Mångfacetterade stengolv

Förverkliga din vision om
ett unikt terrazzogolv.

Herrljunga Terrazzo erbjuder stora möjligheter att skapa miljövänliga terrazzogolv med
unik design och exceptionell slitstyrka. Genom att kombinera material- och teknikutveckling med en omfattande entreprenadverksamhet är vi det företag i Sverige med störst
kapacitet och kompetens när det gäller terrazzo (cementmosaik). Vi arbetar främst med
platsgjutna golv men erbjuder även terrazzo i form av prefabplattor för vägg, golv, trappsteg, bänkskivor och fönsterbänkar.
Vi behärskar såväl stora som små projekt och vänder oss främst till arkitekter, byggherrar,
designers och konstnärer. Kontor, produktutveckling och lager ligger i Herrljunga, mitt i
Västergötland, men vi följer med våra kunder över hela världen.
EGEN PRODUKTUTVECKLING
I vårt eget laboratorium Terrazzo Lab™ har vi perfekta förutsättningar att skapa nya mön
ster, spännande materialkombinationer och innovativa produkter. Tillsammans med oss
får du oändliga möjligheter att utveckla just din unika terrazzoprodukt.
TVÅ FÖRETAG, ETT VARUMÄRKE
Vår verksamhet har sin grund i platsgjutna terrazzogolv. Vi utvecklar kontinuerligt denna
unika tillverkningsmetod men har också kompletterat verksamheten med plattor och prefabprodukter som exempelvis trappsteg, bänkskivor och väggbeklädnad. Den verksamhet som handlar om entreprenader, främst platsgjutna terrazzogolv och montering ingår
i företaget Herrljunga Terrazzo AB. Leverans av övriga produkter är en del av Terrazzo
Design AB. Även om vi har två företag så marknadsförs samtliga produkter under ett och
samma varumärke – Herrljunga Terrazzo.

En idé som har varit
framgångsrik i tusentals år.

HISTORIA Vårt koncept är format kring ett naturmaterial och en idé som sträcker sig tusentals år tillbaka i historien. Terrazzo, som har testats och nötts ända sedan Antiken och är
fortfarande ett av marknadens mest funktionella, slitstarka och miljövänliga material.
ÅRET VAR 1929 då terrazzo-verksamheten startades i Herrljunga. På 1960-talet blev Herrljunga Cementgjuteri en del av Strängbetong, som år 2002 i en process av outsourcing lät
Herrljunga Terrazzo AB bli ett fristående företag.
TRADITIONEN LEVER Traditionen att med ansvar och långsiktighet förvalta kunskap och
tekniker kring det urgamla materialet fortsätter in i framtiden. Att arbeta tillsammans med
arkitekter, konstnärer, inredare, designers och kolleger i byggbranschen i olika projekt –
med stor variation – gör vardagen oerhört rik och stimulerande, mycket tack vare de möjligheter som materialet terrazzo erbjuder.
EN HÅLLBAR UPPLEVELSE Precis som vårt material har överlevt epok efter epok bygger
också vi vår affärsidé på långsiktighet. Genom att arbeta nära, grundligt och tillsammans
med våra kunder skapar vi förståelse och förtroende över tid. Resultatet är ett samarbete
och en produkt som ger en bestående och hållbar upplevelse.

PLATSGJUTEN TERRAZZO –
ett av världens första golvmaterial.

klassiska STENGOLV
Terrazzo användes redan av människorna i Antiken som ett av
världens första golvmaterial. Sedan dess har terrazzon bevisat
sin funktion gång efter annan och är än i dag ett av de mest slitstarka och miljövänliga material som finns.

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER
Terrazzobetong kan gjutas och slipas i en mängd olika former
och färger. Ballasten kan varieras i färger och storlek och cement
pastans färg kan påverkas i hög grad. Därtill kan terrazzoytan innehålla estetiskt tilltalande ”överraskningar” i form av stråk med stenar
i avvikande färg och ingjutna detaljer av annat material. Ytan kan även
kompletteras med taktila spår för synskadade, en sittbänk kan växa
upp ur ytan osv. Terrazzosocklar kan tas fram i samtliga färgvariationer.
Genom att ständigt utveckla och förädla en teknik som funnits i tusentals år förvaltar vi ett unikt hantverksarv. Tillsammans med oss blir du
en del av detta arv, samtidigt som du får ett golv som inte liknar något
annat. Ett diamantslipat terrazzogolv med tidlös design som håller i århundraden.
EN NATURLIG PRODUKT
Terrazzo tillverkas av cement, marmor och oxidfärger. Resultatet är ett
miljövänligt och estetiskt tilltalande naturmaterial med mycket hög funktion.
Golv som tillverkas av terrazzo är mycket lättstädade, håller i stort sett hur
länge som helst och blir bara vackrare med åren.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT GOLV Vi är en fullservicepartner som är med
i hela processen från idé till färdigt terrazzogolv. Idé- och produktutveckling i kombination med gjutning och montering är grundpelarna i
vårt erbjudande. Därutöver erbjuder vi även kompletterande tjänster
som exempelvis renovering av slitna golv och trappor.

