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Gerte Vario

Introductie
ABC is een toonaangevend bedrijf in de stukadoorswereld. ABC houdt
zich bezig met het produceren en leveren van gipsproducten, zoals
o.a. plafondelementen, sierlijsten en ornamenten. Sinds enige tijd is het
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Voordelen
■

■

worden verkocht onder de naam ABC ‘Gerte Mono’ en ‘Gerte Vario’.

Eigenschappen
Beide producten zijn vervaardigd uit natuurlijk keramisch gips en zijn

voor optimaal kleurbehoud

door en door gekleurd. Hierdoor zullen ze ten alle tijden hun originele

Chique, exclusieve en

Onderhoudsarm en
gemakkelijk reinigbaar
mits deze gecoat zijn

■

mortel. Sfeerpanelen creëren een unieke sfeerwand in uw ruimte. Ze

Door en door gekleurd,

warme uitstraling
■

assortiment uitgebreid met sfeerpanelen vervaardigd uit keramische

kleur behouden, ook indien een gedeelte wordt afgezaagd of is
afgebrokkeld.
‘Gerte Vario’ en ‘Gerte Mono’ zijn geschikt als wandbekleding. Ze geven
een chique, exclusieve en warme uitstraling, waardoor een unieke
esthetische variatie van de wandafwerking ontstaat. De sfeerpanelen

Door middel van coating

geven door hun open en gestructureerde karakter een verhoging van

waterbestendig te maken

de akoestische waarde in de woonruimte.

■

Voor binnen en buiten

■

Overschilderbaar

■

Verhoogt de akoestiek

■

Geschikt als ondergrond

Ze kunnen gebruikt worden als accentwanden voor iedere openbare
ruimte, maar komen ook uitstekend tot hun recht in particuliere
woningen.

voor nieuw stucwerk
■

Gemakkelijk verwerkbaar

Gerte Mono

Gerte Mono

Gerte Vario

De ‘Gerte Mono’ kan door haar afmetingen (38,5 x

De ‘Gerte Vario’ kan door haar afmetingen (75,0 x

18,5 cm B x H) meer gezien worden als sfeertegel.

37,5 cm B x H) meer gezien worden als sfeerpaneel.

Het plaatsen van het product is erg gemakkelijk.

Het plaatsen van het product is erg gemakkelijk. De

De ‘Gerte Mono’ is namelijk door middel van ‘Gerte

‘Gerte Vario’ bestaat namelijk uit sfeerpanelen die

kleeflijm’ aan elkaar te verbinden. De kleur zal altijd

in elkaar te schuiven zijn en door middel van ‘Gerte

identiek blijven, ook indien een gedeelte moet

kleeflijm’ aan elkaar verbonden kunnen worden.

worden afgezaagd. De ‘Gerte Mono’ is namelijk door

De kleur zal altijd identiek blijven, ook indien een

en door gekleurd.

gedeelte moet worden afgezaagd. De ‘Gerte Vario’ is
namelijk door en door gekleurd.

Gerte Mono terra

Gerte Vario antraciet

Gerte Mono mergel

Gerte Vario melange

Gerte Mono antraciet

Gerte Vario mergel

De ‘Gerte Mono’ en ‘Gerte Vario’ zijn (zoals op de afbeeldingen te zien is) standaard in de kleuren zwart, wit en
grijs verkrijgbaar. Indien u een andere kleur wenst, wordt dit door ABC verzorgd.

Zowel de ‘Gerte Mono’
als de ‘Gerte Vario’ zijn op
ronde wanden toepasbaar.
Beide uitvoeringen zijn als
maatwerk leverbaar.
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UW DEALER:

Gerte Vario Toog

