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Tot op heden ging het plaatsen van tegels, natuurstenen en andere kera-

mische bedekkingen gepaard met veel problemen, waartegen de profes-

sionele vakman vaak machteloos stond.

Latere schade en zeer dure klachtenverhelping door uitbloeiingen, vorst-

schade, enz., zorgden ervoor dat vele tegelleggers zich niet meer wilden

schikken naar de vereisten gesteld door balkons en terrassen en derge-

lijke opdrachten dan ook niet meer aannamen.

Dat is nu definitief verleden tijd!

Na jaren van onderzoek en ontwikkeling is BOTAMENT® erin geslaagd om

alle problemen met één enkel productsysteem op te lossen. BOTAMENT®

TERRACHAMP is de naam van het nieuwe wondermiddel. Dit product ga-

randeert een nog nooit eerder gezien plaatsingscomfort in de vorm van

een lijm en een voegmiddel. Geen uitbloeiingen, geen vorstschade en vol-

ledig weersbestendig, hetgeen blijkt uit jarenlange Europese onderzoeken

in verschillende klimaatzones.
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1 Scheuren

Bekledingen in de buitenlucht zijn blootgesteld aan thermische belastin-

gen. In de zomer zetten deze uit en in de winter krimpen ze. De lengte-

wijziging en de daarmee samenhangende spanningen kunnen afhankelijk

van de omvang niet via de voeg of de bedekking afgebouwd worden.

Daardoor ontstaat scheurvorming in tegels en voegen.

Schade aan balkons en terrassen!
Veel problemen met ernstige gevolgen

2 Kalkuitbloeiingen

Door regen en sneeuw worden de bedekkingen buiten doordrongen van

vocht.

Uitbloeiingen ontstaan wanneer de kalk uit het cement loskomt en

door capillair transport de oppervlakte bereikt. Er ontstaan lelijke afzet-

tingen op de bedekkingen, die meestal enkel mechanisch verwijderd kun-

nen worden.

3 Afbrokkelen van de keramiek en voeg

Dampdiffusie is de eigenschap van waterdamp om zich door bepaalde stof-

fen te verplaatsen. In principe verplaatst deze damp zich van de warme

naar de koude zijde van een bouwelement. Zodra de waterdamp aan de

koude zijde aankomt, ontstaat er condensatie, die zich onder het bedek-

kingsoppervlak verzamelt. Veel zon zorgt vervolgens voor het verdampen

van de condensatie, waardoor druk ontstaat die niet via de bedekkings-

voegen afgevoerd kan worden.

4 Vorstschade

Minerale bouwstoffen worden door vorst/dooiwissel extreem belast. Door

de voortdurende temperatuurwisseling rond het vriespunt verandert de

aggregatiestoestand van water steeds van vloeibaar naar vast. Bij deze

wijziging zet water in volume ongeveer 9% uit en krijgt door ijsbelasting

een vernielende uitwerking waarbij stukken van de stenen springen. De

gevolgen hiervan zijn beschadigde of afbrokkelende bedekkingsop-

pervlakken.
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Scheuren
Kalkuitbloeiingen

Afbrokkelen van de keramiek en voeg

Vorstschade

12

4

„Vroeger waren er vele redenen om je
vingers niet aan balkons en terrassen te
branden!“

3
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BOTAMENT® TERRACHAMP
Eén lijm, één voegmiddel, nul problemen!

Een volledig nieuwe bindmiddeltechnologie!

De nieuwe bindmiddeltechnologie op basis van de HYDRO O2 FLEX-technologie zet

nieuwe maatstaven voor een veilige plaatsing van tegels en natuurstenen op ter-

rassen en balkons. De onvergelijkbare voordelen van het TERRACHAMP-systeem

zijn:

• 100% kalk- en cementvrij
• geen toegevoegde kleurpigmenten
• sterk waterdoorlatend en waterafvoerend
• zeer grote flexibiliteit en kleefkracht
• klimaatbestendige verwerking

Terrassen en balkons worden niet gewijzigd. Enkel de producten die de grootste problemen opleve-
ren, zoals tegellijmen en voegmortels worden door de beide producten, de lijm BTK 200 TERRACHAMP
en de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP op basis van de HYDRO O2 FLEX-technologie vervangen.

