


Keramiekgamma 
Uniceramica
Van exclusieve marmers en trendy 
travertin tot stevige graniet of strakke 
basaltlooks. Uniceramica staat garant 
voor twaalf kwalitatieve Italiaanse 
keramiekdesigns voor binnen- en 
buitenafwerkingen. Met deze eigentijdse 
collectie keramische platen speelt 
Brachot-Hermant in op de woontrends 
van nu. Het gevarieerde gamma vervult de 
wensen van iedere klant. 

Afhankelijk van het gekozen design zijn 
twee diktes en drie types afwerkingen 
mogelijk. Voor elk interieur of exterieur 
wat wils. Uniceramica voelt zich thuis 
in de keuken of de badkamer en op de 
vloer, trap of aan de wand. Maar ook als 
gevelbekleding is Uniceramica geschikt. De 
aantrekkelijke prijs-kwaliteit maakt deze 
collectie geschikt voor ieder project.

Uniceramica Basalto Grigio - naturale
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Unieke keramische 
marmerlooks

Uniceramica biedt uitgebreide keuzemogelijkheden. 
Designs gaande van traditionele tot eigentijdse 
marmers en van populaire travertin en stevige 
graniet tot strakke basalt maken deel uit van deze 
unieke en kwalitatieve collectie keramische platen. 
Zo speelt Uniceramica in op de noden van elk 
ontwerp. 

Verschillende marmer- en travertindesigns zijn 
bovendien verkrijgbaar in open boek. Twee 
gespiegelde designs worden naar elkaar geplaatst 
zodat het ontwerp naadloos overloopt. Een perfect 
lijnenspel en heerlijke harmonie zijn het resultaat. 

De twaalf designs zijn beschikbaar in verschillende 
afwerkingen. De naturale afwerking laat de 
keramische plaat in haar oorspronkelijke 
uitvoering. Bocciardata, een afwerking ontwikkeld 
door Brachot-Hermant, geeft het materiaal een 
bijzondere, ruwe afwerking. Ook de lucidato of 
glanzende afwerking behoort tot de opties.

Uniceramica Calacatta Oro - A
naturale - open boek

Uniceramica Arabescato Vagli - A
naturale - open boek

Uniceramica Calacatta Oro - B
naturale - open boek

Uniceramica Arabescato Vagli - B
naturale - open boek

Uniceramica Arabescato Calacatta - A
naturale - open boek

Uniceramica Arabescato Calacatta - B
naturale - open boek

Uniceramica Marmo Antico - A
naturale - open boek

Uniceramica Marmo Antico - B
naturale - open boek
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Uniceramica Tajmahal - A
naturale  - open boek

Uniceramica Statuario - A
naturale en lucidato  - open boek

Uniceramica Tajmahal - B
naturale  - open boek

Uniceramica Statuario - B
naturale en lucidato  - open boek

Uniceramica Noir Saint Laurent - A
naturale 

Uniceramica Noir Saint Laurent - B
naturale 

Uniceramica Basalto Grigio
bocciardata 

Uniceramica Basalto Nero
bocciardata

Uniceramica Bianco Assoluto
naturale

Uniceramica Ceppo di Gre
naturale

Uniceramica Nero Assoluto
bocciardata
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Prijs-kwaliteit 
met veelzijdige 
toepassingen

Met Uniceramica haal je topkwaliteit in huis. En dat 
aan een interessante prijs. De verschillende designs 
zijn verkrijgbaar in een dikte van 1,2 en 2 centimeter. 

De collectie ziet er niet alleen knap uit, ze is 
ook bijzonder veelzijdig en resistent. Zo zijn de 
Uniceramica platen hitte- en krasbestendig. De 
perfecte eigenschappen voor een keukenwerkblad. 
Het materiaal is bovendien makkelijk in 
onderhoud en vlekbestendig. Niet alleen in de 
keuken is dat handig, ook als vloer-, trap- of 
muurbekleding is dit mooi meegenomen. Dankzij 
de sterke schimmelweerstand plaats je de 
platen probleemloos in vochtige ruimtes zoals de 
badkamer.

De twaalf designs van Uniceramica vinden zowel 
binnen als buiten hun toepassing. Brachot-Hermant 
biedt met deze collectie Italiaanse keramiek 
hoogstaand materiaal in uniforme kleuren, straffe 
designs en haast onklopbare eigenschappen.

Uniceramica Statuario - naturale
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Uniceramica Tajmahal - naturale

Totaalaanbod 
in materialen 
met wereldwijde 
distributie

Brachot-Hermant is een Europese producent 
van hoogwaardig plaatmateriaal in natuursteen 
en andere samengestelde materialen met de 
merken Unistone (quartzcomposiet), Unimarble 
(marmercomposiet), Uniceramica (keramiek) en 
Terrazzo (cementgebonden plaatmateriaal). 

Brachot-Hermant is op die manier een 
totaalaanbieder van hoogwaardige plaatmateriaal 
voor interieur- en exterieurafwerking. Bij de 
productie van platen in natuursteen en blended 
materials zijn technische innovatie in materialen 
en afwerkingen, alsook jarenlange expertise de 
succesfactoren van Brachot-Hermant. 

Het nieuwe gamma Uniceramica is te bekijken in 
één van onze platenhallen, de gloednieuwe Stone 
Gallery in Deinze (België) of via de website 
brachot.com.
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