.

U kunt zelf kiezen welke structuur u 
mooi vindt, van fijn en vlak tot robuust 
en stoer, vrijwel alles is mogelijk. 

Met uw kleurkeuze bepaalt u de sfeer. 
Van warm en romantisch tot strak 
of landelijk. Of juist iets gewaagds 
en origineels, het kan allemaal.
 

BONCREAT BETON CIRÉ
IN UW TOILET
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Naast de vele mogelijkheden kunnen 
de Boncreat producten ook worden toegepast op meubels.

Tafels of kasten van beton, een metaal gouden of bronzen badkamermeubel. 
Een roestig ijzeren tafel, een crocodilprint keuken het kan allemaal 

met de Boncreat producten, in iedere kleur en stijl.

Bent u geïnteresseerd? Vraag dan gerust eens naar de mogelijkheden of check de website.
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BONCREAT BETON CIRÉ
OP UW MEUBEL
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‘Origineel Beton Ciré’ is een 
krachtige beton met de normale 
subtiele Beton Ciré structuur 
en een vrij egale kleur. 

Het bevat een kleine steenfractie 
waardoor het oppervlak robuust 
overkomt. Origineel Beton Ciré 
geeft vrijwel iedere ondergrond 

een mooie subtiele stoere 
beton- of steenuitstraling. 

Origineel Beton Ciré kan worden 
afgewerkt met extra matte, 
zijdeglans of hoogglans afwerking.
Het smeerbeeld kan variëren van 
strak en rustig tot stoer en robuust. 

ORIGINEEL BETON CIRÉ
18



‘Venetiaans Beton Ciré’ is de meest 
fijne soort van het Beton Ciré. 

Deze variant kan worden aangebracht 
met veel, gemiddeld en vrijwel 
zonder kleurschakering. 
Als het Venetiaanse Beton Ciré wordt 
aangebracht zonder schakering is het 
oppervlak overwegend egaal van kleur.

Met Venetiaans Beton benadert 
u het meest de uitstraling van 
het gevlinderde Beton. 
In zandkleuren of andere tinten ontstaat 
de uitstraling van gepolijst natuursteen. 
Alle varianten zijn leverbaar in een 
eindeloos palet aan kleuren en kunnen 
worden afgewerkt met mat, zijdeglans 
of hoogglans Boncreat PU 2k Coating. 

VENETIAANS BETON CIRÉ
19
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Boncreat Venetiaans Beton Ciré is de meest fijne soort van 
Beton Ciré.  

Indien het wordt aangebracht met kleurschakering ontstaan 
er natuurlijke kleurnuances. Deze kleurnuances bepalen 
de uitstraling van het oppervlak, van rustig en ingetogen 
tot levendig en stoer. Men verkrijgt de uitstraling van een 
gevlinderde beton vloer.

Grotere kleurnuances kunnen ook worden gemaakt door te 
werken met meer dan 1 kleur. 
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Boncreat Stonewash is een 
stoere ambachtelijke vloer. 
Bij het aanbrengen wordt 
uitgegaan van de kracht van 
imperfectie, hierdoor is deze 
vloer bij uitstek geschikt voor 
vrijwel iedere toepassing.

Het oppervlak kenmerkt 
zich door een regelmatige 
onregelmatigheid. Hierdoor 
wordt additionele schade 
als ware onderdeel van de 
vloer. Het maakt de vloer 
zelfs mooier. Dit maakt 
het Beton Ciré Stonewash 
buitengewoon praktisch 
in het dagelijks gebruik.
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BETON FLOW
VLOEREN

Boncreat Beton Flow vloeren 
hebben een echt industrieel 
karakter, ook zijn het vloeren waar 
je goed op kunt leven en werken. 

Boncreat Beton Flow vloeren 
hebben een echte beton uitstraling 
en zijn toch slechts 3 mm dik. 
Tijdens het droginsproces onstaan 
mooie structuren, subtiele 
hoogteverschillen en haarscheurtjes 
(net zoals bij echt beton).

De afwerking met Boncreat 
EcoSealer maakt de vloer 
resistent tegen o.a. koffie, 
thee, vruchtensappen, 
wijn, bier, melk, etc.



Boncreat Metal is een nieuwe luxe afwerking 
voor vloer, wand, trap, badkamer, deur, meubel 
en andere objecten. Boncreat Metal Stuc is 
een stuclaag op metaalbasis van circa 1,5 
mm dik met bijzondere eigenschappen.

Boncreat Metal Stuc is verkrijgbaar in 
diverse metaal varianten: Messing, Koper, 
Brons, Pale Gold, Champagne Goud en 
Zilver. De varianten zijn onderling te 
combineren waardoor vele effecten en 
kleurschakeringen mogelijk zijn. Ook kan 
het oxideerproces in gang worden gezet

Boncreat Metal Stuc kan op verschillende 
wijzen worden verwerkt, van stoer en robuust 
tot subtiel en ingetogen.Ook kunnen patronen 
worden aangebracht in het oppervlak zoals 
bijvoorbeeld het Croco effect. Er zijn bijzondere 
varianten zoals onze Gold & Black, Copper & 
Black en Bronze & Black varianten, daarbij is de 
onderlaag uitgevoerd in contrasterend zwart.