Wij gebruiken voor het kleuren
van de BTF 200 TERRACHAMP-vo-
egmortel geen kleurpigmenten.
Dit biedt de tegellegger enorme
plaatsingsvoordelen.

Het smeren van de voegmortel en
het uitbloeien van kleurpigmenten
behoren voortaan tot het verle-
den.

Geen bijkomende kleurpigmenten

Met de tegellijm BTK 200 TERRA-
CHAMP krijgen de begrippen flexibili-
teit en kleefkracht een volledig nieuwe
invulling. Geen enkele andere betege-
lingstoepassing vergt meer flexibiliteit
en kleefkracht dan terrassen en bal-
kons. Hier overtreft BTK 200 TERRA-
CHAMP alle maatstaven met een
veelvoud.

Zo bereiken bijvoorbeeld sterk flexi-
bele S2-lijmen conform DIN EN 12002
een doorbuiging van 5 mm. BTK 200
TERRACHAMP heeft een 7 keer grotere
doorbuiging van 35 mm. Deze doorbuiging
werd getest door de Säurefliesnervereni-
ging (een vereniging van toonaangevende
Europese bedrijven die aangeven of een te-
gelleverancier geschikt is).

Zeer grote flexibiliteit en kleefkracht

„Nu winnen we het gevecht
met de balkons en terrassen!“

LIJM
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De tegellijm BTK 200 TERRACHAMP
en de voegmortel BTF 200 TERRA-
CHAMP zijn volledig kalk- en ce-
mentvrij. Daardoor worden de
gebruikelijke kalkuitbloeiingen
compleet verhinderd.

100% kalk- en cementvrij

Iedere tegellegger kent het probleem,
wanneer hoge temperaturen, wind
en zon de verwerking van de produc-
ten op terrassen en balkons onmoge-
lijk maken. Dit behoort met het
TERRACHAMP-systeem tot het verle-
den. Zelfs bij de voorgenoemde
slechte omstandigheden kunnen de
tegellijm BTK 200 TERRACHAMP en
de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP
optimaal verwerkt worden.

Klimaatbestendige verwerking

De tegellijm BTK 200 TERRACHAMP en de voegmortel BTF
200 TERRACHAMP zijn sterk waterdoorlatend.

Dat voorkomt beschadigingen, die ontstaan door de
dampdruk onder de tegels. Daarenboven kunnen water-
massa's onder de tegels, door de sterke waterafvoerende
eigenschappen van de tegellijm

BTK 200 TERRACHAMP, veilig naar een drainagelaag af-
gevoerd worden. Daardoor wordt zichtbare vorstschade
in de bouw tot een minimum beperkt.

Volledig waterdoorlatend en -afvoerend

Antraciet

Zandgrijs

Grijs

VOEG

         



Bindmiddel voor een snelle dekvloe

M 56 Speed
Bindmiddel voor een snelle dekvloe

M 56 Speed FM
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Afgestemd op elk gebruikstype:
het complete TERRACHAMP-systeem en zijn verwerking

Met BOTAMENT® TERRACHAMP kunt u iedere uitdaging aan. Of het nu om grote terrassen of kleine bal-

kons gaat, natuursteen van groot formaat of zelfs fijn aardewerk, een licht of donker oppervlak, u zult vol-

gens de wensen van uw klant en in eer en geweten een bedekking kunnen aanbrengen.

Terras-/balkonopbouw met drainagestrook

Flex-snellijm voor
dun-/wervelbed

M 10 Speed

Afdichtings- en isolatiestroo

AE-Bahn

Flex-snellijm voor
dun-/wervelbed

M 10 Speed

Standaard

Drainagebaan
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SYSTEEM-KOMPONENTEN

Drainerende balkon- en terrassystemen worden door veel deskundigen aanbevolen en zijn technolo-

gisch het van het. Het TERRACHAMP-systeem is compatibel met de meeste drainagesystemen op de

markt. Funderingsplaten in jong staalbeton kunnen door het inbouwen van de BOTAMENT® AE-af-

dichtings- en isolatiestrook samen met de Flex-snellijm BOTAMENT® M 10 Speed reeds na 3 maanden

bedekt worden. Bij meerlagige betonondergronden zonder helling moet een hellingsdekvloer uit het

gamma sneldekvloer BOTAMENT® M 56 Speed met een helling van minstens 1,5 - 2% aangebracht

worden.

