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StoneAge 
NATUURLIJK, PUUR & AUTHENTIEK

Beton: een 
natuurlijk materiaal, 

toepasbaar binnen 
elke stijl 



Puur en heel bijzonder. Dat zijn de producten van Stone Age. 

Toch heeft ieder product haar eigen speciale eigenschap-

pen, zodat ze stuk voor stuk uniek zijn. Stone Age laat u 

graag zien wat de kracht is van pure ambacht. Alle producten 

zorgen namelijk voor een combinatie van een uniek gevoel, 

huiselijke sfeer en persoonlijkheid in alle ruimtes. En dat alles 

met liefde gemaakt, zodat thuis het allerfijnste plekje wordt. 

Proef de verschillende sferen die onze producten met zich 

meebrengen en kies de meest bijzondere!

Wandafwerking 

Voor de wanden hebben we verschillende producten in huis. 

U kiest zelf welke uitstraling het beste bij uw ruimte past. Zo 

zijn een aantal afwerkingen uitermate geschikt voor uw bad-

kamer, op zoek naar een stoere uitstraling bij de openhaard? 

Wilt u zowel de wanden als vloeren afwerken met hetzelfde 

product? Ook daar bieden wij mogelijkheden voor! 

Onze vloeren

Beton look vloeren zijn niet meer weg te denken uit het inte-

rieur van nu. De strakke, gladde vloer vormt een rustige basis 

en creëert daarmee een ruimtelijk gevoel. Stone Age heeft 

drie soorten gietvloeren en daarnaast nog een uitgebreid 

assortiment met gestucte vloeren. Gaat u voor een rustige 

uitstraling of wilt u veel tekening, de keuze is aan u! 

Passie voor beton

Inhoudsopgave

UNIEKE KWALITEITSPRODUCTEN MET LIEFDE GEMAAKT

4  BETON CIRÉ ORIGINALE

16  BETON CIRÉ FLOOR 18  BASE BETON 22  PREFASTUC

Inspiratie

8 - 14 - 20 - 26

Kleuren

28

Workshops

30

10  MYCRETE

6  STONE GIETVLOEREN

12  SICHTBETON

24  HALLO TAFEL



Rauw en robuust

Beton Ciré Originale is het meest authentieke beton. Deze 

variant is multifunctioneel en wordt handmatig aangebracht 

door middel van vegende bewegingen. Iedere ruimte wordt 

daardoor uniek. Robuust beton dat prachtig staat in elke 

ruimte. In principe is deze variant geschikt voor alle onder-

gronden, mits deze stabiel, droog en ‘niet-zuigend’ zijn.

In vele ruimtes toepasbaar

Combineer Beton Ciré Originale met zachte kleuren voor 

een mooi contrast en een sfeervol geheel. Beton Ciré 

Originale is zeer breed toepasbaar, en geschikt voor diverse 

doeleinden, zowel particulier als zakelijk. Prachtig op 

wanden en vloeren om het interieur nét dat beetje extra’s te 

gunnen.Ontdek de mogelijkheden van Beton Ciré Originale 

voor uw woning of organisatie. 

Beton Ciré is gewreven, gewaxt beton dat zijn aparte 
structuur verkrijgt door schuring en wrijving. Het is een 
zeer flexibel en sterk product, omdat het bestaat uit cement, 
aangemengd met een hars. 

Beton Ciré
Originale
RAUW, ROBUUST & OVERAL TOEPASBAAR

Beton Ciré:
de hand van de 

verwerker is duidelijk 
zichtbaar in het 
eindresultaat.

B E T O N  C I R É  O R I G I N A L E   |

P R O D U C T
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Stone Age heeft drie unieke soorten gietvloeren die spe-

ciale eigenschappen bezitten. Wij onderscheiden de PU 

(polyurethaan) gietvloeren van de betonnen gietvloeren. 

Het zijn beiden vloeren van uitzonderlijke kwaliteit, maar ze 

verschillen in uitstraling. Iedere vloer wordt laag voor laag 

opgebracht, waarbij elke laag een andere functie heeft. 

Zowel onze betonnen als kunststoffen gietvloeren zijn 

duurzaam, naadloos, vloeistofdicht, geschikt bij vloerver-

warming en zeer onderhoudsvriendelijk.

Gietvloer van PU (polyurethaan)

- Rustige of betonlook uitstraling

- UV stabiel

- Flexibel en scheur overbruggend

- Verkrijgbaar in talloze kleuren

Cement gietvloer

- Natuurlijke authentieke uitstraling

- Meest duurzame gietvloer

- Verkrijgbaar in unieke natuurlijke kleuren

- Twee typen verkrijgbaar.

