Een eigentijds interieur creëer je
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eenvoudig met Brander Stucco Beton.
Dit ruwe wandeffect creëert men

De kleur van een ruimte is zeer belangrijk

in slechts twee bewerkingen.

in een goed interieur adviesplan.
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Brander
Stucco Beton

De keuze van de juiste wandafwerking
en kleurintensiteit moet de functie

Stucco Beton van Brander biedt

van een ruimte voor de mens

een zeer groot kleurenaanbod.

perfect ondersteunen.

Men heeft een variëteit van zachte tinten,
intensere kleuren en ook vergrijsde en
donkere kleuren.

De afgebeelde kleuren

Zo kan men een perfecte harmonie
De wittinten van Brander Stucco Beton

in de foto’s en in de paletten
zijn bedoeld ter inspiratie en als

bieden een interieur een extra pure dimensie.
ondersteuning bij kleurkeuze en –advies.
Een ruwe structuur met een subtiele kleur geeft
een zeer vernieuwend resultaat.

Om druktechnische redenen kunnen er
kleurafwijkingen ten opzichte
van reële kleurstalen optreden.
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creëren in elk type interieur.
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vanzelfsprekend

vanzelfsprekend

Stucco Beton
De ruwe en zuivere impact van
Brander Stucco Beton geeft zowel
een klassiek als een modern interieur
een subtiele hedendaagse uitstraling.
Door de uitgebreide kleurkeuze mogelijkheid
creëert men makkelijk en harmonie tussen
materie, kleur en beleving.
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Elke structuur geeft met zijn
unieke karakter steeds een andere
meerwaarde aan de architectuur.
Elke kleur of kleurcombinatie heeft
een verschillende werking op de mens
en zijn persoonlijke beleving.
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Kleurclaims worden nooit aanvaard op basis van vergelijking
met drukwerk. In de praktijk kan de kleurindruk van
een decoratieve wandafwerking verschillen door lichtinval,
andere kleuren in de omgeving en
de persoonlijke handtekening van de decorateur.

