HET ELEGANTE
EN ROBUUSTE
KARAKTER VAN
KWARTSIET

Connecting the best of both worlds

DUURZAME LOOKS

Kwartsiet combineert elegantie
en onderhoudsvriendelijkheid
moeiteloos in een onverwoestbaar,
duurzaam materiaal.
Wie zegt dat je niet alles kan hebben? De unieke eigenschappen van kwartsiet verenigen het beste
dat de natuur te bieden heeft. Deze duurzame natuursteen is een van de hardste materialen die
er te vinden is. Kwartsiet is namelijk een metamorf gesteente gevormd uit zandsteen. Door hitte
en hoge druk smolten de kwartsmineralen samen tot een zeer compact en hard gesteente.
Dit miljoenen jaren durende proces creëert het uitgesproken, elegante karakter van kwartsiet.
Het kleurenpalet en de adering variëren in iedere plaat. Een authentiek schouwspel dat keer op
keer een uniek resultaat garandeert.

Tijdloze elegantie en klasse

Ideaal als duurzaam keukenwerkblad

Kras-, zuur- en hittebestendig

Gevarieerd aanbod aan materialen

Hoge hardheid

Verschillende afwerkingen mogelijk

Zeer onderhoudsvriendelijk

Bovendien bezit kwartsiet een hoge duurzaamheid en lage porositeit. De vorming van het
materiaal zorgt voor de zuur-, hitte- en krasbestendige eigenschappen. Hierdoor is het ideaal op
plaatsen met intensief gebruik, zoals de keuken.
Tot slot is kwartsiet ook een milieuvriendelijk materiaal met een zeer lange levensduur.
Het gesteente wordt gevormd door de natuur. Er gaat dus geen kostbare energie verloren voor
de productie ervan. Brachot Surfaces zet zich voortdurend in om ook bij het verzagen en plaatsen
de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Zo geeft kwartsiet ieder interieur niet alleen een
ecologische, maar ook een stijlvolle toets in combinatie met onevenaarbare hardheid.

Ongewoon mooi en
onderhoudsvriendelijk

Afwerkingen

Calacatta Quartzite/White Macaubas

De hardheid van kwartsiet en de elegante uitstraling
zijn de grootste troeven van deze natuursteen.
Het materiaal is kras-, hitte- en zuurbestendig
waardoor het op lange termijn intensief gebruik
doorstaat. Ideaal voor een duurzaam keukenwerkblad
of keukenvloer.
Kwartsiet is bijzonder onderhoudsvriendelijk.
Overdrijf niet met water en gebruik de juiste
reinigings- en beschermingsproducten aangepast
aan de toepassing, de vervuiling en het oppervlak.
Zo geniet je jarenlang van het comfort van duurzame
kwartsiet.

Met deze 4 afwerkingen past
kwartsiet binnen ieder project en is
het geschikt voor elke toepassing.
Bij Brachot Surfaces blijven
we continu onze afwerkingen
optimaliseren en er nieuwe
ontwikkelen. Zo vinden we altijd
de afwerking die het best past bij het
materiaal, je smaak en stijl van
je woning.

Anzano
Deze halfruwe afwerking is iets ruwer dan
een matte of gepolijste afwerking, maar
voelt toch bijzonder aangenaam en zacht
aan. Het slipvrije resultaat heeft tegelijk
een mooie satijnglans.

Gepolijst
Met stip de meest glanzende en gladde
afwerking, waardoor de kleuren, adering en
mineralen het best tot hun recht komen.

Letano
Een originele, matte en licht geborstelde
afwerking die de natuurlijke kleur van
kwartsiet versterkt. Het resultaat is een
‘leather touch’.

12
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Materialen

Afwerkingen

Verzoet
Een matte, warme glans die ontstaat
door een geschuurd oppervlak.
De korrelgrootte bij het schuren bepaalt
het uiteindelijke resultaat.

Kies voor robuuste,
esthetische klasse
Quartzite Laurent

De hardheid van kwartsiet leent zich uitstekend
voor allerlei toepassingen. Met de marmerlooks en
onderhoudsvriendelijkheid van graniet is het vooral in
keukens een geliefd en duurzaam materiaal. De kleuren en
adering geven elk werkblad een stijlvolle toets.
Kwartsiet is een veelzijdig en miljoenen jaren oud materiaal
gevormd uit kwartsmineralen. Dit maakt het ongeveer
zo hard als glas en schept mogelijkheden voor tal van
interieurtoepassingen.
De zachte, neutrale of net uitgesproken kleuren voelen
zich thuis in ieder interieur. Van landelijk tot modern. De
diverse formaten en diktes, 12 materialen en 4 mogelijke
oppervlakteafwerkingen zorgen voor een persoonlijke
touch.

Veelzijdigheid
aan toepassingen

Elk materiaal heeft zijn eigen
specifieke eigenschappen. Voor meer
informatie, raadpleeg de technische
fiche op www.brachotsurfaces.com.

Keukens

Schouwen

Binnenvloeren

Vensterbanken

Wandbekleding

Trappen

Badkamers

Tafelbladen

Calacatta Quartzite/
White Macaubas

Mont Blanc

Taj Mahal

Patagonia

Azul Macaubas

Emerald Green

Avocatus

Quartzite Laurent

Grey Antracite

Aracruz Black

Breccia Imperiale

Agatha

Ontdek het volledige gamma natuursteen en samengestelde materialen op www.brachotsurfaces.com.

CRAFTING
VALUE FOR
FUTURE
GENERATIONS
www.brachotsurfaces.com

+32 9 381 81 81 – info@brachotsurfaces.com – E3-laan 86, 9800 Deinze – België
Brachot Surfaces is een Europese producent van hoogwaardig plaatmateriaal in natuursteen en samengestelde materialen
(blended materials) met de merken Unistone (kwartscomposiet), Unimarble (marmercomposiet), Uniceramica (keramiek)
en Terrazzo (cementgebonden plaatmateriaal). Brachot Surfaces is op die manier een totaalaanbieder van hoogwaardig
plaatmateriaal voor interieur- en exterieurafwerking. Bij de productie van platen in natuursteen en samengestelde materialen
zijn technische innovatie in materialen en afwerking, alsook jarenlange expertise de succesfactoren van Brachot Surfaces.
Kennis en ervaring bij de selectie van superieure blokken zijn een onmisbare troef in de productie van natuursteenplaten.
Op die manier is Brachot Surfaces ook de ideale partner voor de selectie en aankoop van blokken natuursteen.
Brachot Surfaces is een Brachot Family Member.