S T O N E  G I E T V L O E R E N   |

Gietvloeren zijn niet meer weg te denken uit het interieur 
van nu. De strakke, gladde vloer vormt een rustige basis om 
meubels en accessoires prachtig uit te laten komen en creëert 
daarnaast een ruimtelijk gevoel. 

ZORGVULDIG AFGEWERKTE VLOEREN

Krasbestendig, 
slijtvast en 

vloeistofdicht

In elke kamer iets speciaals...
P R O D U C T

Stone
gietvloeren
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Nike, Tommy Hilfiger, Didi, Starbucks en meer

Een Stone Age vloer is perfect voor grote ruimtes zoals 

winkelpanden. Niet zo gek dus dat grote merken als onder 

andere Nike, G-Star en Tommy Hilfiger voor deze bijzonde-

re vloeren kozen. Onze vloeren zijn niet alleen erg praktisch 

maar ook zeer modebewust. Het beton geeft de uitstraling 

van de bedrijfs- en winkelpanden iets bijzonders waardoor 

ze zich onderscheiden van concurrenten.

Grote merken
gingen u voor!

ZAKELIJKE TOEPASSINGEN

Niet alleen voor particulieren, maar ook zakelijk kan Stone Age 
veel voor u betekenen. Onze producten zijn enorm geliefd 

bij onze zakelijke klanten, omdat het een unieke persoonlijkheid aan 
elke ruimte geeft. Onze beton stuc is bovendien overal toe te passen: 

zo wordt er heel eenvoudig een prachtig resultaat in elk 
kantoor, restaurant of winkel gecreëerd.

Winkelen wordt 
een feestje met een 

Stone Age vloer! 
Ook mogelijk in com-

binatie met vloer-
verwarming.
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Rustige tekening

Anders dan Beton Ciré Originale heeft Mycrete een 

rustige tekening. Bij MyCrete heeft u de keuze uit 

een basic of een smooth afwerking. De hand van de 

verwerker bepaald de uitstraling. 

Mycrete vormt een mooi alternatief voor tegels in 

uw badkamer of toiletruimte. En wat dacht u van een 

betonlook werkblad in uw keuken? Door de unieke 

samenstelling is Mycrete betonstuc toe te passen op 

wanden, vloeren, keukenbladen en meubels. 

Mycrete is industrieel, robuust en door zijn veelzijdigheid 
niet meer weg te denken uit het interieur van nu. Wilt u 
ook uw vloeren, wanden of meubels een betonlook geven? 
De pure betonstuc van Mycrete is uniek in werking én 
gebruiksvriendelijkheid. Welke kleur u ook kiest, Mycrete 
voegt extra karakter toe aan uw interieur. 

MyCrete
EEN STOERE EN STRAKKE UITSTRALING

Rustieke
uitstraling

M Y C R E T E   |

P R O D U C T
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Sichtbeton is een gestucte laag, die door een speciale techniek, 
de uitstraling van gestort beton krijgt. Het heeft een robuuste, 
industriële uitstraling en geschikt voor vele ruimtes.

Sichtbeton
WANDAFWERKING EN MEER!

S I C H T B E T O N   |

Industrieel 

Als wandafwerking geeft u een stoere, rustieke en trendy 

uitstraling aan uw woning door Sichtbeton toe te passen. 

Het kan aangebracht worden op vele ondergronden mits 

deze stabiel, droog en niet zuigend is. Ook vensterbanken, 

meubels en haardschouwen krijgen een bijzondere look 

met deze stuc. Sichtbeton is verkrijgbaar in drie verschillen-

de tinten grijs.

Hier nog een tekst 
aanleveren

P R O D U C T

Trendy
& hip

 1 3

S TO N E  A G E  P R O D U C T

1 2



MEER DAN BETON

Het is niet zo gek dat wanden, gietvloeren en betonnen 
accessoires van Stone Age een blijvende trend zijn. Ze zijn immers toepas-
baar in élke ruimte, binnen élke stijl. Deze ruimtes kunnen uniek gemaakt 

worden door eigen accenten toe te voegen. Durft u 
het aan om tijdloos beton te combineren met gewaagde 

kleuren en materialen?

Trends
met lef!

...zo zit je er 
lekker bij!

Van basic tot full colour!

De producten van Stone Age zijn verkrijgbaar in de meest 

uiteenlopende kleuren: van de natuurlijke basiskleuren tot de 

echte modekleuren als koper en brons.

