
Leef
Beton

Leef-Beton, dé Nederlandse producent van Beton-ciré

Moderne betonlook uitstraling voor wanden en vloeren

Geschikt voor elke ruimte in uw woning of bedrijf 

“Bijzonder mooi beton”
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ONS LEEF-BETON
Leef-Beton is een hoogwaardig, waterdicht cementgebonden product. Dit product 

wordt niet gemengd met water maar met een speciale hars waardoor het sterk en 

flexibel wordt. De afwerking gebeurt door middel van een speciale Sealer in combi-

natie met een 2-componenten PU-lak.

Door de aparte samenstelling kan Leef-Beton op nagenoeg elke stabiele ondergrond 

worden aangebracht. Een moderne betonlookuitstraling met grenzeloze designmoge-

lijkheden voor bijvoorbeeld uw badkamer, woonkamer, keuken, toilet of bijvoorbeeld 

bedrijfsruimte. Geschikt voor wanden, vloeren, meubels, bladen en trappen. 
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Eigenschappen:

Unieke natuurlijke uitstraling.

Sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Naadloos, schimmelvrij en waterdicht.

Geschikt voor vloerverwarming.

Kan gewoon over tegels heen.
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ONZE KLEUREN
Leef-Beton is beschikbaar in 16 zorgvuldig 

geselecteerde standaardkleuren, bestaan- 

de uit diverse grijs- en aardetinten. Deze 

kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken.

Kleur: R1019-1-B-Zwart 0.3

Kleur: R1019-3-D-Zwart 0.3

Kleur: R-7006-3-B

Kleur: R-7030-3-H Kleur: R-7012-3-B

Kleur: R-7013-3-B

Kleur: R1019-3-B-Zwart 0.3

Kleur: R1019-1-D-Zwart 0.3
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Zit de gewenste kleur hier niet tussen, 

neem dan contact met ons op!

Meer inspiratie opdoen 

voor uw woning of bedrijf?

Ga dan naar www.leef-beton.nlKleur: Zwart-1-0

Kleur: Zwart-0-2 Kleur: Zwart-1-7

Kleur: S3010-Y10R-3-D Kleur: Zwart-0-5

Kleur: 7023-3-H Kleur: S7502-Y-3-D

Kleur: S5502-Y-3-D



6

Leef
Beton

Tel. 0031-(0)475-491019
Email: info@romar-voss.nl

www.leef-beton.nl
www.romar-voss.nl

Grote Laak 17, 6088 NJ� 
Roggel, Nederland

Het is ons streven dat u zoveel mogelijk ‘waarde’ voor uw geld krijgt. Wij zijn ervan overtuigd dat u  
tevreden zult zijn met de kwaliteit van de ROMAR-VOSS producten en aangenaam verrast door het gemak 
waarmee u ze kunt verwerken.

ROMAR-VOSS Floorsystems heeft het meest complete programma van producten voor het oplossen van 
problemen bij onderhoud en reparaties van vloeren en wanden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan 
de veiligheids- en milieuvoorschriften.

Over ons

Zoek contact

“Bijzonder mooi beton”
Brochure_Leefbeton.indd   1 3-6-2015   14:44:19

ONZE SERVICE
Wij bieden u een unieke cement- 

gebonden mortel die toepasbaar is 

in iedere  ruimte. Door de flexibiliteit 

en waterdichtheid zijn er tal van  

mogelijkheden. 

Dit is waar Leef-Beton voor staat.

DUURZAAMHEID
Leef-Beton is een uiterst duurzame 

toepassing voor elke ruimte in  

uw woning of bedrijf. 

Onze produkten zijn CE-gecertifi-

ceerd en voldoen aan de strengste 

en modernste kwaliteitseisen qua 

veiligheid en comfort.
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OVER ONS
Het is ons streven dat u zoveel mogelijk ‘waarde’ voor uw geld krijgt. Wij zijn ervan 

overtuigd dat u tevreden zult zijn met de kwaliteit van de ROMAR-VOSS producten 

en aangenaam verrast door het gemak waarmee u ze kunt verwerken.

ROMAR-VOSS Floorsystems heeft het meest complete programma van producten 

voor het behandelen van vloeren en wanden. 

Voor meer informatie kijk op www.romar-voss.nl
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TIPS VOOR ONDERHOUD
De speciaal ontwikkelde laklaag maakt Leef-Beton zeer onderhouds-

vriendelijk. Onze onderhoudslijn, speciaal ontwikkeld voor Leef-Beton, 

zorgt ervoor dat dit voor lange termijn gewaarborgd blijft. 

De Leef-Beton Polish zorgt voor extra beschermlaagje. 

De Leef-Beton Cleaner is voor de dagelijkse schoonmaak. 

WAAR TE VERKRIJGEN?
Leef-Beton is alleen verkrijgbaar via speciaal gecertificeerde 

verwerkers. Deze verwerkers zijn door ROMAR-VOSS speciaal 

getraind en geschoold in het aanbrengen van Leef-Beton. 

Zo waarborgen wij samen met de verwerkers de kwaliteit.

Projectfoto’s zijn beschikbaar gesteld 
door www.bongers-design.nl

Leef
Beton
ZOEK CONTACT

Bevelantstraat 5

6088 PB, Roggel

www.leef-beton.nl

www.romar-voss.nl

T +31 (0)475 491 019

E  info@romar-voss.nl 


