
Et blødt navn til et fint og råt materiale 
Silkecement Stucco giver væggene i et rum særlig betydning og 

er et elegant alternativ til traditionel vægmaling og tapet. 

Silkecement Stucco

læs mere på  

silkecement.dk

Showroom Jylland og Fyn
Bavnevej 32
6580 Vamdrup



Hvad er Silkecement Stucco?
Silkecement Stucco er et kvalitetsprodukt som 

løbende gennemgår skarp kvalitetssikring.  

Det er et eksklusivt og elegant produkt med 

inspiration til en ny og anderledes fortolkning  

af din bolig.

Et materiale med en særlig beskaffenhed uden 

indhold af opløsningsmidler i nogen form – et 

naturligt produkt uden sundhedsskadelige 

komponenter.





Vægge i lækkert og 
eksklusivt betonlook

Alle vægge er unikke
Den særlige proces som vores dygtige 

samarbejdspartnere udfører med Silkecement 

Stucco giver den færdige vægoverflade 

et karakteristisk og helt unikt udtryk hver 

gang. Det er muligt for vores certificerede 

samarbejdspartnere at tilpasse udtrykket i 

overfladen, så det passer til jeres ønsker hvad 

angår farve, dybder og kompleksitet af struktur.

Dialogen og valgene skaber grundlag for den 

færdige vægoverflade og vil give et karakteristisk 

og helt unikt udtryk hver gang.



Vægge i lækkert og 
eksklusivt betonlook
Moderne skandinavisk 

indretning er virkelig 

slået igennem, og 

flere vil have det rå 

betonlook ind i hjemmet 

og ind i deres stuer. 

Silkecement Stucco giver 

de smukkeste, levende 

overflader i råt, rustikt 

og elegant betonlook. 

Produktet findes i 

flere farvevarianter, 

der alle er skabt med 

udgangspunkt i de 

nyeste farvetrends. 

Den færdige overflade 

er behagelig at røre 

ved og står desuden 

naturligt refleksfri med 

et flot, eksklusivt, unikt 

og naturligt udtryk.

Silkecement Stucco er 

desuden udviklet til at 

være hårdfør.



la
yo

ut
: c

ov
er

ga
nd

a.
dk

Blue Sky Candyfloss Dark Mocca Dark Night Dusty Rose

Green Harmony Himalaya Humble Yellow Ice Blue Light Grey

Mocca

Spring

Off White

Summer

Peach

Sunset

Rock Sand

Thunder Warm Blush

      pinterest

Ovenstående farver er vejledende. Du er altid velkommen i vores showrooms efter aftale.

Showroom Sjælland
Stensmosevej 24 P
2620 Albertslund

Tlf.: 7040 4747
info@silkecement.dk

Showroom Jylland og Fyn
Bavnevej 32
6580 Vamdrup
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