De combinatie hout & beton

Hout & beton wordt door ons gezien als de gouden combinatie 

in ieder interieur. De warme houttinten versterken de uitstraling 

van het beton. Hout en beton zijn een ideale combi in 

bijvoorbeeld woonkamers, badkamers en winkelinterieurs. 

Ook meubels en accessoires krijgen een uniek karakter 

wanneer hout met beton wordt gecombineerd.

Beton: een 
steeds terugkerend

element in het 
interieur van nu. 
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Beton met
karakter

Beton Ciré
Floor
HET PERFECTE INGREDIËNT VOOR EEN PRACHTIG INTERIEUR

B E T O N  C I R É  F L O O R   |

Voor de perfecte vlakke vloer: Beton Ciré Floor

Beton Ciré Floor is gestuct beton dat voornamelijk toepas-

baar is als vloerafwerking. Het heeft vaak een dikte van 2 tot 

3 mm. Door het stucen van het beton en het achteraf licht 

te schuren, krijgt het een bijzondere look. Bij Beton Ciré 

Floor heb je de keuze uit de meest bonte kleuren. Anders 

dan Beton Ciré Originale is er bij Floor meer ‘tekening’ 

zichtbaar, het heeft een wat grovere uitstraling. In principe is 

Beton Ciré Floor geschikt voor alle vlakke vloeren, maar ook 

als wandafwerking is Beton Ciré Floor erg geschikt!

P R O D U C T
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IJzersterk, waterdicht, hygiënisch én onderhoudsvriendelijk: 
niet voor niets is betonstuc een zeer geliefd alternatief voor 
tegelwerk in keukens, badkamers en toiletruimtes. De beton-
stuc van BaseBeton wordt bovendien naadloos aangebracht, 
wat slijtage voorkomt.
Hiermee onderscheidt BaseBeton zich van alle andere pro-
ducten op de markt waarmee u een stoere en industriële 
betonlook kunt creëren. 

Base Beton
IN EEN HANDOMDRAAI UW EIGEN SFEER

IJzersterk, onderhoudsvriendelijk én snel gemonteerd.

Een tweede unieke eigenschap van onze betonstuc is dat 

het op alle ondergronden te gebruiken is. Zelfs bestaand 

tegelwerk is een prima basis voor de betonstuc van Base-

Beton.

Wilt u weten hoe snel wij uw keuken, badkamer of toilet 

een nieuwe uitstraling kunnen geven? Onze medewerkers 

adviseren u graag. Wij beoordelen uw specifieke situatie en 

stellen daarna samen met u een gedetailleerde planning 

op.

P R O D U C T

In korte tijd 
gebruiksklaar

B A S E  B E T O N   |
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De eerste stap

In 2004 werd de eerste stap gezet: Stone Age werd één van 

de eerste leveranciers in Nederland van het authentieke Beton 

Ciré Originale. Dit bleek een enorm succes.  Al gauw volgde 

er een scala aan producten, voor het creëren van unieke 

wanden en vloeren.

Stone Gietvloeren

In 2015 is Stone Age begonnen met de Stone Gietvloeren.

Naast de cementgebonden gietvloeren zijn er ook kunststof 

gietvloeren mogelijk. Deze vloeren zijn flexibel, verkrijgbaar 

in talloze kleuren en hebben een wat rustigere, minder 

robuuste, uitstraling dan de authentieke cementgebonden 

gietvloer.

Met de tijd mee

In 2017 kregen we vanuit de markt vaker de vraag naar pro-

ducten die minder tijd in beslag nemen. Weinig voorwerk, 

sneller aanbrengen en een kortere droogtijd. Bij Stone Age 

hebben we daar op ingespeeld met producten als PrefaStuc 

en BaseBeton.

Van beton 
tot passie...

AUTHENTIEKE PRODUCTEN MET EEN KNIPOOG

De passie voor beton is er eigenlijk altijd al geweest. Stone Age 
groeide snel en in de loop der jaren is het aanbod enorm uitgebreid. 
Inmiddels is Stone Age niet alleen leverancier, maar ook producent 

en niet meer weg te denken uit de betonindustrie!

Elke ruimte 
een bijzondere sfeer 
geven: daar worden 

wij gelukkig van!

