Krásné, luxusní, nadčasové, praktické…
Nové technologie umožnily italským výrobcům představit novinky
pro rok 2014 v podobě velkoformátových keramických desek rozměru
1,5x3 m. Menší formáty řezané z těchto desek máme rovněž v naší
nabídce. Neuvěřitelně věrný design vzácných mramorů a onyxů s plně
probarveným, slinutým střepem vám díky svým technickým parametrům neklade limity svého použití.
Velikost takovéto dlaždice vnímáte, až když stojíte těsně před ní, stejně
jako dokonalost a hloubku designu.
Na prvních vzorkovnách v Praze a Plzni jsme právě dokončili instalaci
těchto novinek a rádi bychom se pochlubili s výsledkem. U vzorových
koupelen jsme byli limitováni prostorem a prakticky ani v jedné není
použita celá dlaždice. Na podlahách si však můžete „vychutnat“ tyto
formáty v poměrně velkých zónách.
Slinutá keramika má velice dobré technické parametry. Odolnost proti
obroušení umožňuje její použití i v nejzatíženějších prostorech. Prakticky nulová nasákavost zabezpečuje velmi jednoduchou čistitelnost
a chrání proti nevratným změnám, které jsou největším negativem
především měkkých kamenů (mramor, onyx, travertin apod.). Dalším
výrazným pozitivem slinuté keramiky je síla střepu. Především u velkých formátů musí mít přírodní materiál sílu 4 cm a více, což má samozřejmě negativní vliv na manipulaci nejen při instalaci. Keramika
pracuje se střepem 0,6–1 cm, tudíž například dlaždice ve formátu
3x1,5 m váží 80 kg.
Není mnoho montážních firem se zkušenostmi s instalací těchto velkých formátů. V případě realizace jsme schopni vám firmu nejen doporučit, ale také zajistit stavební dozor.
Dalším pozitivem při montáži je možnost využití nabídky výrobního
závodu TechnoArt ve Všerubech u Plzně, který zajistí nařezání materiálu, navrtání a kamenické rohy. Ze zbylých odřezů vám vyrobíme
např. mozaiku. Na stránkách www.technoart.info se můžete seznámit
s kompletním portfoliem TechnoArt.

Vzorkovna ProCeram Plzeň
Levá část výstavní kóje: série Onici, barva Onice Oro, formát 1,5x3 m, sortiment TechnoArt: technické doplňky, dekorace, koupelnový nábytek
Pravá část výstavní kóje: série Marmi, barva Calacatta, kompozice s orientovaným dekorem, který v rohu navazuje

Fotografie konceptu vystaveného na vzorkovně má ukázat možnost
použití těchto výjimečných materiálů. Soukromé rezidence, které jsme
na konci minulého roku realizovali, se nám bohužel s ohledem na soukromí našich zákazníků nedaří nafotit. Přijďte se podívat 

www.proceram.cz

Přijďte se inspirovat do našich vzorkoven, těšíme se na vás…

Brno • Česká Lípa • České Budějovice • Český Brod • Horka u Staré Paky • Cheb • Chrudim • Jičín • Jihlava • Karlovy Vary • Kladno • Kralupy nad Vltavou

Liberec • Louňovice • Mladá Boleslav • Most • Olomouc • Opava • Plzeň • Praha • Řečany nad Labem • Šumperk • Tábor • Teplice • Ústí nad Orlicí • Zlín • Znojmo

