
exkluzív
látszóbeton
felületek



A HArmony Glettbeton szinte  
bármilyen felületre felviHető
✓ Padlók
✓ Lépcsők
✓ Gipszkarton, vagy vakolt falak
✓ Komplett fürdőszobák
✓ Konyhapultok, munkaasztalok
✓ Dekorációs elemek 
✓ és megannyi egyedi megoldás

AKár ÚJAt ÉPÍt, AKár felÚJÍt, vAlÓsÍtsA 
meG álmAit A HArmony beton eXKlUzÍv 
termÉKeivel!
Csupán 2-3 mm vastag! Felhordható csempére, járó- 
lapra anélkül, hogy a rétegvastagság jelentősen nőne, 
ezért tökéletes megoldás felújítások esetén is.  
Gyakorlatilag bármilyen alapfelületen alkalmazható,  
akár fémen, üvegen, vagy fán is. Sőt dísz- és haszná-
lati tárgyak is bevonhatók vele.

enGeDJe szAbADon szárnyAlni fAntáziáJát!
Válasszon a rendelkezésre álló 24 színárnyalatból.

Harmony 
Glettbeton

A Béton Ciré azaz a Harmony 
Glettbeton rendszer egy modern, 

belsőépítészeti megoldás exkluzív 
látszóbeton felületek kialakítására. 

Különleges összetételének 
köszönhetően képes a belső terek 

egyedivé tételére, színeiben és 
mintázatában személyre szabható 

felületek hozhatók létre.



Harmony 
Liquibeton A Harmony Liquibeton minimális réteg- 

vastagsága 4 mm, és legfeljebb 20 mm 
vastagságban alkalmazható. Az eredmény 
egy sima és selyemfényű felület finom 
felületi hatásokkal.
A Liquibeton csak beltéren használható, 
bármilyen beton esztrich vagy csempe 
felületen, akár padlófűtés esetén is.

A Harmony Liquibeton egy cement-
bázisú, önterülő dekoratív bevonat, 
amely válogatott adalékanyagokat, 
gyantát és folyósító adalékokat  
is tartalmaz.  
Felhasználható nagy felületek gyorsan 
kivitelezhető végső bevonataként, 
vagy olyan helyen, ahol homogén, 
egyszínű hatás elérése a cél.



Harmony  
Patinabeton 

Harmony  
Ipari padló

eGyéb termékeInk

A Harmony Patinabeton egy 
antikolt hatást keltő festékkel 
létrehozott patinás kinézetű felület.

Durostone felület-
keményítő anya-
gok segítségével 
garázsokban, 
lakóterekben  
készíthet ipari  
stílusú betonpadlót.Harmony  

Savfoltos  
beton

Harmony  
kötésgátló

Egy speciális folyadék segítségével, 
melyet a friss betonra permetezünk 
elérhető, hogy a felső réteg ne kössön 
meg és ezt lemosva elővarázsoljuk 
a betonban lévő kavicsszemcséket. 
Különösen ajánlott csúszásmentes, 
kültéri terek kialakításához.

Harmony  
nyomott 

beton
A matricák, sablonok 

és színes beszóró 
porok széles skálá-

jának köszönhetően 
számtalan betonfe-

lület alakítható ki, 
melynek kinézete 
kőre, téglára, fára 

térkőre hasonlít.

Egy színezett savas folyadék 
segítségével bármilyen beton alap 

különlegessé tehető. A folyadék 
behatol a beton pórusaiba, és kémiai 

reakció útján különleges, egyedi 
árnyalatokra színezi azt, márványos 

megjelenést adva a felületnek.



Látogasson el webáruházunkba,  
és állítsa össze saját  
Harmony-beton koncepcióját!

www.beton-design.hu

Durostone Kft.
2038 sóskút, ipari Park 3508/23. hrsz.
t | +36 1 488 0066   m | +36 30 500 3737 
e | info@beton-design.hu  
w | www.beton-design.hu

valósítsa meg álmait  
Harmony betonból


