
Original structures - Inspiring colours

High quality decorative wall finish products

Stucco
Originale



Stucco d’Or Stucco Originale

High quality decorative wall finish products

Stucco d’Or biedt professionals in wand- en plafondafwerkingen 
de kans om zich te onderscheiden door hun vakmanschap en  
creativiteit. Ons exclusieve assortiment laat zien dat hoogwaar-
dige decoratieve producten in de handen van een vakman leiden 
tot unieke wandafwerkingen en sfeerbelevingen. Onze stucco 
pleisters, speciale effectverven en decoratieve afwerklagen 
komen echt tot leven door de signatuur van de stukadoor.

Stucco d’Or Stucco Originale is een hoogwaardige, decoratieve, 
matte pleister met een prachtige en authentieke stucco uitstraling. 
Voor een decoratieve en eigentijdse wandafwerking van woon-
kamer, slaapkamer, badkamer*, keuken*, kantoor of ontvangst-
ruimte. Afhankelijk van de gebruikte technieken en korrelgrofte 
heeft Stucco Originale diverse sfeerbepalende uitstralingen. Van 
een stijlvol marmereffect tot een stoere betonlook. Stucco Originale 
zorgt voor een luxe afgewerkte en inspirerende omgeving.

•   Prachtige authentieke stucco afwerking
•   Hoogwaardige pigmenten
•   In diverse stijlvolle kleuren verkrijgbaar
•   Veel structuureffecten mogelijk
•   Zeer gemakkelijk verwerkbaar
•   Gebruiksklaar
•  Korrelgradaties 0.1 mm, 0.3 mm en 0.5 mm
•  Verkrijgbaar in 5 kg en 15 kg emmer

Tip
Voor een optimale bescherming afwerken met Stucco d’Or Protecto 
1K Mat of Protecto 2K Mat.

*Zie uitgebreide technische documentatie www.stuccodor.com voor toepassingsgebied.



MOUNTAIN GREY

Stucco Originale 0.1 mm 
Hoogwaardige, decoratieve, matte pleister op basis van kunst-
harsdispersie met een prachtige en authentieke stucco uitstra-
ling. Stucco Originale is zeer gemakkelijk verwerkbaar, biedt veel 
verschillende structuureffecten en is geschikt voor toepassing op 
wanden en plafonds binnen. Met Stucco Originale ontstaan er 
door kleur- en materiaalgebruik, in combinatie met het vakman-
schap van de stukadoor, prachtige eigentijdse wandafwerkingen.

WINTER GREY CLOUDY WHITE

Korrelgrofte: 0.1 mm
Verpakking: 5 kg en 15 kg emmer
Rendement: 0,4 - 0,6 kg/m² in twee lagen* 
Kleur: verkrijgbaar in diverse stijlvolle  
kleuren op het Prinssen Kleurenmengsysteem

*  Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk  
van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 

De kleurstalen in deze brochure zijn slechts een indicatie en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.



Korrelgrofte: 0.3 mm
Verpakking: 5 kg en 15 kg emmer
Rendement: 1,3 - 1,6 kg/m² in twee lagen* 
Kleur: verkrijgbaar in diverse stijlvolle  
kleuren op het Prinssen Kleurenmengsysteem

*  Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk  
van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 

MUSHROOM BROWN

Stucco Originale 0.3 mm 
Hoogwaardige, decoratieve, matte pleister op basis van kunst-
harsdispersie met een prachtige en authentieke stucco uitstra-
ling. Stucco Originale is zeer gemakkelijk verwerkbaar, biedt veel 
verschillende structuureffecten en is geschikt voor toepassing op 
wanden en plafonds binnen. Met Stucco Originale ontstaan er 
door kleur- en materiaalgebruik, in combinatie met het vakman-
schap van de stukadoor, prachtige eigentijdse wandafwerkingen.

SILVER PINK ELEPHANT GREY

De kleurstalen in deze brochure zijn slechts een indicatie en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.



Korrelgrofte: 0.5 mm
Verpakking: 5 kg en 15 kg emmer
Rendement: 1,6 - 1,9 kg/m² in twee lagen* 
Kleur: verkrijgbaar in diverse stijlvolle  
kleuren op het Prinssen Kleurenmengsysteem

*  Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk  
van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 

BISCUIT WHITE

Stucco Originale 0.5 mm 
Hoogwaardige, decoratieve, matte pleister op basis van kunst-
harsdispersie met een prachtige en authentieke stucco uitstra-
ling. Stucco Originale is zeer gemakkelijk verwerkbaar, biedt veel 
verschillende structuureffecten en is geschikt voor toepassing op 
wanden en plafonds binnen. Met Stucco Originale ontstaan er 
door kleur- en materiaalgebruik, in combinatie met het vakman-
schap van de stukadoor, prachtige eigentijdse wandafwerkingen.

ALMOND BEIGE COCOA BROWN

De kleurstalen in deze brochure zijn slechts een indicatie en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.



Stucco Originale - Kleurcollectie

DARK BROWN CHOCOLATE BROWN GREY BROWN

ELEPHANT GREY MUSHROOM BROWN CAMEL BROWN

MOUNTAIN GREY ALMOND BEIGE (COVER) COCOA BROWN

WINTER GREY SILVER PINK CREAMY BEIGE

PASTEL GREY BISCUIT WHITECLOUDY WHITE

De kleurstalen in deze brochure zijn slechts een indicatie en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.



Meer productinformatie? 
Bekijk de technische documentatie op www.stuccodor.com

Protecto 1K Mat
Watergedragen, matte, transparante, goed reinigbare en  
beschermende coating. Verkrijgbaar in 1L, 2,5L en 5L can.

Protecto 2K Mat
2K PU watergedragen, matte, transparante, zeer goed reinig bare, 
zeer kras- en slijtvaste en optimaal beschermende coating.  
Verkrijgbaar in 2,5L set.

Stucco d’Or Protecto
Voor een optimale en duurzame bescherming van Stucco d’Or 
pleisters en muurverven biedt Stucco d’Or speciale beschermende 
Protecto producten. Deze duurzame en transparante afwerkingen 
beschermen tegen vervuilingen en maken het oppervlak extra 
goed reinigbaar. Donkere kleuren worden intensiever van kleur. 

In geval van toepassing van Stucco d’Or wandafwerkingen in de 
keuken, badkamer of toilet deze altijd afwerken met Stucco d’Or 
Protecto 2K Mat.



+31 (0)85 - 782 14 80 - info@stuccodor.com
www.stuccodor.com