We   
beton

...en deze passie 
delen wij graag 
met u!
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IJzersterk, onderhoudsvriendelijk, veelzijdig én snel gemon-
teerd: dat zijn de prefab muurelementen van Prefastuc. De 
elementen worden exact op maat gemaakt. Al uw wensen op 
het gebied van kleur en maatvoering worden meegenomen. 
Bekijk hieronder hoe Prefastuc ook uw badkamer, toiletruim-
te of keuken een nieuwe uitstraling kan geven.

PrefaStuc
WEINIG BOUWTIJD? PREFASTUC!

P R E F A S T U C   |

Robuust, duurzaam, veelzijdig, krasvast, water- en hittebe-

stendig én vuilafstotend. Er zijn veel redenen waarom Beton 

Ciré niet meer weg te denken is uit het interieur van nu. In 

de badkamer of toiletruimte is een muur met Beton Ciré 

een mooi alternatief voor tegels. In de keuken is het perfect 

te gebruiken als achterwand. De Beton Ciré muurelemen-

ten van Prefastuc geven ook uw badkamer, toiletruimte of 

keuken nét dat beetje extra. De elementen zijn verkrijgbaar 

in een mooi palet aan frisse kleuren, zachte kleuren en 

aardetinten. En omdat de elementen door Prefastuc gepre-

fabriceerd worden, blijft een lange verbouwing u bespaart. 

U kunt binnen een dag weer douchen, koken of gebruik 

maken van het toilet.

P R O D U C T

Prefab
betonstuc
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Lichtgewicht, waterdicht, hittebestendig én vlekbestendig. 
Bij Hallo Tafel vind je betonnen tafels met al deze eigen-
schappen. En bovendien hebben de tafels een prachtige 
robuuste uitstraling, die met veel stijlen te combineren is. 

Hallo Tafel
PASSIE VOOR BETON

Elke Hallo Tafel 
wordt met de hand 
gemaakt en is uniek 

en bijzonder

H A L L O  TA F E L   |

Unieke producten, met liefde gemaakt

Beton kan uw interieur nét dat beetje extra geven. De be-

tonnen tafels van Hallo Tafel worden stuk voor stuk met de 

hand gemaakt: het beton wordt met vegende bewegingen 

op het tafelblad aangebracht. Iedere Hallo Tafel is dan ook 

uniek en bijzonder.

Uw tafel, verkrijgbaar in verschillende betontinten

Bij Hallo Tafel heeft u de keuze uit een moderne mix van 

kleurrijke betontinten, een ruime variatie in heldere en 

warme kleuren. Kiest u voor ‘traditioneel’ grijs, bruin, wit of 

zwart? Of laat u uw tafelblad er liever uitknallen met rood, 

blauw of groen? De keuze is volledig aan u.

U kiest hoe dik het tafelblad moet worden

Uw Hallo Tafel wordt met de hand gemaakt. Door middel 

van vegende bewegingen brengt een vakman een laagje 

echt beton op uw houten tafelblad aan. Hoe dik het blad 

moet worden, die keuze laten we aan u. Gaat u voor stevig 

en opvallend (tot 12 centimeter) of voor smal en elegant 

(vanaf 3 centimeter)?

P R O D U C T
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INTERIEUR ARCHITECT BAS VAN KAMPEN AAN HET WOORD

Interieurarchitect Bas van Kampen, die onder andere gewerkt heeft voor 
de welbekende modemerken G-Star en Didi, is een enorme fan van Stone 

Age betonproducten. Sinds mei 2014 is Van Kampen 
eigenaar van een unieke 2.0 Concept Store: Felice Home of Brands. Een 

Stone Age betonvloer legt de basis en unieke betonnen 
producten behoren tot het veelzijdige assortiment.

Van beton 
tot interieur

Interieur als basis

Felice Home of Brands is een eigentijdse winkel met als missie 

mensen te inspireren. Eén van de belangrijkste middelen 

om dat te kunnen bereiken is volgens Bas van Kampen het 

interieur. “Een juist interieur laat de producten en accessoires 

namelijk veel beter uitkomen. Daarnaast creëert een mooi 

interieur een bepaalde sfeer, waardoor het aantrekkelijker 

wordt voor klanten om bepaalde producten aan te schaffen 

en diezelfde sferen naar hun eigen woning te halen”. De 

betonnen vloer van Stone Age creëert volgens Van Kampen 

een perfecte basis om zijn uiteenlopende producten op een 

sfeervolle manier te kunnen tonen.

Veelzijdig beton

Interieurarchitect Bas van Kampen werkt graag met beton. 

