
KAMENNÝ KOBEREC PERFECT STONE

, bez možnosti další slevypevná cena

416,- ,01 Kč/bal307
cena pro Česko

Pojivo pro kamenný koberec
sada A + B na 25 kg / balení 1,43 kg

EXTERIÉR
Univerzální finální přírodní povrch na úpravu zpevněných ploch. Využívá se
otevřené struktury, která je vodopropustná a mrazuvzdorná.

Použití:

� Chodníky, terasy, balkóny, schodiště kolí bazénů, o

� Příjezdové cesty, vjezdy, garážové stání

� Dekorace zahrad

� Doporu ená tloušťka 10-30 mmč vrstvy

� Aplikace i na ne zcela rovný podklad

INTERIÉR
Povrch v interiéru je většinou tvořen kombinací říčních / mramoro-

vých kamínků. Využívají se zde různé struktury dle nároků na povrch.

Použití:

� Obývací pokoje, zimní zahrady

� Kuchyně, chodby, koupelny, zádveř , komerční prostoryí

� Doporučená tloušťka vrstvy 6-30mm

Výhody:

� Přírodní a dekorativní vzhled

� Aplikace pro podlahové vytápění

� Možnosti tří druhů struktůr

� Vodo propustnýne

� Nenáro ný na údržbuč

� Dobré protiskluzové vlastnosti

Vydatnost (25 kg pytel)

Tloušťka vrstvy 0,6 cm

2,4 m²

0,8 cm

1,8 m²

1 cm

1,5 m²

1,4 cm

1,25 m²

2 cm

0,88 m²

3 cm

0,59 m²

Spotřební
tabulka

Kamenný koberec je víceúčelovýmPerfectStone

finálním povrchem z říčních nebo mramorových

kamínků (dle vzorníku), spojených epoxidovou

pryskyřicí. Pokládka se provádí na různé typy

zpevněných ploch jak v exteriéru, tak v interiéru.

PerfectStone zaručuje přírodní vzhled povrchu,

který je jednolitý a beze spár. Kamenný koberec je

ideální pro úpravou starších již nevzhledných

povrchů (beton, dlažba, anhydrit a jiné), ale také

pro zcela nové povrchy.

Výhody:

� Mrazuvzdorný

� Vodopropustný (netvo í se louže)ř

� Dobré protiskluzové vlastnosti

� Nenáro ný na údržbu v každém ro ním obdobíč č

� P spárovrch bez

� Vysoká mechanická odolnost

� Použití v interiéru i exteriéru

� Pochůzí již po 24 hodinách

� Mrazuvzdorný

� Vhodný na podlahové vytápění

� Aplikace možná na většinu zpevněných

ploch (beton, živičné povrchy vozovek a

chodníků, dlažbu, zámkovou dlažbu a jiné)

více informací na www.perfectstone.eu

NOVINKA
NOVINKA

Vzorník říčních kamínků PerfectSTONE

říční kamínek
oblý 2-4 mm

říční kamínek
oblý 4-6 mm

, bez možnosti další slevypevná cena

115,- ,87 Kč/bal84
cena pro Česko

Říční kamínky pro kamenný koberec - oblé
2 - 4 mm / 4 - 6 mm / balení 25 kg

INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?
INDIVIDUÁLNÍ
PŘEPRAVNÉ

?

NOVINKY - Materiály pro stavbu / fasádu
� platnost od 3. 9. 2016
� akce do změny či vyprodání
� více na www.okentes.cz/sk

D109Ceny bez DPH CZ od 600 Kč 24 Eur, další slevy dle PDSlevy pro firmy: SK odsleva % sleva 15%12


