Informácie o produkte

Bradstone Blue Lias platne
Autentické, so silným výrazom a nadčasovo krásne. Inšpirované jedinečnou atmosférou starého kláštora na
juhu Anglicka - to sú Bradstone Blue Lias platne. Presviedčajú svojím prirodzene štruktúrovaným povrchom s
intenzívnym modročiernym farebným tieňovaním.
Farebné vzory:

sivo-modrá

Charakteristika
široké možnosti stvárnenia vďaka
zosúladeným prvkom
štruktúrovaný povrch
mrazuvdornosť a odolnosť voči
soliam
nie je pojazdný!

Použitie
terasy, zimné a letné záhrady
chodníčky
vnútorné dvory

Know-how
Vlastnosti produktu

Formáty

Blue Lias - platňa s drážkami
Blue Lias platne

hrúbka: 3,5 cm
formát: 80 x 20 cm

hrúbka: 3,3 až 3,7 cm, bez fázy
5 formátov:
základný balík = 3 ks 80 x 60 cm, 4 ks 80 x 40 cm, 3 ks 60 x 60 cm, 9 ks 60 x 40 cm, 4 ks 40 x 40 cm
1 základný balík = 6,60 m2. Predaj len v základných balíkoch = 6,6 m2 so zmiešanými formátmi.

Bradstone Blue Lias platne

Blue Lias platne a drážkované platne, antracit.

Informácie o produkte

Bradstone Blue Lias obrubník
Obrubníky sa veľmi pekne hodia pre ohraničenia trávnatých plôch, bylinkových a kvetinových záhonov. Vďaka
svojej štruktúre, ktorá napodobňuje kameň, splývajú s prirodzeným prostredím a pritom obzvlášť dobre
harmonizujú s vhodnými Bradstone Blue Lias platňami.
Formáty

Farebné vzory:

Blue Lias obrubník
formát: 45 x 15 x 15 cm

sivo-modrá

Charakteristika

Použitie

štruktúrovaný povrch
mrazuvdornosť a odolnosť voči
soliam
nie je pojazdný!

Bradstone Blue Lias obrubník, sivo-modrá.

zimné a letné záhrady
ohraničenia chodníkov a záhrad

Know-how
Vlastnosti produktu

Informácie o produkte

Bradstone Blue Lias obklad
Vďaka rôznym mnohostranne kombinovateľným prvkom, s ktorými sa ľahko pracuje, vznikajú odsadené škáry.
Rôzne reliéfy sa starajú o živú hru svetla a tieňa a vytvárajú tak celkový prirodzený vzhľad v exteriéri aj v
interiéri.
Farebné vzory:

Formáty

Blue Lias obklad,
T-prvok
hrúbka: 2 cm
formát: 58 x 18 cm

Blue Lias obklad,
poloviný prvok
hrúbka: 2 cm
formát: 14,5 x 9 cm
Blue Lias obklad,
plný prvok
hrúbka: 2 cm
formát: 28,8 x 9 cm

antracit

Charakteristika
intenzívne sivo-modré farebné
tieňovanie
prirodzený vzhľad vďaka rôznym
reliéfom jednotlivých prvkov
štruktúrovaný povrch
jednoduchá montáž

Použitie
obklady stien a múrikov
stvárnenie okrasných múrikov a
dekoratívnych stĺpov

Blue Lias platne, platne s drážkami a obklad, antracit.

Know-how
Vlastnosti produktu

