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STRAK & NATUURLIJK

CS Silky Screed | Blend

CORESTONE | Het onmogelijke mogelijk maken
In een wereld waar duurzaamheid vanzelfsprekend is en design steeds belangrijker wordt, hebben wij
een product ontwikkeld met de natuurlijke uitstraling en structuur van beton en met extreem sterke
eigenschappen. De producten zijn in vele aardetinten verkrijgbaar, zowel in een solid kleur als in een
blend versie. Het systeem is naadloos en zeer geschikt om aan te brengen op vloeren en wanden.
Ontdek de kracht van Corestone!
Een natuurlijk design product dat tegen een stootje kan en zich thuisvoelt in elk interieur. Of het nu gaat
om de ruimtes in een woning, een winkel, een kantoor of een showroom, met Corestone ontdekt u een
hernieuwde wereld.

CS Sky Grey | Blend

CS Stone | Solid

COMFORTABEL & STOER

CS Full Taupe | Solid

STERK & SFEERVOL

CS Stone | Solid

ROBUUST & PUUR

CS Grey Bush | Solid

PRACHTKLEUREN
CORESTONE | Natuurlijk kleurenpallet
Onze kleuren zijn met veel zorg samengesteld en bestaan uit twaalf aardetinten. De producten zijn in twee versies verkrijgbaar: in
een solid kleur, voor een strakke uitstraling of in een blend versie, met een natuurlijke vleug.

CS Stone | Solid

CS Grey Haze | Solid

CS Desert | Solid

CS Coffee | Solid

CS Full Taupe | Solid

CS Dark Metal | Solid

CS Grey Bush | Solid

CS Pearl | Solid

Kleurechtheid | De kleuren in de brochure zijn indicatief weergegeven. Vraag voor gebruik vrijblijvend een sample aan.

CORESTONE | De natuurlijke design uitstraling voor iedereen
Deze hoogwaardige vloer- en wandafwerking heeft vele ijzersterke eigenschappen. Corestone is sterker dan menig
ander ‘betonlook’ product, vertoont geen krimp en is over bestaande tegels aan te brengen.
Corestone is geschikt voor vele toepassingen, zowel voor particulieren als voor grote projecten. De mogelijkheden
zijn eindeloos want dit hoogwaardige product kan gebruikt worden voor nieuwbouw en renovatie. De vloer wordt
voorzien van een matte afwerking en is tevens geschikt voor intensief gebruik.
Unieke eigenschappen:
• Minimale laagdikte (2-5mm)
• Naadloos
• Slijtvast
• Stootvast
• Vloeistofdicht
• Goede antislip eigenschappen
• Hoge chemicaliënbestendigheid
• Oplosmiddelvrij
• Anti allergie
• Brandvertragend
• Voor binnen gebruik

Voordelen:
• Geschikt voor vloeren en wanden
• Moeiteloos over tegels, giet- of dekvloer aan te brengen
• Geen sloopkosten
• Geschikt voor vloerverwarming
• Makkelijk te onderhouden
• Snelle aanbrengtijd
• Geen krimpscheuren
• Zeer lange levensduur

CORESTONE | De vloer die mooi blijft!
EXTREEM STERK
Een sterk staaltje werk, dit unieke systeem.
Bestand tegen vele vormen van belasting
en zeer slijtvast.

ROBUUST MAT
Een natuurlijke, stonelook uitstraling, met
een matte afwerking. Ambachtelijk aan te
brengen door professionals.

NATUURLIJK DUURZAAM
Bestaat voor 90% uit direct natuurlijke
grondstoffen en wordt gemaakt met producten
van Europese A-Klasse leveranciers.
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CS Silky Screed | Blend

CS Sky Grey | Blend

CS Slate | Blend

CS Mahogany | Blend

CS Slate | Blend

U bent op afspraak van harte welkom in onze
EPI Experience (showroom).
EPI Group | Duikboot 1-7 | 3991 CK Houten |

085 - 047 51 52 | info@corestonefloor.com

