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Product: Liquid Metal
Kleur: Brons
Merk: VeroMetal
Toepassing: Wand – muur
Interieur
Natte ruimte**
Verwerking: Verspuiten / Verspanen
Ondergrond: Stucwerk saus klaar, MDF,
RVS Gepoedercoat*

Product: Liquid Metal
Kleur: Verouderd Koper
Merk: PM Lisse
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Natte ruimte**
Verwerking: Verspanen
Ondergrond: Stucwerk saus klaar, MDF,
RVS Gepoedercoat*

Product: Betonlook
Kleur: Bassalt
Merk: PM Lisse
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Natte ruimte**
Verwerking: Verspanen
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en
MDF

Product: Betonlook
Kleur: Industry
Merk: PM Lisse
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Natte ruimte**
Verwerking: Verspanen
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en
MDF

*Toepasbaarheid tot 120 graden °C
*Voor toepassing op RVS eerst voorzien van neutrale
poedercoating
**Wanden cement gebonden
**Interieur voorzien van Tricoya platen

*Voor toepassing op RVS eerst voorzien van neutrale
poedercoating
**Wanden cement gebonden
**Interieur voorzien van Tricoya platen

**Wanden cement gebonden
**Interieur voorzien van Tricoya platen

**Wanden cement gebonden
**Interieur voorzien van Tricoya platen

Product: Roest
Kleur: Roest
Merk: PM Lisse
Toepassing: Wand - muur
Verwerking: Verspanen
Ondergrond: Stucwerk saus klaar, MDF,
RVS Gepoedercoat*
*Voor toepassing op RVS eerst voorzien van neutrale
poedercoating

Product: Epoxy
Kleur: Zwart / Wit
Merk: PM Lisse
Toepassing: Interieur
Verwerking: Gieten
Ondergrond: MDF

Product: SP Craquelée
Kleur: SP 321
Merk: Rivedil
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Verwerking: Kwasten
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en
MDF

Product: Polverde di Stella
Kleur: TN 044 Extra
Merk: Rivedil
Effect: Glitter
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Verwerking: Kwast en Spaan
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en
MDF

Product: Spririto Libero
Kleur: Cura del Corpo
Merk: Giorgio Graesen
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Verwerking: Verspanen en Spons
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en
MDF

Product: Fila di Seta
Kleur: Grijs
Merk: Giorgio Graesan
Toepassing: Wand - muur
Interieur
Verwerking: Kwasten
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en

MDF

Product: Istinto
Kleur: Pietra Conemporanea
Merk: Giorgio Graesan
Toepassing: Wand - muur
Verwerking: Verspanen
Interieur
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en

MDF

Product: Istinto
Kleur: Pietra Intagliata blokverband
Merk: Giorgio Graesan
Toepassing: Wand - muur
Verwerking: Verspanen
Interieur
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en

MDF

Product: Behang Fresco
Kleur: Fresco
Merk: Affreschi & Affreschi
Toepassing: Wand - muur
Verwerking: Behangen
Ondergrond: Stucwerk saus klaar en
MDF

Aanvullende informatie over de genoemde merken:
VeroMetal
een koud vloeibaar metaal dat op nagenoeg ieder oppervlak kan worden aangebracht door middel van spuiten, spatelen of rollen. Na het aanbrengen heeft het
object alle eigenschappen van het betreffende metaal. Niet een finish eruitziet als metaal, maar echt metaal zoals brons, koper, zink, ijzer etc. Met een grote
ontwerpvrijheid als gevolg. Het hecht zeer goed op vrijwel elk oppervlak en breekt of bladdert niet. En door de metalen finish is het uitermate geschikt voor
schuren, polijsten, patineren en oxideren wat elk object of project een unieke en karakteristieke uitstraling garandeert.
PM Lisse
Je ziet steeds meer; het traditionele tegelwerk in natte ruimtes, keukens en vloeren wordt meer en meer vervangen met een sfeervolle betonlook- afwerking.
Kies je voor PM Lissé, dan kies je voor kwaliteit, hygiëne en eenvoudig onderhoud. Unieke eigenschappen van PM Lissé producten zin: slijtvast, onderhoudsvriendelijke,
voegloos en gegarandeerd waterdicht. Wat is PM Lissé: Al vele eeuwen wordt dit product gebruikt: een cementgebonden stucsoort. De producten van PM Lissé hecht
op vrijwel elke ondergrond en is bijna overal toepasbaar. Pm Lissé producten zijn afgelopen jaren verbeterd; nog sterker, slijtvaster en een gegarandeerde waterdicht
structuur. Naast PM Lissé cementgebonden stuc, heeft PM Lissé ook een decoratieve lijn; PM Décoration. Dit product is inzetbaar in een restaurant, op een schouw
of op de achterwand van de keuken. De producten variëren van Liquid Metal tot sfeervolle oxidaties, epoxy en natuursteen.
Rivedil
Uniek producten uit een uniek land: De innovatie van Rivedil volgt het millennium aan oude kennis die nog steeds in gebruik is. Het is door het langzaam koken in
houtgestookte ovens van de kalksteenrotsen van ons land dat de kalk vorm krijgt. En door de lange kruiden in speciale putten. Wordt in de kostbare kalkplamuur
geboren. Een natuurlijk en ecologisch materiaal. Dat aan de basis ligt van veel van onze unieke decoratieve afwerkingen en coatings.! ….het product van een unieke
territorium is uniek. 50 jaar volledig Italiaanse geschiedenis: Rivedil een toonaangevend bedrijf op het gebied van hoogwaardige binnen- en buitenverven, coatings,
verven en decoratief stucwerk. Ontstond in 1980 uit de passie en ervaring in de sector van oprichter Cosimo Codardo.
Giorgio Graesan
Deze Milanese firma levert een uitgebreide collectie bijzondere wandafwerkingen en staat bekend om het gebruik van natuurlijke materialen en innovatieve
producten. Passie voor creativiteit, kwaliteit, en mooie materialen, dat is waar dit familiebedrijf voor staat. De focus ligt op het creëren van vernieuwende producten
die onze leefomgeving prettig maken. De Giorgio Graesan producten worden wereldwijd toegepast en door architecten voor geschreven, tot de klantenkring
behoren namen als Hilton, Gucci en Bvlgari. Istinto is een stucco, een product van de Italiaanse leverancier Giorgio Graesan, op basis van marmer en kalk zijn
eindeloze structuurmogelijkheden te realiseren. Van een verweerde betonlook tot natuursteen effect of meer creatieve afwerkingen. Naast de bestaande Istinto
systemen is ook maatwerk qua kleur en structuur, geheel naar wens van de klant, mogelijk. Istinto is ademend en anti-bacterieel.
Affreschi & Affreschi
Geïnspireerd door de fresco’s van de grote meesters uit de Italiaanse kunstgeschiedenis, vervaardigt Affreschi & Affreschi op maat gemaakte murals van de beste
natuurlijke grondstoffen waaronder Carrara-marmer, travertin en kalk. Deze samenstelling zorgt voor een bijzondere structuur met de look en feel van een echte
muur. Made in Italy. Kwaliteit en ambacht komen samen in de murals, welke op bestelling volledig met de hand en op maat vervaardigd worden door ervaren
meester-stucadoors. Het resultaat is custom-made wandbekleding van 1 mm dik flexibel pleisterwerk.

De algemene leveringsvoorwaarden en metaalunievoorwaarden zijn van toepassing op onze producten.
Culion bv * Gildestraat 12 * 8263 AH Kampen * +31(0)38 332 88 44 * info@culion.com * www.culion.com