Balkon-/Terrassenlijm
BTK 200 TERRACHAM

Voegmortel voor balko
en terrassen

BTF 200 TERRACHAM

8

7

Diepgrond
D 11

         



Met een voegborstel kan BTF 200 TER-

RACHAMP lichtjes ingevoegd worden.

Bij hoge temperaturen ontbrandt de

voeg niet en kan gedurende lange tijd

gewassen worden.

�

Na het aantrekken van de voeg wordt

deze met een spons gevormd en wordt

het overvloedige materiaal weggewas-

sen.

�

8

BTK 200 TERRACHAMP wordt met een

getand plamuurmes volgens de grootte

van de bedekking aangebracht. Er is

geen gecombineerd procedé meer

nodig voor een plaatsing zonder holle

ruimten!

�

De sneldekvloer BOTAMENT® M 56

Speed wordt geplaatst na het aanbren-

gen van een contactlaag en randstroken

op de dragende ondergrond.

Na het oprollen en uitdrogen van de

grondlaag BOTAMENT® D 11 kleeft men

de BOTAMENT® AE afdichtings- en isola-

tiestrook met M 10 Speed met een getand

plamuurmes van 4 - 6 cm. De voegen moe-

ten elkaar in de vliesrichting overlappen.

�

Voor de plaatsing van de drainage-

strook wordt BOTAMENT® M 10 Speed

met een 6 x 6 mm getand plamuurmes

aangebracht en vervolgens wordt de

drainagestrook met een spatel in het

lijmbed door aandrukken ingebed.

��

         



Terras-/balkonopbouw met drainagemortel

Maakt u zich zorgen om balkons met een beperkte opbouwhoogte?

Het TERRACHAMP-systeem biedt u een eenvoudige oplossing, zonder veel complicaties.

Het aanleggen van terrassen en balkons met drainagemortel is algemeen geliefd bij de plaatsers. Naast

de beperkte opbouwhoogte kan de volledige afwerking zonder bijkomende elementen van andere fa-

brikanten uitgevoerd worden. Het water dat zich onder de keramiek bevindt, wordt rechtstreeks door

de waterafvoerende terras- en balkonlijm BTK 200 TERRACHAMP afgevoerd in de drainagemortel BTD

200 Terrachamp.

Wat nog bijzonder is: De drainagemortel is uiterst drainerend en bovendien vrij van kalk en cement. Dit

voorkomt een verstopping van de drainagemortel door kalk- en silicaatuitbloeiingen. Een ander voor-

deel is dat ondergronden die in principe niet geschikt zijn voor een rechtstreekse tegelplaatsing, zoals

bitumen- of kunststofbanen, met deze constructie tóch professioneel en volkomen veilig bekleed kun-

nen worden.
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Afdichting volferns DIN 18195

Bitumen- of Kunststoffbaan

Scheidingslaag

PE-Folie 1-lagig

Drainagemortel
voor balkons en terrassen
BTD 200 TERRACHAM

Drainagemortel

SYSTEEM-KOMPONENTEN

Balkon-/Terrassenlijm
BTK 200 TERRACHAM

Voegmortel voor balko
en terrassen

BTF 200 TERRACHAM
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De opgedroogde bedekking wordt met

de voegmortel BTF 200 TERRACHAMP

en een voegborstel ingevoegd en

gewassen.

�

De lijm BTK 200 TERRACHAMP wordt

op de drainagemortel met de juiste ge-

tande spaan aangebracht.

�

Met deze problematiek krijgt een plaat-

ser vaak te maken. Er is een afdichting (bi-

tumen- of kunststofbaan) aanwezig, maar

hoe kan men hier vernuftig tegels of na-

tuursteen op aanbrengen?

Op een afdichting conform DIN 18195

wordt een éénlagige PE-folie aange-

bracht met een helling van minstens 1,5

- 2% en aan de rand omhoog geleid aan

de aangrenzende bouwdelen.

�

Na het aanbrengen van een randisola-

tiesysteem kan de drainagemortel met

een minimale dikte van 2 cm aange-

bracht, afgestreken en glad afgewerkt

worden.

