DE KRACHT EN
ESTHETIEK VAN
KWARTSCOMPOSIET

Unique expertise, unified in high-quality blended materials

T E R U G VA N N O O I T W E G G E W E E S T

Kwartscomposiet van topkwaliteit
(> 90% natuurlijke kwarts)
Zeer onderhoudsvriendelijk: zuur-,
kras- en vlekbestendig
Lage waterabsorptie

Breton-technologie
Voedselveilig & gecertificeerd antibacterieel
Zowel effen als geaderde designs
Unieke tekening doorheen de dikte
van de plaat

Unistone kwartscomposiet
combineert esthetiek
moeiteloos met duurzaamheid.
Dit materiaal ziet er niet
alleen prachtig uit, het is ook
buitengewoon hard.
Het bestaat het dan ook voor meer dan 90% uit natuurlijke kwarts: het hoogkwalitatieve
resultaat van de beproefde Breton-technologie, waarbij natuurlijke kwartskorrels worden
gemengd met polymeren. Het resultaat is een ongeziene combinatie van sterke technische
eigenschappen. Zo staat Unistone voor een hoge vlek- en krasbestendigheid én een lage
waterabsorptie – ideaal voor gebruik in je woning in onder meer keukens en badkamers.

Kies het design
dat bij je past
Wat je plannen ook zijn: er is altijd wel een Unistone-design
dat daar perfect bij past. Zo is Unistone verkrijgbaar in
meer dan 50 kleuren, van sneeuwwit tot pikzwart - en alles
daartussenin. Het uitgebreide palet focust op natuurlijke
nuances met zichtbare of gecamoufleerde structuren. Je
kunt kiezen tussen talrijke patronen, van een marmerlook
tot het uitzicht van graniet, kalksteen, beton en veel meer.

Bianco

Bianco Carrara

Bianco Extreme

Bianco Cristal

Bianco Assoluto

Bianco Galactica

Twee formaten, drie diktes
Unistone-platen zijn doorgaans verkrijgbaar in twee
formaten: het standaardformaat van 300 x 140 cm,
en een jumbo-formaat van 330 x 165 cm. Het jumboformaat biedt het voordeel dat er meteen een complete
eindtoepassing van gemaakt kan worden die weinig tot
geen naden heeft, zoals bijvoorbeeld een keukenblad.

unistone
Valley White velluto

Daarnaast worden verschillende Unistone-platen
aangeboden in drie diktes – van 1,2 cm tot 2 cm en 3 cm.
Op die manier leent dit materiaal zich tot talrijke specifieke
toepassingen binnenshuis in verschillende soorten
omgevingen.

Veelzijdigheid aan toepassingen

Badkamers

Vensterbanken

Vloerbekleding

Trappen

Keukens
(werkblad/spatwand)

Andere interieurafwerkingen

Wandbekleding

Bianco Extra

Olympus White

Crema Marfil

Onyx

Alaska White

Eramosa Moca

Sabbia Greige

Thunder Grey

Bruno

Java Black

Bianco Eclipse

Statuario

Diamant

Ceppo

Avalanche

Grey Savoye

Grigio Galactica

Grigio

Cinza

Nero Galactica

Carrara Misterio

Valley White

Hestia

Cendre

Azul Aran

Thunder Blue

Empire Brown

Jura Brown

Cemento

Nero Marquina

Carrara Venatino

Eramosa White

Terreno

Moca Crema

Concreto

White Fusion

Pietra Grey

Andes Grey

Eramosa Brown

Nero Assoluto

Calacatta Toscane

Botticino

Naxos

Silver Sea

Jura Grey

Uliano

Squalo

Tartufo

Belgian Blue

Black Crystal

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

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

Kiezen voor
duurzame
kwaliteit

Een greep uit
onze afwerkingen
Unistone Pietra Grey

De afwerkingen hiernaast zijn
standaardafwerkingen, maar
daarnaast zijn er nog heel wat
andere opties mogelijk. Bij Brachot
Surfaces ontwikkelen we continu
nieuwe afwerkingen en optimaliseren
we de bestaande. Zo vinden we altijd
de afwerking die het beste past bij
het materiaal, je smaak en de stijl
van je woning.

Gepolijst
met stip de meest glanzende en gladde
afwerking, waardoor de kleuren, tekening
en witte puntjes het best tot hun recht
komen. Bij donkere tinten ontstaat een
spiegeleffect.

Verzoet
het oppervlak wordt geschuurd tot een matte,
warme glans ontstaat. De korrelgrootte bij het
schuren bepaalt het uiteindelijke resultaat.

Velluto
innovatieve afwerkingsmethode ontwikkeld
binnen Brachot. Een fluwelen, matte
afwerking met warme kleuren. Zeer
onderhoudsvriendelijk.
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Kleuren

Afwerkingen

Tel de hardheid en de lage waterabsorptie van
Unistone op, en je weet meteen dat je te maken hebt
met een bijzonder onderhoudsvriendelijk materiaal.
Unistone is dan ook zeer bestand tegen krassen,
vlekken, talrijke chemicaliën en nog veel meer. Deze
duurzame en hoogkwalitatieve platen hebben alles
om vele generaties mee te gaan. We adviseren je
graag over hun specifieke onderhoud, van de eerste
reiniging tot regelmatig schoonmaken. Zo hebben de
gepolijste Unistone-oppervlakken meestal geen extra
bescherming nodig, terwijl de Velluto-oppervlakken
om specifieke impregneermiddelen vragen.

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.

