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Creteprint is een bestratingsmethode op basis van duurzaam kwaliteitsbeton

Folieprint
Op het beton wordt de gewenste kleur aangebracht waarna het beton wordt gefi gureerd met één 
van de vele soorten patronen. Als laatste wordt een coating aangebracht.

Stencilprint
Na het dichtschuren van het beton worden de gewenste stencils op het beton oppervlak aange-
bracht. Hierna volgt het instrooien met een kleurslijtlaag. Na het verwijderen van de stencils is het 
prachtige voegenpatroon zichtbaar. Met het aanbrengen van een coating verkrijgt de vloer haar 
bescherming.

Lossingsprint
Het beton wordt met een kleurslijtlaag dichtgeschuurd. Vervolgens wordt er een lossingspoeder in 
een neutrale of in contrasterende kleuren over het beton uitgestrooid. Hierna wordt het gewenste 
patroon gemaakt en daarna brengen wij de coating aan.

Printground

Creteprint Totaal



Fraaie bestratingen van beton

• Creteprint is een hoogwaardig kwaliteitsbeton dat voldoet aan de nieuwste normen
• Is oersterk > sterkteklasse C28/35 XF4
• Omdat de vloer waterdicht is, is deze uitermate geschikt als ondergrond 

voor blokhutten
• Bruikbaar voor terras, oprijlaan, tuinpad, tankstation, rotondes, openbare 

terrassen & verkeersdrempels

Van beton naar bestrating:  
Het Creteprint Folie-Print procédé 

 
Creteprint is een bestratingsmethode op basis van 
beton. Op het beton wordt één van de vele 
kleurmogelijkheden ingeschuurd en kan daarna in 
vele verschillende patronen worden gefigureerd.  
Het eindresultaat is een mooie strakke bestrating die 
onkruidvrij blijft, plaatselijk niet kan verzakken, 
vloeistofdicht en vandalismebestendig is. 
 
Creteprint combineert de voordelen van hoogwaardig 
beton met het uiterlijk van een traditionele bestrating. 
Een Creteprint bestrating is de ideale bestrating.  
De basis van een Creteprint bestrating is een 
hoogwaardige kwaliteitsbeton van sterkteklasse 
C28/35 die voldoet aan de nieuwste normen. 
In het beton wordt over het algemeen een 
krimpwapening aangebracht en vervolgens wordt het 
beton vlak afgewerkt en met een kleurslijtlaag 
dichtgeschuurd. 
 
Het betonoppervlak wordt nu afgedekt met een folie. Deze folie werkt als een 
lossings-membraam tussen betonoppervlak en de printmallen. 
Nu kan het door de opdrachtgever gekozen patroon in het beton worden 
aangebracht. Daarna worden de dilatatievoegen gesneden.  
Als laatste wordt een coating aangebracht. Deze coating beschermt Creteprint tegen 
uitdrogen en zorgt ervoor dat de bestrating er jaren perfect uit blijft zien. 
 
De diverse werkfasen in beeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storten.        Dichtschuren.   Printen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handwerk.         Coaten.    Parkeren. 
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Tuinterras met motief van grote tegels (Folieprint) Oprit met de bekende ‘visgraat’ legging (Folieprint) Terras met cumbrium motief (Folieprint)

Strubblestone (Stencilprint) Klinkermotief (Stencilprint)

4 jaargarantie

Dealer:

Waaiermotief (Stencilprint)

Lossingsprint met ingebouwde vijver

De diverse werkfasen in beeld bij Creteprint folie-Print procedé

Storten              Dichtschuren        Printen                                      Handwerk              Coaten       Parkeren

Geen onkruid meer te verwijderen
Duurzaam, vrijwel onslijtbaar
Vraagt nauwelijks onderhoud
Ziet er na intensief gebruik nog uit als nieuw
Geen verzakkingen meer
Vele kleuren en patronen mogelijk
Wordt ter plaatse gelegd, dus elke vorm is mogelijk
Harmonieert met de omgeving
Vandalisme bestendig
Vloeistof dicht
Voor particulier, bedrijven en lokale overheden
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