
PŁYTKA ELEWACYJNA "PIASKOWIEC LAURA" 

ZAMÓW PRODUKTY 
PRZEWIDYWANY CZAS DOSTAWY: 7-30 DNI. ZAMAWIAJĄC PRODUKTY AKCEPTUJESZ REGULAMIN

Dostawa z rozładunkiem w całej Polsce: 150 zł. Bez względu na zamówioną ilość ! Szczegóły

FIRMA MAJA
Producent Wyrobów Betonowych

JAK ZAMÓWIĆ ? POLITYKA JAKOŚCI



Cena od: 1,80 zł Szt. z VAT DOSTĘPNOŚĆ: 5-25 DNI ROBOCZYCH 

DOSTAWA Z ROZŁADUNKIEM W CAŁEJ POLSCE: 150 ZŁ

KATALOG PDF DEKLARACJA PDF

Cena: 
Aktualne ceny zawierające 23% podatku VAT :

ROSNĄCO MALEJĄCO PORÓWNAJ MODELE

Laura Połówka 12,5x12,5 cm Szara

1.80 zł Szt. z VAT

1 DO KOSZYKA

Laura Połówka 12,5x12,5 cm Piaskowa

1.80 zł Szt. z VAT

1 DO KOSZYKA

Laura Cała 26,5x12,5 cm Szara

2.65 zł Szt. z VAT

1 DO KOSZYKA

Laura Cała 26,5x12,5 cm Piaskowa

2.65 zł Szt. z VAT

1 DO KOSZYKA

Ciekawy kształt

Razem tworzą całość.

  KOSZYK 0 PRODUKTY  WIĘCEJ  O NAS  DOSTAWY  GALERIA GDZIE KUPIĆ KONTAKT
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Nazwa Wymiar Grubość Waga 1 szt. Waga Palety M2 na Palecie Szt. na 1m2 Ilość szt. na Palecie Kolory

Cały Element 12,5x26,5 cm ok 1,5 cm ok. 1,5 kg 470 kg 9,34 m2 30,19 szt. 300 szt. szary, piaskowy

Połówka 12,5x12,5 cm ok 1,5 cm ok. 0,6 kg --- kg --- m2 64 szt. według zamówienia szary, piaskowy

 

IMITACJA

Wypukła struktura przypominająca naturalny

piaskowiec

 

100% MASY

Każda sztuka barwiona jednolicie w masie dla

większej trwałości

 

ELEMENTY

2 Różne rozmiary: Cały element oraz połówka

Ręczne wykonanie

IMITACJA KAMIENIA.

Struktura imitująca kamień. 

WIELE ELEMENTÓW.

Do sześciu różnych płytek. (+2) "Cezar" 

2 ELEMENTY.

Połówka, oraz cały elementy. 

Jak naturalna
IMITACJA PŁYTKI, KTÓRA PODKREŚLA PIĘKNO.

Płytka elewacyjna „Laura” to wzór przypominający wyglądem

naturalny piaskowiec lub kamień, przeznaczony do montażu na

ścianach: większych murów, ogrodzeń, budynków wewnątrz,

oraz na zewnątrz np. elewacji. Wyglądem przypomina „Imitację

Cezar”, z którą można ją również połączyć i w ten sposób stworzyć

bardziej urozmaiconą powierzchnię, która z pewnością nada

jeszcze większego prestiżu i niepowtarzalności. W wersji

standardowej jest znacznie prostsza w układaniu, ponieważ

zawiera tylko 2 elementy (płytka cała, oraz połówka) i mimo tylko

tych 2 elementów, efekty z jej użyciem bardzo zaskakują. Nierówna

górna powierzchnia, która występuje w naturze, nadaje jej piękna,

oraz ciekawego wyglądu imitując prawdziwy łupany piaskowiec.

Idealnie znajduje zastosowanie na zewnątrz, dzięki swojej

całkowitej odporności na wszelkiego rodzaju warunki

atmosferyczne. Ta imitacja płytki cieszy się swoją popularnością na

Polskim rynku już od ponad 25 lat. Wykonana w całości z

barwionego betonu metodą „żel-beton” (nie zawiera prętów, lecz

jedynie specjalną masę) sprawia, że jest wysoce odporna i cieszy

oko przez wiele lat. Do jej produkcji nie używa się ani nie łączy ze

sobą gipsu, oraz innych mniej odpornych zamienników. Łatwa w

utrzymaniu czystości oraz odporna na większość zabrudzeń,

można ją myć np. myjką ciśnieniową. Mimo wykonania całości z

betonu jest lekka, prosta w montażu a na dodatek ekonomiczna.

Produkt może być pokryty specjalnym impregnatem hydrofobowym,

który ograniczy zabrudzenia w przypadku montaży blisko jezdni,

oraz zwiększy jej wytrzymałość w wilgotnych miejscach np.

piwnicach, przyrzecznych murkach itp.

W zestawie uzupełniającym znajdują się również połówki. Płytka ta

objęta jest standardową 10 letnią gwarancją.

Od 1,80 zł z VAT
WYBIERZ KOLOR I ROZMIAR

GDZIE KUPIĆ
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Przykładowe Zdjęcia 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Polecane Produkty 

KSZTAŁT POŁÓWKI.

Wymiar 12,5x12,5 cm. 

KSZTAŁT CAŁEJ PŁYTKI.

Wymiar 12,5x26,5 cm. 

ZASTOSOWANIE.

Idealna i odporna na zewnątrz. 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE

Płytki połówki na palecie 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE

Ściana z koloru szarego 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE

Płytka w kolorze żółtym 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE

Boki płytki szarej 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE

Mur z płytki piaskowca 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE

Mur z imitacji piaskowca szarego 

PŁYTKA "SKAŁKA RIO"

Betonowa imitacja skałki-kamienia. Wyjątkowa powierzchnia. 

IMITACJA KAMIENIA "CEZAR"

4 różne elementy tworzą całe piękno. 100% betonu. 

PŁYTA IMITACJA "SKAŁKA" 45 CM

Duża powierzchnia z ciekawym wzorem imitującym kamień. 

"Czy wiesz że?"
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MAJA JEST OFICJALNYM PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ  IN ICJATYWY „590  POWODÓW,  DLA KTÓRYCH WARTO KUPOWAĆ

POLSKIE  PRODUKTY” .  AKCJA MA CHARAKTER SPOŁECZNO-EDUKACYJNY I  JEJ  GŁÓWNYM CELEM JEST POKAZYWANIE

POLSKIEMU SPOŁECZEŃSTWU ZALET ZWIĄZANYCH Z  KUPOWANIEM POLSKICH PRODUKTÓW.



REGULAMIN  RODO Wpisz np. Gazon  POLITYKA JAKOŚCI

Copyright © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Firma Maja 

Polityka Cookies | Zaprojektowano z  przez Maja.
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