
  

 
 

IndoHo-collectie terrazzo 

 

 

Dit is een unieke collectie beelden uit terrazzo welke door HO-Jeuken uit Someren is geselecteerd.       Het betreft een 

assortiment moderne abstracte (tuin)beelden uit Centraal Java, Indonesië.  Een deel van deze collectie is ontworpen door 

studenten van de kunstacademie aldaar. De IndoHo-collectie wordt periodiek aangevuld met nieuwe items.  Kortom het IndoHo-

assortiment is altijd up-to-date. 

 

Deze beelden zijn gemaakt uit terrazzo. Sommige exemplaren zijn gemaakt uit terrazzo in combinatie met glasvezel. Terrazzo 

bestaat uit gebroken marmer- en granietkorrels. Deze korrels worden in een mal gegoten en gebonden met cement, water en 

kleurpigment. Als het beeld uit de mal komt is het ruw en wordt het hierna gepolijst. Het polijsten is een arbeidsintensief proces. 

De kleur van het beeld is zwart. Onze beelden uit terrazzo in combinatie met glasvezel zijn, afhankelijk van het ontwerp, ook 

gedeeltelijk hol van binnen. Dit zorgt er mede voor dat ze qua gewicht hanteerbaar blijven.  

 

Onze nieuwe collectie is in het laatste deel van de productie voorzien van een 2-componenten uv-bestendige, weersbestendige 

en krasbestendige coating. Daarmee blijft uw beeld en/of sokkel nog    langer op kleur. 

 

Een deel van onze beelden en sokkels is geslepen. Deze sokkels en beelden zijn voor een deel grijs. 

 

In Nederland is terrazzo o.a. bekend als grondstof voor aanrechtbladen, vloeren en dorpels. Deze worden echter machinaal 

gepolijst. Door de ongelijke vormen van onze beelden worden deze overwegend handmatig gepolijst.  

 

Als u een beeld of sokkel wilt reinigen kunt u dit het beste doen met een vochtige doek. Een geribbelde sokkel kunt u 

schoonmaken met een zachte borstel en een sopje. Nooit met een hogedrukreiniger! 

 

 

Verras ons met een of meerdere foto’s van de plek waar u uw beeld en/of sokkel heeft geplaatst.             

Wij plaatsen deze foto’s dan graag op onze site www.beeldenmarkt.nl onder het menu “ Foto’s Klanten”  

Ons e-mailadres is info@beeldenmarkt.nl.  

Bij voorbaat dank. 

 

Tot slot wensen wij u veel plezier toe met uw keuze. 