��

5

4
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Over heel Europa in weer en wind getest!
Van Caldarone tot Kinnarodden, van +45 tot -25 graden

+20 °C

+35 °C

Mediterrane Flair

•Cotto •Klinker

Bodembedekkingen uit traditionele Cotto of cementklinker zijn niet

enkel in Zuid-Europa geliefd, maar worden ook in andere streken door

hun oorspronkelijke karakter en warme natuurlijke kleur gewaardeerd.

Met TERRACHAMP blijven ook sterk zuigende materialen droog.

�Met het BTF 200 TERRACHAMP-systeem beschikt u opnieuw over

alle uitbreidingsmogelijkheden om balkons en terrassen met een

veelheid van tegels en natuursteen te bekleden.

Albanië Andorra Balearen België Bosnië

Herzegovina Bulgarije Denemarken

Duitsland Engeland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië

Ierland IJsland Italië Kaliningrad Kana-

rische Eilanden Corsica Kosovo Kroatië

Letland Liechtenstein Litouwen Lu-

xemburg Madeira Malta Macedonië

Moldavië Monaco Montenegro Neder-

land Noord-Ierland Noorwegen Oosten-

rijk Polen Portugal Roemenië SanMarino

Schotland Zweden Zwitserland Servië

Slowakije Spanje Tsjechië Turkije Oekraïne

Hongarije Vaticaanstad Wales Wit-Rus-

land Cyprus

Bouwstoffen voor balkon- en terrasbedekkingen worden in alle klimaatzones gebruikt en moeten zich

dus op meesterlijke wijze aan alle omstandigheden kunnen aanpassen. Zij moeten de strenge vorst van de

noordelijke streken doorstaan, de verschroeiende hitte van de zuiderse zomers en de steeds wisselende

vochtige, talrijke vorst- en dooiperioden, zowel als de zonnige momenten in Centraal-Europa trotseren.

� Met het BOTAMENT® Terrachamp-systeem beschikt u opnieuw over alle uitbreidingsmogelijkhe-

den om balkons en terrassen met een veelheid van tegels en natuursteen te bekleden.
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-25 °C

-10 °C

C
+10 °C

Moderne sfeer

•Fijn aardewerk

Sedert lange tijd hebben bedekkingen in fijn aardewerk van alle for-

maten de outdoor ruimtes veroverd. Klare lijnen en precieze vormen

met stevige oppervlakken vervullen de verwachtingen van een moderne

bouwstijl. Van fijn gestructureerde mozaïek tot de XXL-plaat.

� TERRACHAMP zorgt steeds, zelfs bij zeer gladde glasachtige

tegelachterzijden, voor een veilige en duurzame hechting aan de

bodem.

Klassieke elegantie

•Bedekkingen in natuursteen

Balkons en terrassen zijn tijdloos en mooi met natuursteenbedekkin-

gen. Of het nu gaat om rustieke, ruwgebouwde veelhoekige tegels of

om fijne, gepolijste granietoppervlakken.

�Het TERRACHAMP-systeem is uiterst geschikt voor de plaatsing van

natuursteen
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Onze referenties spreken boekdelen!
Succesvol bij het gebruik over de hele lijn

Plaats / Land: Lüdinghausen,

Duitsland

Object: Terras

Grootte van het object: 25 m²

Opbouw: terrasopbouw met

drainagemortel

Bedekkingmateriaal:

fijne stenen

Formaat bedekking: 30 x 30 cm

Uren zon per dag 2–8

Aantal regendagen
per maand

6–9

Temperatuurbereik -10 °C tot +38 °C

Plaats / Land: Duisburg,

Duitsland

Object: Terras

Grootte van het object:

18 m²

Opbouw: terrasopbouw met

drainagestrook

Bedekkingmateriaal:

stenen in half

verband

Formaat bedekking: 30 x 30 cm

Uren zon per dag 2–6

Aantal regendagen
per maand

10–13

Temperatuurbereik -10 °C tot +38 °C
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Plaats / Land: Jagerberg,

