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Geef uw ideeën vorm!
Met Rayher creatief beton.

wij hebben het beton opnieuw uitgevonden.
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Je bent creatief! Laat het eruit…

Je eigen designer zijn! Met Rayher creatief beton is het eenvoudiger dan ooit om 
geweldige woon-, deco- of geschenkideeën zelf te maken.
  Het geheim is, het speciaal voor creatieve ontwerpen, ontwikkelde: 
Rayher creatief beton op basis van kunststof cement. Het is bijzonder stofarm, 
gebruiksklaar – en bijzonder eenvoudig te verwerken.
  Gemaakt voor iedereen die creatief wil zijn, maar zonder sjouwen met zware 
zakken.

Alles wat je nodig hebt:
Rayher creatief beton (1*), water (2), spatel (3), gietvorm naar keuze (4 + 5) 

– plus indien nodig plakbanband, mesje voor het eruit halen en slaolie voor het invetten 
van de vorm, schuurpapier.

* gebruiksklaar, stofarm!

Zo eenvoudig is het om te beginnen:

Je hebt niet veel nodig, kort gezegd: In Rayher creatief beton 
is alles al verwerkt wat nodig is. Alleen nog water toevoegen, 
roeren met een spatel en de betonmassa in een voorbewerkte 
vorm gieten.

Rayher creatief beton – het ›zorgeloze beton‹…
Rayher creatief beton is vrij van schadelijke stoffen, stofvrij en gebruiksklaar. 
Er kan zonder beschermende kleding gewerkt worden en het hoeft alleen met 
water gemengd te worden. Nog nooit was creatief zijn zo makkelijk.
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Zo makkelijk is beton gieten: 
Gietvorm voorbewerken, beton met water mengen (1). Beton in 
de vorm gieten, tegenvorm erop plaatsen en verzwaren (2). 
Na het uitharden uit de vorm halen (3). Je kunstwerk kan nu 
geverfd of versierd worden (4).

Ideeën 
Als gietvorm zijn bijv. geschikt: kunststof 
gietvormen (1 + 5), papiermaché vormen 
(2 + 4), of houten vormen (3). Vormen zijn 
vaker bruikbaar.

Maak iets leuks van beton…

Met Rayher creatief beton is het zeer eenvoudig, prachtige design 
ideeën zelf te maken: Water toevoegen, roeren, gieten. Met Rayher 
creatief beton kan iedereen werken. 
  Rayher creatief beton is – in tegenstelling tot traditioneel beton 

– niet etiketteringsplichtig en hethard snel uit. A� ankelijk van de 
afmeting kan het object na 3 uur uit de gietvorm worden gehaald. 
  Nu kun je je kunstwerk creatief versieren. 
Bijvoorbeeld met Rayher Chalky fi nish krijtverf, met Rayher deco-
metaal of met andere creatieve technieken. Ook dit is nietmoeilijk 
en niet duur. Zo ontstaan snel prachtige deco- en geschenk-ideeën, 
die niet alleen jij leuk vindt… 

Welke vormen zijn geschikt?

Rayher hee�  veel artikelen en gietvormen, die 
zeer geschikt zijn voor creatief beton. Ideaal zijn 
de diverse Rayher kunststof gietvormen.
  Maar ook papiermaché- en houtproducten 
zijn geschikt als vorm.

Nog meer vormen
In elk huishouden zijn 
er voorwerpen die als 
gietvorm gebruikt kunnen 
worden. Kijk maar na!…

↑ Art. 22 661 21

↑ Art. 71 075 00↓ Art. 62 594 000

↓ Art. 81 122 00 ↓ Art. 31 177 00



Het Rayher modulaire  
gietvorm principe: 
Rayher hee� een collectie perfect 
op elkaar afgestemde gietvormen 
voor creatief beton, die ervoor zor-
gen dat het altijd “in elkaar past’.
Voor u betekent dit: u kunt zeer 
eenvoudig en flexibel combineren 
en hierdoor krijgt u telkens weer 
nieuwe ideeën!

