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Technische prestaties :

Technologie en 
esthetisch uitzicht

De BEALSTONE bekleding is een mineraal product met een « terrazzo / granito » 
uitzicht. Met een dikte vanaf 2 mm biedt zij onbeperkte mogelijkheden voor uw 
projecten, decoraties en renovaties :

- Zowel binnen als buiten

- Voor horizontale en verticale oppervlakken

- Voor meubilair en decoratie

- In gevarieerde kleuren met opvallende  
 effecten en afwerkingen

De uitzonderlijke 
eigenschappen van de 
BEALSTONE bekleding vinden 
hun oorsprong in de expertise 
van BEAL in de ontwikkeling 
van mortels, betonproducten 
en harsen. De ongeëvenaarde 
knowhow die het bedrijf had 
in zeer specifieke bekledingen 
leidde tot de ontwikkeling 
van een decoratief gamma 
met zeer geringe dikte en erg 
diverse toepassingen.

- Hechting

- Hardheid

-  Geringe dikte vanaf 2 mm

- Talrijke kleuren en uitzichten

-  Nat of droog polijsten



De BEALSTONE bekleding heeft in haar DNA 
genen van « terrazzo », « cocciopesto », « granito » 
en alle bekledingen op basis van steen in mortel. 

Deze mythische en eeuwenoude bekledingen van 
Azië tot Europa en later in de Nieuwe Wereld, 
beleefden historische gebeurtenissen en werden 
door de eeuwen heen bewandeld door gekende 
mensen!

Vandaag de dag maken deze decoratieve 
bekledingen hun comeback en meer bepaald 
met de BEALSTONE bekleding, een product dat 
functionaliteit, esthetiek en plaatsingsgemak 
verenigt. 

De BEALSTONE bekleding wordt in een dunne laag 
aangebracht, zowel op wanden als op vloeren. 

De BEALSTONE bekleding kan zelfs op meubilair 
worden aangebracht! 



De BEALSTONE bekleding dringt overal 
door om een harde en voegloze coating 
te vormen. Daardoor biedt ze een 
ononderbroken uitzicht, afhankelijk van 
de ondergrond. 

EEN ONONDERBROKEN 
COATING OP MAAT



VERBLUFFENDE 
COMBINATIES
De combinaties met deze materialen zijn onbeperkt en maken een gerichte en 
expressieve personalisering mogelijk. 

Van schelpen of metaalschilfers tot fragmenten van flessen of spiegels … het zijn 
maar enkele voorbeelden van de unieke uitzichten die de BEALSTONE bekleding 
kan aannemen. 

Er bestaan voorgeselecteerde aggregaten voor de BEALSTONE bekleding maar 
u hebt ook de mogelijkheid om steen of andere materialen uit uw regio te 
gebruiken.



De BEALSTONE bekleding gaat 
perfect samen met steen, hout, glas, 
metaal, enz.





Renovaties van « terrazzo » vloeren zijn vandaag mogelijk 
dankzij de onbeperkte verscheidenheid van materialen 
die met de BEALSTONE bekleding kunnen worden 
gecombineerd.
Daarnaast zijn de nauwkeurige pigmentatie en het 
vakmanschap van de plaatser van essentieel belang. 
Oude bekledingen in art-decostijl kunnen nagenoeg 
identiek gerestaureerd en in al hun glorie hersteld worden.

BEKLEDINGEN IN 
EER HERSTELD







De BEALSTONE bekleding is een 
product dat materialen samenbrengt. 
Alle componenten worden 
geïntegreerd tot een uitermate 
slijtvaste bekleding.

EEN
DUURZAME 
ALLIANTIE



DE 
VERBEELDING 
UITGEDAAGD

Voor creatieve geesten biedt 
de BEALSTONE bekleding 
onuitputtelijke decoratieve 
mogelijkheden, zowel op het 
niveau van uitzicht als wat de 
toepassing betreft: wasbakken, 
badkamers, tafels, werkbladen, 
enz.





ENERGIE 
ACTIVATOR

De BEALSTONE bekleding activeert, inspireert 
en brengt synergie tot stand tussen architect, 
opdrachtgever, plaatser en BEAL. 

Met miljoenen mogelijke combinaties zorgt de 
BEALSTONE bekleding voor een verbluffende 
transformatie van uw binnen- en buitenruimten. 



EEN VERANTWOORD 
EN DUURZAAM 
MATERIAAL
Net als alle producten van BEAL voldoet de 
BEALSTONE bekleding aan de 3 belangrijkste 
voorwaarden van duurzame ontwikkeling. 

Economie 
De talrijke plaatsingsopties, samen met de 
combinatiemogelijkheden van kleuren en 
agregaten van de BEALSTONE bekleding bieden 
aan elke plaatser een personaliseerbare 
meerwaarde.
Gezien het mengsel ter plaatse voorbereid kan 
worden, zal het eventueel overschot aan producten 
voor andere projecten en/of verschillende 
toepassingstypes worden hergebruikt.

Een maatschappelijk aspect

De aard zelf van de BEALSTONE bekleding evenals 
de opleidingsmogelijkheden in situ bevorderen de 
lokale werkgelegenheid.

Leefmilieu
De BEALSTONE bekleding maakt het mogelijk om 
bestaande oppervlakken te herbekleden en/of te 
repareren, wat voor minder afval zorgt. Er bestaan 
ook veel mogelijkheden in het kader van renovaties 
of nieuwbouw. Dankzij de geringe dikte en het lage 
verbruik, alsook de keuze uit lokale aggregaten, is 
de BEALSTONE bekleding synoniem met minder 
transportkosten en een kleinere ecologische 
voetafdruk.  





EEN 
TOEGANKELIJK 
PRODUCT

Opleidingen

Plaatsers en ontwerpers kunnen elke dag 
nieuwe toepassingen bedenken voor de 
BEALSTONE bekleding.
Voor een verzorgde en efficiënte 
plaatsing is de beheersing van een aantal 
basistechnieken vereist. 

Een programma dat theorie en praktijk 
combineert.

BEAL organiseert heel vaak opleidingen 
in toepassingstechnieken voor de 
BEALSTONE bekleding. Van de theorie 
tot de praktijk, deelnemers worden door 
ervaren lesgevers opgeleid in schuur- en 
polijsttechnieken.  

Geïnteresseerd?

Op www.bealtraining.com vindt u de 
beschrijving van de opleidingen, de 
kalender en de inschrijvingsmodaliteiten. 



BEAL is de enige ontwikkelaar en 
fabrikant van het merk BEALSTONE.

Wij raden u aan waakzaam te zijn 
voor imitaties en namaak van de 
merken, producten en opleidingen 
van BEAL. Ze voldoen immers niet 
aan dezelfde kwaliteitsvereisten 
en bieden niet dezelfde 
resultaatsgaranties.

Vraag referenties aan uw plaatser en 
toets uw keuze af aan een staal met 
de “ad hoc” beschermingen voor u 
een bestelling plaatst. 

  
EEN 
FABRIEKSMERK



BEAL ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en verdeelt andere geavanceerde producten: gevelpleisters, 

waterafstotende producten CAPILASIL® voor de bescherming van gevels en tegen opstijgend 

vocht, de MORTEX® bekleding, enz.
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