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Charakteristika:

Vlastnosti produktu:

Formáty:

Farby:

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Umbriano platne v modernom, veľkom formáte oslovia najmä individualistov, ktorí nechcú splynúť s davom. Jasné a ostré
hrany, prirodzená rôznorodosť jednotlivých platní a  textúrovaný povrch dodávajú každému priestoru unikátny charakter,
ktorý môžete ešte zvýrazniť výberom vzoru pokládky. Umbriano platne vhodné najmä na terasu a záhradné chodníky môžete
ideálne kombinovať s Umbriano dlažbou a Umbriano kombi dlažbou, čím docielite jednotný dizajn celého priestoru. 

• prirodzený vzhľad
• ľahká údržba vďaka technológii Semmelrock Protect®

• odolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• protišmyková

Umbriano platňa bez fázy
hrúbka: 5 cm

UMBRIANO®

sivo-biela
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CONCEPT

Schodisková krycia lišta strana 174

Kombinovateľná s:

60 x 30 cm

granit béžová antracit
V ponuke od leta 2021.

NOVINKA

Predajca:

https://www.dlazba.sk


PLATNE
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Umbriano platne, sivo-biela.

Umbriano platne, sivo-biela.



Umbriano, sivo-biela. 



28 Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a farebné odchýlky. Za tlačové chyby nepreberáme zodpovednosť.
Farebné odchýlky produktov, zobrazených v katalógu, sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Skladba jednej vrstvy:
rozmer 60 x 40 x 6 cm – 2 ks
rozmer 40 x 40 x 6 cm – 2 ks
rozmer 40 x 20 x 6 cm – 2 ks
1 vrstva = 0,96 m2.

Najmenšie odberové množstvo
výrobku Umbriano kombi je       
1 vrstva. Objednávka jednotli-
vých formátov nie je možná!

Umbriano kombi s mikrofázou
hrúbka: 6 cm

40 x 40 cm40 x 20 cm 60 x 40 cm

Moderný dizajn, ostré hrany a štýlové farebné kombinácie vynikajú najmä v prítomnosti modernej architektúry. Unikátny
textúrovaný povrch v spojení s variabilitou pokládky troch rozmerov dlažby Umbriano kombi vytvárajú priestor na
individuálne a jedinečné stvárnenie plochy. 

Charakteristika:

• prírodný povrch s nepravidelnou textúrou a nášľapnou
vrstvou z kremičitého piesku

• ľahká pokládka vďaka kombi forme
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• znížená tvorba výkvetov vďaka úprave Semmelrock

Protect®

• odolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• protišmyková

Vlastnosti produktu:

Farby:

Formáty:

sivo-biela granit béžová

UMBRIANO® kombi
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CONCEPT

Predajca:

https://www.dlazba.sk
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DLAŽBA

Umbriano kombi, sivo-biela. 

Umbriano kombi, granit béžová.
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