Oostenrijk

Object: Terras

Grootte van het object: 40 m²

Opbouw : terrasopbouw met

drainagestrook

Bedekkingmateriaal:

fijne stenen

Formaat bedekking: 60 x 60 cm

Uren zon per dag 2–9

Aantal regendagen
per maand

5–8

Temperatuurbereik -25 °C tot +35 °C

Plaats / Land: Deutschlandsberg,

Oostenrijk

Object: Terras

Grootte van het object:

90 m²

Opbouw: terrasopbouw met

drainagemortel

Bedekkingmateriaal: zandsteen

Formaat bedekking:

Romeins verband

Uren zon per dag 1–9

Aantal regendagen
per maand

7–10

Temperatuurbereik -23 °C tot +35 °C
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Onze referenties spreken boekdelen!
Succesvol bij het gebruik over de hele lijn

Plaats / Land: Schwanberg,

Oostenrijk

Object: Terras

Grootte van het object: 85 m²

Opbouw: terrasopbouw met

drainagestrook

Bedekkingmateriaal: graniet

Formaat bedekking: 30 x 60 cm

Plaats / Land: Blackrock Cork,

Ierland

Object: Terras

Grootte van het object: 18 m²

Opbouw:

terrasopbouw met drainagestrook

Bedekkingmateriaal: stenen

Formaat bedekking: 30 x 60 cm

Uren zon per dag 2–8

Aantal regendagen
per maand

6–9

Temperatuurbereik -23 °C tot +35 °C

Uren zon per dag 2–6

Aantal regendagen
per maand

10–13

Temperatuurbereik 0 °C tot +25 °C
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Plaats / Land: Győrújbarát, Ungarn

Object: Terras

Grootte van het object: 30 m²

Opbouw: terrasopbouw met

drainagestrook

Bedekkingmateriaal:

fijne stenen

Formaat bedekking:

15 x 15, 30 x 30cm

Plaats / Land: Suchy Las, Polen

Object: Balkon

Grootte van het object: 10 m²

Opbouw:

terrasopbouw met drainagestrook

Bedekkingmateriaal:

fijne stenen

Formaat bedekking: 30 x 30 cm

Uren zon per dag 2–9

Aantal regendagen
per maand

5–8

Temperatuurbereik -25 °C tot +35 °C

Uren zon per dag 1–9

Aantal regendagen
per maand

7–10

Temperatuurbereik -25 °C tot +35 °C
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Alles in één oogopslag!
De TERRACHAMP-systeemcomponenten

BOTAMENT® M 56 Speed is een bindmiddel op cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij
verbindingslagen, dekvloeren op een scheidingslaag en zwevende dekvloeren.

• Na 4 uur klaar voor betegelen
• Ideaal voor werven waar tijd krap is
• Hydrofoob (goed beschermd tegen vochtdoorlating)
• Voor binnen en buiten
• Op basis van hoogwaardig CEM I-cement
• Beperking van krimpen en spanning bij de uitharding
• Pompbaar

BOTAMENT® M 56 Speed – Bindmiddel voor een snelle dekvloer

BOTAMENT® M 56 Speed is een bindmiddel op cementbasis voor het aanmaken van
dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een scheidingslaag en zwevende
dekvloeren.

• Na 4 uur klaar voor betegelen
• Ideaal voor werven waar tijd krap is
• Hydrofoob (goed beschermd tegen doorvochtiging)
• Voor binnen en buiten
• Op basis van hoogwaardig CEM I-cement
• Beperking van krimpen en spanning bij de uitharding
• Pompbaar

BOTAMENT® M 56 Speed FM – Bindmiddel voor een snelle dekvloer

BOTAMENT® M 10 Speed is een Flex-snellijm voor alle tegelwerken die uiterst snel gevoegd en belast moe-
ten worden. Met BOTAMENT® M 10 Speed kan men ook bij lage temperaturen snel werken. Voor het ver-
lijmen van stenen, fijn aardewerk, splijttegels, klinkers, mozaïek, straatstenen en verkleuringsongevoelige
natuursteenplaten.

• Is na ongeveer 90 minuten begaanbaar en beschikbaar.
• Te gebruiken bij lage temperaturen
• Voor binnen en buiten
• Voor wanden en vloeren
• Voor nagenoeg alle keramische tegelbekledingen
• Voor verwarmde oppervlakken
• Flexibel

BOTAMENT® M 10 Speed – Flex-snellijm voor dun-/wervelbed

Voor het gronden van sterk zuigende, mineraal gebonden ondergronden die voorzien werden van een hy-
draulisch uithardende dunbedlijm. Voor het beperken van de stofvorming en het regelen van de zuigkracht
van ondergronden uit beton, dekvloer, gips en metselwerk.

