Predajca:

LA LINIA

®

Platne La Linia sa vyznačujú elegantným štýlom a čistými pravouhlými líniami. Vďaka jednoduchému prírodnému
charakteru sú ideálne do okolia minimalistických moderných stavieb. Tvoria ich zrniečka drveného kameňa, ktoré sa
ligocú a žiaria pri dopadoch slnečného svetla a vytvárajú tak čarovnú atmosféru vašej terasy a záhrady.

Charakteristika:
• jemne vymývaný povrch s prírodným vzhľadom povrch je tvorený drťou z prírodného kameniva
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• znížená tvorba výkvetov vďaka úprave
Semmelrock Protect®
• odolnosť voči UV žiareniu, protišmyková
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam

Kombinovateľná s:
Schodisková krycia lišta
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Vlastnosti produktu:

Farby:

granit svetlá

antracit

Formáty:
La Linia platňa s fázou
hrúbka: 5 cm
formát: 50 x 50 cm
farby: granit svetlá, antracit

La Linia platnia s fázou
hrúbka: 3,8 cm
formát: 40 x 40 cm
farba: antracit

50 x 50 cm

40 x 40 cm

La Linia platňa s fázou
hrúbka: 4,2 cm
formáty: 40 x 40 cm, 80 x 40 cm
farba: granit svetlá

80 x 40 cm
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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.

PLATNE

La Linia platne, granit svetlá.

La Linia platne, antracit a granit svetlá.

La Linia platne, antracit a granit svetlá.
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Predajca:

LA LINIA kombi
®

Decentne a prirodzene pôsobiaca elegancia vďaka prírodne pôsobiacemu, jemne vymývanému povrchu. Vybrať si môžete
jednoduchý a čisto elegantný farebný tón alebo môžete dať prednosť pastelovým prevedeniam. S dlažbami La Linia možno
“komponovať” vzory a plochy, ktoré sa harmonicky dopĺňajú a dotvárajú atmosféru rôznych stavebno-architektonických
prostredí.

Charakteristika:

CONCEPT

• jemne vymývaný povrch s prírodným vzhľadom – povrch
je tvorený drťou z prírodného kameniva, resp. prírodného
farebného kameniva, farebných pigmentov a kremičitého
piesku pri pastelových tónoch,
• zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
• znížená tvorba výkvetov vďaka úprave
Semmelrock Protect®
• odolnosť voči UV žiareniu
• mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
• protišmyková

Vlastnosti produktu:
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La Linia platne

Farby:

NOVINKA

granit svetlá, jemne vymývaná

NOVINKA

sivo-čierna
melírovaná

jura

La Linia - dlažbové prvky
hrúbka: 8 cm
farba: granit svetlá, bazaltantracit,
jemne vymývaná

bazaltantracit, jemne vymývaná
(len 10 x 10 x 8 cm)

Formáty:
La Linia kombi
hrúbka: 6 cm
farba: granit svetlá, jemne vymývaná
jura, sivo-čierna melírovaná

30 x 20 cm
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20 x 20 cm

20 x 10 cm

La Linia kombi

10 x 10 x 8 cm
Skladba jednej vrstvy:
rozmer 10 x 20 x 6 cm - 12 ks
rozmer 20 x 20 x 6 cm - 9 ks
rozmer 30 x 20 x 6 cm - 8 ks
1 vrstva = 1,08 m2.
Najmenšie odberové množstvo
výrobku La Linia kombi je 1 vrstva.
Objednávka jednotlivých formátov
nie je možná!

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.

DLAŽBA

La Linia kombi granit svetlá.

La Linia kombi sivo-čierna melírovaná.

La Linia kombi granit svetlá.
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