
Obkladový kámen Steinblau ASTRA krémová
Popis produktu

Obklad s designem kamene, který Vás na první pohled okouzlí svou nevšední barevností a
nepravidelnými tvary vrásnění. V každé barevné variantě se prolínají světlé i tmavé odstíny barev.
Obklad může být použit v interiéru i v exteriéru například na fasády domů. Tento obklad je vyrobený z
kvalitní odlehčené betoné směsy. Betonový obklad vypadá jako přírodní štípaný kámen v krémovém
zabarvení, který se hodí i do tmavých a malých prostorů. Prosvětlí je a opticky rozšíří. Obklad z
umělého kamene je voděodolný, žáruvzdorný a mrazuvzdorný.Obklad je také k dispozici v šedé
variantě.Nabízíme také rohové díly ve stejném provedení, díky kterým jednoduše propojíte linie rohů
a stěn.Konstrukce nevyžaduje žádné spáry, ale i přesto zaručuje perfektní napojování jednotlivých
dlaždic k sobě a působí přirozeným dojmem. Díky své mrazuvzdornosti a vysoké odolnosti proti
povětrnostním vlivům se obklad skvěle hodí na fasády, kolem bazénů či krbových kamen, v
koupelnách či jinde v interiéru.Instalace musí být prováděna na rovný a penetrovaný podklad.
Absence spárovaných spojů usnadňuje montáž. Nově vzniklou stěnu je nutné impregnovat nejpozději
do 14 dní od pokládky. Správnou impregnaci a lepidlo naleznete v příslušenství. Doporučujem
přikoupit o 5-10 % více obkladu na případné prořezy.

Technický list

Varianty

Název Kód EAN Jednotka

Obkladový kámen ASTRA krémová 495x145x35 mm Beton balení 0,43m2 5902406630056 5902406630056 m2

Technické údaje

Údaj Hodnota

Výrobce Steinblau

Barva krémová

Velikost 495x145x35 mm

Materiál beton

Počet kusů v balení 6 ks

Počet metrů v balení 0,43 m2

Šířka 35 mm

Délka 495 mm

Výška 145 mm

Vhodné použití interiér, exteriér

Vlastnosti mrazuvzdoré, přetíratelné

Hmotnost 11.9 kg

Hmotnost palety 761.6 kg

Počet balení na paletě 64

Číslo celního
sazebníku 68101900
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