De kracht van de Stone Age producten ligt volgens hem bij 

de brede toepasbaarheid van de producten. De betonnen 

vloeren, wanden en producten kunnen namelijk worden 

ingezet in vele verschillende woon- én winkelstijlen. “Bij G-Star 

kreeg het beton een stoere uitstraling omdat het werd 

gecombineerd met de stoere mode waar G-Star om bekend 

staat. En nu, bij Felice Home of Brands, heeft het beton een 

hele andere functie: nu brengt het meerdere stijlen samen 

voor een prachtig totaalplaatje.

Zo kunnen er met hetzelfde 

product toch vele verschillende sferen

worden gecreëerd”. ““Het interieur 
is één van de 

belangrijkste onder-
delen van een 

winkel”.
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Wit & basic 
of je hele huis 
in full colour!
S TO N E  A G E  I S  V E R K R I J G B A A R  I N  V E L E  K L E U R VA R I A N T E N

Onze betonnen vloeren, wanden en accessoires zijn verkrijgbaar 
in oneindig veel kleuren. Vooral de natuurlijke kleuren zijn ontzettend 

populair, maar ook modekleuren als koper, goud en brons of felle kleuren 
zijn mogelijk. Welke kleur past het best in uw interieur? Kom gerust eens 

langs om een indruk te krijgen van de kleuren en structuren.

Kracht van kleuren

Het is best lastig: het kiezen van de juiste kleuren voor uw 

interieur. Het is niet alleen een kwestie van smaak, maar 

elke kleur heeft ook een bepaalde werking. Wilt u bijvoor-

beeld meer ruimte creëren? Kies dan voor lichte, koele 

tinten. Wanneer u bepaalde elementen juist meer naar 

voren wilt laten komen is het verstandig om voor donkere 

of warme kleuren te kiezen. Komt u er écht niet uit? Kies 

dan voor het neutrale en natuurlijke betongrijs. 

Grijs is altijd goed

Grijs is een prachtige basiskleur in elk interieur. Het com-

bineert goed met heel veel andere kleuren en past bij vele 

woonstijlen: van modern industrieel tot klassiek, romantisch 

of stoer. De rustige basis, welke beschikbaar is in vele tinten, 

straalt warmte en stijl uit in elk interieur. Combineer grijs 

met meubels en accessoires in elke willekeurige kleur!

Combineer kleuren, 
mix materialen en 
creëer jouw eigen 
droominterieur! 

Kleur is bepalend in een interieur 

Of u nu gaat voor sobere, frisse, 

warme of knallende kleuren: kleuren 

geven een interieur uitstraling.  

K L E U R E N   |
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Beton Ciré 
workshops

Maak kennis met de kracht van ambacht

Wij delen onze liefde voor beton graag met anderen. Daar-

om worden er wekelijks workshops gehouden. In een drie 

tot vier uur durende training worden de fijne kneepjes van 

het vak aangeleerd. In deze workshops staat centraal hoe 

Beton Ciré Originale moet worden aangebracht en wat er 

zoal komt kijken bij de voorbewerking. Alle stappen zullen 

uitgebreid met u worden doorgenomen. Bent u (nog) geen 

expert in het werken met beton? Geen probleem!

Workshop locaties

Op onze locatie in Rijssen kunt u de Beton Ciré Originale 

workshops volgen. Daar hebben wij alle materialen en 

tools binnen handbereik. Wij kunnen echter, bij voldoende 

deelname, ook bij u op locatie komen om de workshop 

te geven. Heeft u belangstelling voor onze Beton Ciré Ori-

ginale workshop? Neem dan gerust eens contact met ons 

op door te bellen naar Stone Age (0548 - 544449) of een 

e-mail te sturen naar info@stoneage.nl 

Bent u professional, dan bespreken wij graag de mogelijkhe-

den voor een passende workshop per product.

O N Z E  L I E F D E  V O O R  B E TO N  D E L E N 

W I J  G R A A G

Maak kennis 
met de fijne 

kneepjes van de 
beton industrie. 

Van beginner 
tot specialist

 3 13 0



P R O E F  D E  V E R S C H I L L E N D E  S F E R E N  E N  K I E S  D E  M E E S T  B I J Z O N D E R E !

Onze producten,
stuk voor stuk uniek

Wilt u ook een Stone Age product in uw woning? Vragen, ideeën of meer informatie nodig? 

Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag bij het kiezen van de juiste vloer, 

wand of product in uw woning en organisatie.

Stone Age Butaanstraat 10 | 7463 PG Rijssen | 0548 - 544 449 | info@stoneage.nl

Meer inspiratie nodig? www.stoneage.nl
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