• Voor zuigende ondergronden
• Voor binnen en buiten
• Snel drogend.
• 1: 1 verdunbaar
• Oplosmiddelvrij
• Verbetert de hechting
• Vermindert het zuigvermogen
• Beperkt de stofvorming

BOTAMENT® D 11 – Diepgrond
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BOTAMENT® AE – afdichtings- en isolatiestrook is een scheuroverbruggende afdichtings- en isolatielaag
uit polyethyleen, aan beide zijden voorzien van een speciaal vliesweefsel voor een doeltreffende veran-
kering in de tegellijm. Deze wordt met de hiervoor geschikte Botament-tegellijm op een effen
ondergrond gebruikt. De tegels worden onmiddellijk met de dunbedmethode op de strook geplaatst.

• Elastisch
• Voor vochtige ruimten, terrassen en balkons
• Voor binnen en buiten
• Zeer scheurbestendig
• Getest voor BK AO, A, B, C
• Snel bewerkbaar
• Zeer goede verrotingsbestendigheid
• Voor grootkeukens en andere
ruimten die blootgesteld worden aan chemicaliën

BOTAMENT® AE – Afdichtings- en isolatiestrook

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP is een doorlaatbare lijmmortel op basis van reactiehars voor de vloerbedek-
kingen op balkons en terrassen. Maakt het mogelijk om op terrassen en balkons stenen en fijn aardewerk,
splijttegels, klinkerplaten, handgevormde tegels, kleine en middelgrote mozaïek, evenals vele natuurstenen te
verlijmen. Als ondergrond zijn dunlagige drainagesystemen geschikt zoals de drainagemortel BOTAMENT® BTD
200 TERRACHAMP.

• Hoog dampdoorlaatbaar systeem
• Nieuw gedefinieerde flexibiliteit die de DIN EN 12002-vereisten sterk overstijgt
• Hoge vorst- en dauwwisselbestendigheid
• Unieke verwerkingseigenschappen
• Plaatsing zonder gecombineerde methode

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP – Lijm voor balkons en terrassen

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP is een doorlaatbare voegmortel op basis van reactiehars voor de vloerbe-
dekkingen op balkons en terrassen. Deze mortel is geschikt voor voegbreedten van 3 tot 15 mm. Maakt het
mogelijk om op terrassen en balkons stenen en fijn aardewerk, splijttegels, klinkerplaten, handgevormde te-
gels, kleine en middelgrote mozaïek, evenals vele natuurstenen te verlijmen.

• Hoog dampdoorlaatbaar systeem
• Uitstekende aanhechting
• Eenvoudig met koud water te reinigen
• Revolutionaire kleurvastheid zonder kleurpigmenten
• Optimale verwerking, ook bij hoge temperaturen

BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP – Voegmortel voor balkons en terrassen

BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP is een waterdoorlatende drainagemortel voor balkons en terrassen op basis
van reactiehars voor het maken van drainerende onderconstructies voor balkon- en terrasbedekkingen. Deze
maakt het mogelijk om dunlagige drainagemortel en drainerende nivelleringslagen aan te maken.

• Drainagemortel voor het BOTAMENT® TERRACHAMP-systeem
• Hoge vorst- en dauwwisselbestendigheid
• Zeer krimparme verharding
• Sterk belastbaar
• Gemakkelijk te verwerken
• 100% kalk- en cementvrij - geen uitbloeiingen

BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP – Drainagemortel voor balkons en terrassen

         



www.terrachamp.com

De Botament®-vestigingen in een oogopslag
Verkooppunten
Productieplaatsen

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Tel. +49 (20 41) 10 19 -0
Fax +49 (20 41) 26 24 13

info@botament.de
www.botament.de

Hagackerstrasse 10
CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 740 05 10
Fax +41 (0)44 740 05 33

www.botament.com

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr

Tel. +43 (22 72) 6 74 81
Fax +43 (22 72) 6 74 81 35

info@botament.at
www.botament.at
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