Geen grenzen voor uw  
fantasie: 
Alle Rayher gietvormen zijn zowel als 
buiten- of als binnenvorm te gebrui-
ken. Hierdoor ontstaan er ontelbare 
combinatiemogelijkheden…

Diversiteit aan vormen voor  
grenzeloze creativiteit:
 
De Rayher gietvormen zijn er in tijdloze basis-
vormen – en in verschillende, perfect op elkaar 
afgestemde maten. Dit hee� zoveel verschillende 
combinatiemogelijkheden tot gevolg, dat wij ze 
zelfs niet allemaal kunnen uitproberen.

Art. 36 064 000
12,5 × 33 cm

Art. 36 063 000
9,5 × 25 cm 

Art. 36 062 000
4 Bäume  
8 – 16 cm

Art. 36 060 000
16,5 × 17,5 cm 

Art. 36 061 000
16 × 23,5 cm 

Art. 36 059 000
2 Häuser 
13,5 – 16,5 cm 

Art. 36 058 000
4 Häuser 
5,5 – 10,5 cm 

Art. 36 064 000
12,5 × 33 cm

Art. 36 063 000
9,5 × 25 cm 

Art. 36 062 000
4 Bäume  
8 – 16 cm

Art. 36 060 000
16,5 × 17,5 cm 

Art. 36 061 000
16 × 23,5 cm 

Art. 36 059 000
2 Häuser 
13,5 – 16,5 cm 

Art. 36 058 000
4 Häuser 
5,5 – 10,5 cm 

Art. 36 037 000
28 cm

Art. 36 035 000
25 cm

Art. 36 033 000
25 cm

Art. 36 034 000
18,5 cm

Art. 36 036 000
18,5 cm

Art. 36 038 000
21,5 cm

Art. 36 050 000
11 cm

Art. 36 046 000
8,5 cm

Art. 36 042 000
7,5 cm

Art. 36 049 000
9 cm

Art. 36 045 000
6,5 cm

Art. 36 041 000
6,5 cm

Art. 36 048 000
7 cm

Art. 36 044 000
5,5 cm

Art. 36 040 000
5,5 cm

Art. 36 047 000
6 cm

Art. 36 043 000
4,5 cm

Art. 36 039 000 
4,5 cm



Volvormen
Zonder problemen kun je ook volvormen met 
Creatief beton of gips gieten. Door het rekbare 
latex materiaal laat zich het werkstuk makkelijk 
lossen en kun je de mal steeds weer gebruiken. 

Door dik en dun 
Maakt niet uit of je de mal nu 
met een dun laagje Creatief 
beton vult of tot de rand 
volgiet – je kunt de kleine 
sieraaddelen als lichte  
hanger gebruiken of ergens  
op bevestigen. 

Waarschuwing, zeer verslavend!
 
Creatief zijn werkt verslavend. Wanneer u eenmaal begint, met 
het stylen met creatief beton, dan schieten er telkens nog meer, 
nog betere ideeën te binnen. Probeer het uit!…

Geschikt voor levensmiddelen 
Ook geschikt voor het gieten van bijvoorbeeld chocolade

↓ Art. 42 001 02↓ Art. 34 217 000↑ Art. 34 216 000 ↑ Art. 34 215 000

↑ Art. 62 582 000 ↑ Art. 38 887 000

Art. 36 029 000
6 × 1,7 cm

Art. 36 031 000
6 × 7 × 1,7 cm

Art. 36 032 000
5,5 × 6,5 × 1,7 cm

Art. 36 027 000
5,5 × 7,5 × 1,7 cm

Art. 36 030 000
6,5 × 6,5 × 1,7 cm

Art. 36 028 000
6 × 7 × 1,7 cm



Luister naar de kunste-
naar in u: laat hem beton 
gieten…
Uw fantasie kent geen grenzen: 
Rayher creatief beton is geschikt 
voor massieve voorwerpen (zoals 
deze plantenbak) maar ook voor 
verfijnde motieven.

↖ Art. 39 127 37
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Creatieve ontwerptips
 
Eenvoudige basisvormen zijn het begin. Met weinig inspanning 
kunt u interessante voorbeelden maken en het kunstwerk aan-
sluitend nog verfraaien.
  Hiervoor is schuurpapier, een penseel en verf nodig en 
Rayher decometaal voor het versieren. Aan de slag…

Zo moet het: 
Met schuurpapier verwijder 
je bramen, die bij het gieten 
kunnen onststaan (1). 

Eenvoudig patronen maken: 
Raffia (2) of gaas (3) maken interes-
sante afdrukken. De natuur biedt ook 
nog talloze mogelijkheden (4). Daarna 
kunt u uw kunstwerk versieren met 
Rayher decometaal (4 + 5). 

Creatieve  
mogelijkheden: 
U kunt uw kunstwerk na het 
gieten in ›beton look‹ laten (6), 
beschilderen (7 + 9) of uitbun-
dig versieren (8). Alles wat u 
nodig hee�, hee� Rayher.

↓ Art. 81 323 00 ↓ Art. 21 730 00 + 21 715 22 ↓ Art. 31 182 00 ↓ Art. 39 064 37 + 39 065 37↑ Art. 81 131 00↑ Art. 36 008 00



Oneindig veel  
mogelijkheden 
 
Veredelen van Creatief Beton – hier 
wordt je creativiteit gewenst.
 Juist het contrast met edele glan-
zende oppervlakken doet optimaal 
recht aan beton. Al eens het mooie 
spiegelfolie toegepast? Eenvoudig 
folielijm aanbrengen-glad of spatelen, 
met sjablonen of met een puntli-
ner-laten drogen, folie erop drukken 
en weer er af trekken = klaar! 

Mooie voorbeelden –  
makkelijk gemaakt
 
Ideaal hiervoor zijn Rayher plaksjab-
lonen. Opplakken – verf erop sponzen 

– er af trekken = schitterend!
 Of veredelen met folielijm en 
spiegelfolie of stijlvol met de flu-
weelachtige matte Chalky krijtverf, 
of woorden of moderne grafische 
voorbeelden – alles kan, niets moet. 

↑ Art. 81 283 22 ↓ Art. 81 283 66 ↓ Art. 38 867 102↑ Art. 33 384 00 ↑ Art. 38 946 000



Beton mag gezien worden
 
Van een praktisch gebruiksvoorwerp tot een echt kunstwerk,  
van een alledaags geschenk tot een zeer waardevol designobject – 
met Rayher creatief beton is alles mogelijk, alles is te maken.
  Je eigen designer zijn. Rayher creatief beton helpt uw  
verbeelding spreken – laat uw fantasie de vrije loop… 

↓ Art. 31 177 00

↓ Art. 81 189 00

↓ Art. 21 730 00 + 21 715 06

↓ Art. 34 209 00

↑ Art. 62 594 000

↑ Art.39 064 37 + 39 065 37

↑ Art. 31 170 00



Alles onder controle
 
Ook kleine allerdaagse dingen komen in een 
nieuw dagicht te staan als deze in beton gego-
ten zijn, bijv. deco knoppen voor schuifladen. 
Hiervoor zijn bij Rayher speciale giethulpen 
voor de schroeven en gietmallen. 
Tja, en dan alleen nog op de la zetten!

Giet je ideeën in een mal…
 
Ofwel met Creatief beton of met gips de zuiver 
witte, ultrafijne gietpoeder van Rayher. Deze  
gietpoeder laat zich net als beton gieten en zo 
zijn er leuke combinaties mogelijk met beton.
 Het spel van lichte nuances (of: voor een 
bijzondere touch): acrylverf zwart in de beton 
gietmassa meeroeren en het beton wordt donker 
antreciet.

↑ Art. 34 104 02↑ Art. 34 103 02↑ Art. 36 051 000 ↓ Art. 38 000 576↓ Art. 36 052 000
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Creatief beton emmer 1 kg
Art. 34 152 000 (6)

Creatief beton emmer 2,5 kg
Art. 34 153 000 (3)

Creatief beton emmer 9 kg
Art. 34 165 000 (1)

↑ Sieraadbeton (bijv. 34 166 000)↑ Modelleerbaar Kreativ-Beton

Rayher Creatief beton, Rayher sieraadbeton en Modelleerbaar Kreativ-Beton vindt u bij onze 
dealers, in de goed gesorteerde hobbywinkel.

Materiaalinformatie en werkwijzen vindt u op onze website.

4 006166 768330

Art.-Nr. 99 665 000

↑ Art. 81 320 00

NIEUW




