Kerti lapok
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A ház körül valtozatos a kerti lapok
felhasználási lehet ősége. A teraszoktúl kezdve a gyalogutakon át a bejÉtratokig - a lapok felhasználásának
semmi sem szab határt.
A lapok tagyállók, kopásállók ós
csúszásbiztosak. Alkalmasak mind
kültéri mind beltéri felhasználásra.
Széles [ermékkiivilatunk a különböz ő
szín ű ős felületü lapokat ős élkezelt
kiegészít ő lapokat is.
Imperium lapok
Ódon kézm űvesek egyedi termékeit
jeleníti meg Új Imperium lapcsaládunk. A mérsékelt beépítési rétegvastagsák lehet ő vé teszi e termékprogram alkalmazását a Felújitásoknál,
de kiválóan alkalmazhatóak a lapok
Új építmények retro hangulatú megjelenitésénél is
Imperium Classic szériánk lapjai a
régi k ő laragómu nkák technikáját
sugározzik vissza. Ez a linombetonlapunk természetes k ő re kísértetiesen hasonló megjelenéssel bír.
Az lmperium Naroro szériánk az
antik vágott mészk őlapok struktúráját utánozza. lleltéri és kültéri
alkalmazásával egyaránt id ő tlen
eleganciüt köh:sönöz környezetének. Az egymáshoz illeszked ő
méretek lehet ő vé teszik a lapok
lépcs ő burkolatként, medenceszegésként történ ő beépítósét is.
Az Imperium Elegant széna részleteiben is ő nom kidolgozásával antik
hangulatot áraszt. Árnyalt színével
lágyságot sugároz és az otthon nielegét adja vissza. A termék sokszín ű
megjelenése értékálló esztétikai
élményt biztosít.

Csiszolt finomszórt lapok
A lapok egyforma csiszolüsa megjelenésében érvényre juttatja a
kopórétegben felhasznált nemeszúzalékokat. A zózalékszerncse belseje igy válik láthatóvá, majd egy a
megmunkálást befejez ő tinomszórás
szá raz és nedves Felületen is garan[alja a lapok csószósnienlességét ős
lépésbiztossógót.
Finomszórt lapok
Ezek a lapok a felhasznált természetes anyagok és felület-megmunkálási
eljárások révén nyerik el exkluzív
megjelenésüket.
A kis szemnagyságú homokszemcséket egy speciális eljárással nemesítj ük.
A kiegészít ő eljárásként alkalmazott, Finomszórást megel ő z ő könnyű
csiszolás láthatóvá teszi a szemcsék
belsejét.
Finommosott lapok
A laplelület Finom kimosása a maga
természetes, sarkosan tört vagy
éppen kerekített Íbrmáj ában teszi
láthatóvá a kopórétegben felhasznált
nemesk ő zereket. Az ilyen eljárással
nemesített lapok így markáns megjelenéssel bírnak.
Stiuktúrált lapok
A struktúrált lapok színvitága és
felületi megjelenése a természetes
köveket idézi. A vertikális struktúrák
Íeler ő sitik a felület fény-árnyék
játékát, természetesnek láttava a
burkolat ot.
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