Met Boncreat Metal Stuc maak je van een wand, 
vloer ,trap of meubel echt een bijzonder item. 

METAL STUC
METAL FLOOR
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ROEST STUC 
ROEST FLOOR

Boncreat Roest Stuc is een nieuwe stoere 
afwerking voor wand, meubel, deur of 
ander oppervlak. Boncreat Roest Stuc 
hecht op vrijwel iedere ondergrond 
zonder dat een hechtprimer nodig is.

Deze stuclaag van circa 1,5 mm op ijzerbasis 
heeft een doorgeroest oppervlaktereliëf. 
Door de manier van aanbrengen ontstaat 
een stoer of strak oppervlak, al naar gelang 
u zelf wilt. Ook kunt u de Roest Stuc 
bewerken tot een Boncreat Croco Stuc.

Roest Stuc is ook te combineren met onze 
andere Beton Ciré varianten of Metal Stucs 
waardoor vele effecten mogelijk zijn. 
Boncreat Roest Stuc kan op verschillende 
wijzen worden verwerkt; 
van opvallend stoer en rauw tot 
subtiel, warm en natuurlijk.

Met Boncreat Roest Stuc maak je van iedere 
wand, meubel, trap, deur of ander 
object iets bijzonders.
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GLAMOUR STUC 
GLAMOUR FLOOR

Boncreat Glamour is een nieuw ontwikkelde 
Beton Ciré afwerklaag voor vloeren, wanden en 
andere oppervlaktes. Boncreat Glamour geeft 
een luxe rijke uitstraling aan ieder oppervlak.

Boncreat Glamour bevat een subtiele 
glinstering, u kunt daarbij kiezen uit 
de glinstervarianten goud of zilver. 

Boncreat Glamour is leverbaar 
in iedere gewenste kleur.
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• Luxe uitstraling.
• Uitgebreid kleurenpalet.
• Originele wand of vloerafwerking.
• Slijtvast.



Boncreat Croco Stuc is een 
techniek om Beton Ciré aan te 
brengen op een originele manier.

Het Beton Ciré wordt tijdens de 
verwerking voorzien van een Croco 
Patroon. De techniek is toepasbaar 
in iedere soort Beton Ciré maar 
ook in onze Metal Stuc, Roest Stuc 
of Glamour Stuc Varianten. 

Met Boncreat Croco maak 
je van een wand, vloer of 
meubel een bijzonder item.
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CROCO STUC 
CROCO FLOOR
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KLEUREN
De Boncreat producten kunnen in een zeer uitgebreid palet 
aan kleuren worden geleverd. De kleuren zijn ook onderling 

te combineren of door elkaar heen te verwerken. 

De verschillende afwerkingsmogelijkheden met Boncreat PU 
2k Coating geeft u de keuze om het geheel een extra matte, 
een zijdeglans of hoogglans afwerking te geven. De Boncreat 

EcoSealer Color geeft ook veel creatieve kleur mogelijkheden.
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INSPIRATIE
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INSPIRATIE
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Eigen Productontwikkeling
Boncreations BV beschikt over een eigen Research & Development afdeling waar de Boncreat producten 
worden ontwikkeld. Door de korte lijnen in de organisatie zijn er ook mogelijkheden om out of the box te 
kunnen denken en tailormade mogelijkheden aan te bieden. Zo is bijvoorbeeld voor Douwe Egberts een 

ecologische vloer, wand- en plafondafwerking gemaakt met hun eigen koffie.

Duurzaamheid & Gezondheid
De Boncreat producten worden geproduceerd in Nederland, waarbij grondstoffen vooral regionaal worden 
ingekocht. Alle Boncreat producten voldoen aan de VOS wetgeving. Boncreat Beton Ciré is als enige Beton 

Ciré in Nederland volledig vrij van schadelijke sillicaten.

Deskundige begeleiding
Voor het toepassen van de Boncreat producten zijn heldere verwerkingsinstructies ontwikkeld. Ook zijn er 
workshops voor vakmensen en particulieren om met de producten om te kunnen gaan. Bovendien staat er 
een team van ervaren en technisch uitstekend geschoolde vakmensen klaar voor advies en begeleiding. 

Neem gerust contact op voor advies: 078 610 0818

Boncreat Academy
In onze Boncreat Academy geven wij gratis trainingen voor vakmensen en leiden wij deze op tot gecertificeerd  

Beton Cire Expert.



31



32

BonCreations BV

Daltonstraat 17,
3335 LR Zwijndrecht
+31 (0) 78 61 00 818
info@boncreations.nl
www.boncreations.nl

CONTACT

Uw Boncreat dealer:


