
Gevels 
met
beton
Uitstraling

One Skin gaat volop mee in de nieuwe trend en heeft een thermisch gevel-
isolatiesysteem met betonlook ontwikkeld. 

KLEUREN

We bieden 4 standaard betonlook-motieven aan in ons gamma. Hou er wel 
rekening mee dat de techniek “betonlook” een ambacht is waardoor het 
resultaat steeds varieert, net zoals dit ook het geval is bij echte beton.

MAATWERK

Naast de 4 standaard motieven die wij hebben uitgewerkt, kan er ook 
steeds een look op maat gemaakt worden. De enige beperking die hier 
bestaat zijn intensieve tinten met een lichtreflectie kleiner dan 25%.

Concrete Ostend 
Sandy grey

Concrete Dakar 
warm grey

Concrete Berlin 
grey

Concrete Milan 
off-white



BETONLOOK WORDT AANGEBRACHT IN EEN MEERLAAGS SYSTEEM  

Na het voldoende uitdrogen van de primer worden 2 lagen RÖFIX Kreativ 0,7 mm aangebracht. In de tweede laag kan 
met de oppervlaktestructuur “gespeeld” worden om mee het eindbeeld te bepalen.Het is belangrijk om deze beide 
lagen zo aan te brengen zodat deze samen een minimum dikte hebben van 1 mm ter bescherming van het ETICS.

Na volledige uitdroging van de tweede laag (min 2 dagen of langer bij vochtig en koud weer) wordt de finale laag 
RÖFIX Kreativ 0,5 mm als gladpleister aangebracht. Door de verse pleister een weinig te bevochtigen tijdens het dicht-
trekken bekomt men schakeringen in het kleur. Dit is een afwerking ‘hand-made’ en op maat van de klant. Desbetref-
fende afwerkingen worden extra goed besproken met de eindklant en kunnen steeds kleine nuances teweeg brengen.

“Een afwerklaag van 1 tot 1,5 mm dik en niet te onderscheiden 

van echt beton……zeker als er ook voegen worden aan toegevoegd.”

Contact: Axo Industries BV - Lageweg 37 -8930 Menen -BTW BE 0477.860.701 - T 057 36 34 23 - beton@axoindustries.be 

Showroom: AXO XPO – AXO Industries - Afwerkingen te bezichtigen in de AXO XPO op afspraak.

Heeft u nog vragen over betonlook?

Contacteer ons telefonisch of via email en wij helpen u verder met al uw vragen rond betonlook. Prijs nodig voor een  
concreet project? Dit kan ook.

www.isditbeton.be