TERRAZZO LAB™ är vårt eget laboratorium där vi tillsammans med dig
kan prova oss fram till exakt det recept du önskar. Här inne omvandlar
vi dina teoretiska idéer till spektakulära och glimrande produkter.

TERRAZZO SOM plattor –
ett prefabricerat alternativ.

Utöver platsgjutna golv erbjuder vi även ett stort sortiment
av terrazzoplattor för vägg, golv, golvsockel, trappsteg, bänkskivor och fönsterbänkar. Plattorna har en hög slitstyrka och
kan med fördel kombineras med våra platsgjutna golv. Sortimentet innefattar ett antal kollektioner. Specialfärger kan tas
fram efter önskemål.

STARLIGHT är vår mest glimrande kollektion. Plattorna innehåller en komposition av kvarts, granit och spegelglas som
tillsammans ger golvet en exklusiv glittereffekt. Dessutom är
ytan blankpolerad med en vacker och hög glans. Kollektionen
innefattar flera briljanta färger.

HERRLJUNGA STYLE
Herrljunga Style är vår egen kollektion med mönsterskyddade recept från 1929 och framåt. De unika recepten är utformade efter
traditionella svenska terrazzokulörer och framtagna till dig som
söker ett golv med naturnära framtoning.
ITALIAN STYLE
Italian Style innefattar italienska terrazzoplattor med en sober och
tidlös framtoning. Färgpaletten, som har sin tyngd mellan ljust vitgrå
till mörkt gråsvart, harmonierar väl med plattornas jämna finish och
extremt goda tekniska kvaliteter. Samtliga plattor är cementbaserade,
vilket med tiden ger en ”fet” och patinerad yta.
ITALIAN XQ
Italian XQ (Xtra Quality) är gjord av extra fin italiensk marmor och vänder
sig till dig som vill ha ett golv med naturnära design. Kollektionen rymmer
en rad kulörer som har inspirerats av olika typer av natursten.

SCANDINAVIAN BASIC är gjord främst av hårda bergarter från
Skandinavien och har generellt mycket god slitstyrka. Kollekt
ionen omfattar ett antal olika kulörer som alla är cement
baserade.
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Vi är med hela
vägen från idé till
färdigt golv.

Herrljunga Terrazzo har genom åren levererat diamant
slipade terrazzogolv till en mängd olika branscher, som
exempelvis shoppinggallerior, hotell & restaurang, infrastruktur, skolor & sjukhus, kontor samt offentlig utsmyckning. Tack vare vår mångfacetterade kompetens
kan vi bidra med rådgivning, design samt provframtagning
i tidigt skede och kan därför tillföra mycket redan under
projekteringen.

ARKITEKTRÅDGIVNING
Herrljunga Terrazzo har en bred kunskapsbas och erfarenheter som
sträcker sig tillbaka till 1900-talets början. Utvecklingen av materialet
terrazzo och olika läggningstekniker samt tillämpningsområden fortgår kontinuerligt. För arkitekter, konstnärer, byggentreprenörer eller
byggherrar bistår vi gärna med råd vid projektering, prisförslag i tidigt
skede och framtagning av färger och prover.
Arkitekter, konstnärer och studenter är välkomna att kontakta oss för
realisering av idéer samt tillverkning av prover. Möjligheten finns också
för dig att komma hit och använda vårt TerrazzoLab™ för att bekanta sig
med olika material och färger samt få en inblick i terrazzons senaste
tillämpningsområden.
BESTÄLLA PROVER
Om du behöver prover för att se nyanser, kulörer, materialytor och testa
kombinationer, hör gärna av dig via e-post eller telefon så skickar vi dig
det du önskar. Har du frågor eller synpunkter vill vi också gärna höra
från dig. För mer information om våra produkter och tjänster, besök
www.terrazzo.se
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REFERENSOBJEKT:
1 - Comfort Hotel, Eskilstuna
2- Arkaden Galleria, Göteborg
3 - Ösmo Pendeltågsstation, Nynäshamn
4,5,6 - Bromma Blocks köpcentrum, Stockholm
7,8,9 - Restaurang Brillo, Stureplan Stockholm
10 - Fontän, Nybohovsbacken Stockholm
11 - Årstaberg Pendeltågsstation, Stockholm
12 - Bussterminal Jakobsberg, Stockholm
13, 14 - Väla Köpcentrum, Helsingborg
15 - Sittbänk Håkan Wester, Göteborg
16,17 - Emporia Köpcentrum, Malmö
18 - Utopia Köpcentrum, Umeå
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BESÖK ELLER KONTAKTA OSS GÄRNA:
Herrljunga Terrazzo AB
Box 13 (Verkstadsgatan 20), 524 21 Herrljunga
Tfn: 0513-78 50 00
E-mail: info@terrazzo.se
Besök oss gärna på www.terrazzo.se

