Style Eko dlažba – kombi

Poligono®
Krása
nepravidelných tvarov

Dlažba Poligono® je charakteristická svojím
rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje
prepracovaná polygonálna geometria. Teplé
tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy
vytvárajú dokonalú imitáciu prírodného kameňa.

Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Ekologická dlažba.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Štruktúrovaný povrch

sivo-graﬁtová

prírodná béžová
Poligono® sivo-graﬁtová Wellness, Šírava

Eko plocha
~ 13 % vsakovacej plochy
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Formát vrstva = 0,84 m²; 12 základných a 2 krajové formáty

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka
jednotlivých formátov. Dlažbu je nutné klásť
z viacerých načatých paliet súčasne.
Na vyplnenie škár odporúčame polymérový
piesok Techniseal® DR+ NextGel
Informácie > Doplnky (s. 98-99).

36×26 (základný)

Cenová tabuľka

Hrúbka (cm) Rozmery (cm)

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:
Betónové dlažby >
Poligono

•
•
•
•

35×13 (krajový)

8

36×26 (základný);
35×13 (krajový);
47×13 (krajový)

47×13 (krajový)

Informácie pre objednávku Index (s. 104)

Farba
sivo-graﬁtová, prírodná béžová

platňa Calimera®
palisáda Rock
schod Grando
plot Maclit®

BETÓNOVÉ DLAŽBY
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Poligono naturale prírodná béžová
,--

Poligono naturale porfýrové odtiene

--, ,--

Poligono naturale odtiene sivej a grafitovej --, ,--

Poligono naturale prírodná béžová

--,

�

EKOLOGICKÁ

Vysokohodnotná dlažba s nádychom Stredomoria
dvanásť základných
prvkov
cca 36 x 26 cm
cca 15,5 kusov/ m'

Teplé tieňované farby a nepravidelné obrysy prvkov vzbudzujú dojem náhodne
nalámaných kameňov. Nie je zrejmý žiadny určitý vzor pokládky. Každý prvok pôsobí ako
unikát.

okrajový prvok A

Poligono naturale sa vyrába z prírodných surovín, z piesku, štrku a prírodného kameniva.
Kontrolovaná kvalita výrobného postupu na moderných zariadeniach zaručuje
konzistentnú kvalitu na najvyššej úrovni.

okrajový prvok B

Vďaka prepracovanej polygonálnej geometrii prvkov nie je spracovanie dlažby Poligono
naturale o nič namáhavejšie ako u konvenčných dlažieb. Optický efekt povrchu sa môže
ovplyvniť cieleným výberom farby škárovacieho materiálu. Tmavé medzery pôsobia
výraznejšie, svetlé medzery sú naproti tomu skôr decentnejšie.
Poligono naturale - dokonalá kombinácia prírodného dizajnu s ekonomickými výhodami
priemyselnej výroby a efektívneho spracovania.

Poligono naturale v ponuke len na vrstvy.
Jedna vrstva pozostáva z 12 základných prvkov a
2 okrajových prvkov.
Na rozdiel od bežne dostupných
polygonálnych platní môže byť
Poligono naturale zaťažovaná a

Dlaiba Poligono naturale: úplne prírodný vzhľad, rýchla pokládka, šetrná k životnému prostrediu,
použiteľná kdekoľvek!

Povrch:
štruktúra:
Ekologická plocha:
Hrúbka dlažby:
Hmotnosť:

nepravidelne tvarovaný
dvojvrstvová, vibrolisovaná
~ 13% vsakovacej plochy/>270 1/s.ha možný výkon vsakovania
8cm
cca 175 kg/m'

jazdená ako bežná betónová dlažba.
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Farby:
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odtiene sivej a grafitovej
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