STYRK DIT SALG AF BETON OG TERRAZZO MED DISSE 7 TIPS
Vil du gerne åbne kundernes øjne for beton og terrazzos fortrinlige egenskaber? Og vil du gerne sælge mere?
Så har vi her listet 7 gode grunde, som du kan nævne næste gang, din kunde overvejer at købe en bordplade i
beton eller terrazzo.
1. Hver bordplade er unik og tilpasses den enkelte kunde. Det er muligt at skabe et helt personligt
udtryk gennem valg af farve, struktur, logo, kantprofil, vask og pladetykkelse.
2. Begge materialer har specielle udtryk og bliver kun flottere med årene. Terrazzo har et elegant,
eksklusivt og tidløst udtryk, der bringer liv og bevægelse ind i rummet. Beton har både en rå skønhed
og et elegant look, der tilfører rummet kant og personlighed.
3. Bordpladerne fra Contec Prefab er meget robuste og har en langt højere slidstyrke og tæthed end
almindelige beton- og terrazzobordplader, da binderen i materialet er udviklet gennem mere end 20
år. Bordpladerne har derfor en meget lang levetid.
En lidt mere teknisk forklaring på bordpladernes styrke er, at de udføres i GRHPC (Glass fibre
Reinforced High Performance Concrete), hvilket er helt unikt (læs mere på hjemmesiden).
4. Bordpladerne tåler kortvarig varme og kræver ikke meget vedligeholdelse. De skal blot behandles
med vand og Contec Plejesæbe efter behov.
5. Alle bordplader af højstyrkebeton bliver behandlet med en betoncoatning, der er med til at forsegle
overfladen og øge holdbarheden. Skulle uheldet alligevel være ude, og bordpladen har fået en skade,
kan den få endnu en omgang coatning, der udbedrer de fleste skader.
6. Bordpladerne i højstyrkebeton kan produceres i en længde på op til 5 meter og kan derfor også
tilpasses mere specielle køkkener.
7. Som noget nyt kan terrazzobordpladerne fra i år laves af en speciel højstyrkebetonterrazzo, der gør
det muligt at producere pladerne helt ned til en tykkelse på kun 20 mm.

Vi håber, den lille guide vil hjælpe dig i hverdagen med salget af bordplader. Har du nogen spørgsmål, så
skriv eller ring endelig til os. Vi er altid klar til at hjælpe!
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