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Keramiek is een ideaal product om in een buiten-
omgeving toe te passen. Kleur- en slijtvast, een-
voudig te reinigen en dus onderhoudsvriendelijk. 
CeraDeco introduceert een oer-Hollands eindpro-
duct waarbij deze kwaliteit is geperfectioneerd en 
samengebracht met luxe designs. 

Gepatenteerde hechting trilbeton
Het kenmerk van beton is dat deze bij een goede 
verdichting een hoge constructieve waarde ver-
krijgt. CeraDeco beschikt over een gepatenteerde 
productiemethode in trilbeton. Hierdoor worden 
hoge sterktes behaald. Daarnaast zorgt dit voor 
een maximale verbindingssterkte en een naadloze 
en massieve aansluiting tussen het beton en de 
keramische toplaag. ‘Juist dit is van groot belang 
zodat vocht, vorst en ongedierte geen kans krijgen 
om deze verbinding aan te tasten en breuk wordt 
tegengegaan’, aldus Rob Verdonschot, commer-
cieel directeur bij Swaans Beton. ‘Als producent 
in prefab beton zijn we niet onbekend met het 
maken van kwalitatieve producten in sierbestra-
ting. Met de komst van het merk CeraDeco willen 
we deze positionering verder uitbreiden’. Swaans 
Beton heeft bijna 60 jaar ervaring in de productie 

van kwalitatief hoogwaardige prefab betonele-
menten.

Doordacht ontwerp
Het technisch ontwerp van CeraDeco is de uit-
komst van een jarenlang onderzoek en uiteenlo-
pende testen. Hierbij is ook goed gekeken naar een 
gebruiksvriendelijke verwerking van het product. 
Niet alleen zorgt de geïntegreerde afstandshouder 
voor een automatische voegafstand. Ook levert de 
specifieke vormgeving van de betonnen onderlaag 
een goede opsluiting voor de later aan te brengen 
voegmortel. Op deze manier wordt het wegspoe-
len van de voeg in de zanderige funderingslaag 
tegengegaan.  

Assortiment
CeraDeco biedt een ruim assortiment met unieke 
ontwerpen en verschillende structuren in de afme-
ting 60x60 cm. Door het toegepaste trilbeton en 
een dikte van 4 cm ontstaat een degelijke ‘samen-
smelting’ die het product ook nog een massief 
karakter geeft.  Ook is er een LUX serie verkrijgbaar 
in de afmeting tot 90x90 cm (dikte 5 centime-
ter) met een keramische toplaag die volledig is 
gemaakt uit natuurlijke grondstoffen voor pure 
luxe en een hoge slijtvastheid.

Samenwerking en verkrijgbaarheid
CeraDeco is verkrijgbaar via een exclusief dealer-
netwerk in Nederland, Duitsland en Luxemburg. 
Producent Swaans Beton werkt hiervoor samen 
met Claessen Stone + Garden. Zij beschikken over 
een uitgebreid dealernetwerk en zijn al ruim 75 
jaar een begrip in de markt van tuinmaterialen en 
sierbestrating in verschillende landen. ‘De vraag 
naar een dergelijke productoplossing onder onze 
klanten nam toe’, aldus Rene Vugts van Claessen. 
‘Kwaliteit en een goed ontwerp en design zijn van 
belang om in deze nieuwe markt te kunnen slagen. 
De match met Swaans Beton was direct goed’. 
De producten van CeraDeco zijn te bezichtigen op 
locatie van de geselecteerde dealers. Meer infor-
matie hierover en een impressie van de producten 
is beschikbaar op www.ceradeco.nl. 

Beton en keramiek smelten 
samen tot een luxe terrasvloer
CeraDeco richt zich op de combinatie van luxe en kwaliteit 

CeraDeco combineert optimaal de voordelen 

van beton en keramiek in één product. Het uniek 

en geoctrooieerd productieproces in 

trilbeton zorgt voor een ‘samensmelting’ van 

twee materialen tot een duurzaam en 

kwalitatief hoogstaand product.
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