PŁYTKA BETONOWA „MAŁA DESKA”

Jak prawdziwa
Imitacja deski w mniejszym wykonaniu.

M

ała Deska to wzór imitujący deskę drewnianą o wymiarach 30x30 cm.
Receptura na jej wykonanie sięga wiele lat wstecz, oznacza to, że jest to
produkt klasyczny z gładką powierzchnią uzyskaną w sposób niemożliwy
dla żadnej maszyny. Ten wzór płytki ze wzorem deski nie tylko przypomina
naturalną deskę drewnianą, ale jest również trwały i estetyczny ze zdobionymi
elementami „wklęsłymi”, aby jeszcze lepiej imitować swoją teksturą drewno w wielu
pięknych kolorach. Barwione 100% w masie oraz niepowtarzalne kolorowane mogą
być użyte na schody lub ich boki np. przy połączeniu z imitacją deski „Areo”
wprowadzą każdego w zachwyt i sprawią, że, ciężko będzie ją odróżnić od
prawdziwego drzewa. Wysoka dbałość o szczegóły oraz ciekawe barwy przejść
sprawiają, że jest to idealnie dopasowany materiał na taras lub chodnik w ogrodzie.
W końcowej fazie przygotowania produkt zostaje pokryty wysokiej klasy lakierami.
Dostępny

Bogate barwy
Wiele przestrzeni

30X30X3 cm

11,11 szt.

ILOŚĆ SZT. NA
WAGA 1 SZT.
PALECIE
67 szt.

30x30 cm

Różnica zastosowania
technologii „Pigment Plus”
Firmy Maja na imitacjach
drewna oraz standardowo
bez tej technologii.

ok. 5,5 kg
Standard

ILOŚĆ SZT.
NA 1 M2

Pigment Plus

WYMIAR

TRADYCYJNE WYKONANIE

GWARANCJA

RĘCZNIE BARWIONE
ORAZ
PRODUKOWANE

3
LATA

30x30

cm

11,11 szt. na 1m2

WYMIAR PŁYTKI.

BARWA: STARE DREWNO

BARWA: KRÓLEWSKI MAHOŃ

Rozmiar płytki 30x30 cm.

Głównie brąz-brązy orz czerń.

Dużo czerwieni oraz głęboka czerń.

BARWA: TROPIKALNY

BARWA: LATO
Szary w kolorach żółci
oraz lekkiej czerni.

BARWA: PARYSKA POMARAŃCZA

Jasne oraz ciemne kolory.
Mieszanka.

Jasne, ciepłe kolory
w pomarańczy i czerni.

Strona
33-34

Kolor
Wiele przestrzeni barw uzyskuje się często w połączeniu wielu kolorów.
Każda sztuka barwiona jest w podkładzie 100%, a kolory po
zaimpregnowaniu nadzwyczaj wyraźne i bogate. Dostępne są również
preparaty do odnowy oraz naprawy kolorów.
Ochrona
Zawiera trwałą powłokę ochronną która zapobiega wykruszaniu się jej górnej
struktury oraz chroni kolory przed mchem oraz wyblaknięciem aby zachowały
swoje żywe piękno przez długi czas.

