
Naast onze PMLissé hebben wij ook een decoratieve lijn: PM Décoration*

Een wand in uw woonkamer, een schouw of de achterwand van uw keuken, met de 
produkten uit onze decoratieve lijn geeft u uw woning een personal touch. Van oxidaties 
tot metallic lakken, van natuursteen tot roest, voor iedere ruimte een unieke look. 
Onze decoratieve wandafwerkingen zijn verkrijgbaar vanaf € 65,00 per m2.

PMLissé Neutronenlaan 11 | 5405 NG Uden | klantenservice@plastermade.nl

* De workshops voor PM Décoration worden verzorgd door Springer Stucdesign. 
Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wilt u meer informatie over onze producten of geheel vrijblijvend een offerte ontvangen, neem dan contact met ons op.

PM Décoration



Wat is PMLissé?

PMLissé is een cementgebonden stucsoort die al vele eeuwen gebruikt wordt.
Doordat PMLissé hecht op vrijwel iedere ondergrond kun je het vrijwel overal toepassen.

Als specialist in het toepassen van PMLissé, hebben wij in de loop der jaren het product 
verbeterd. Onze PM Lissé is nog sterker, nog slijtvaster en gegarandeerd waterdicht. 
PMLissé wordt uitsluitend aangebracht door erkend opgeleide vakmensen en is 
verkrijgbaar vanaf € 99,00 per m2.
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De trend is gezet; het traditionele 
tegelwerk in de badkamer, het 
toilet en de keuken en de houten 
vloer in de woonkamer, wordt 
steeds vaker vervangen voor een 
mooie Betonlook afwerking.

De voordelen met betrekking 
tot onderhoud en hygiëne en 
de vele mogelijkheden op het 
gebied van kleur en uitstraling 
maken de keuze voor PMLissé 
vanzelfsprekend. Door de 
unieke karaktereigenschappen 
Van PMLissé; slijtvast, 
onderhoudsvriendelijk, voegloos 
en gegarandeerd waterdicht met 
een garantie van 5 jaar, ontstaat 
een kwaliteitsproduct wat zijn 
gelijke in de branche niet kent.
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