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Колекція декорів

Розмір плити 2800 х 1300 мм (3,64м2). Товщина плити в залежності від комбінацій декору: 18,4 мм (+/- 0,2мм)
Дзеркальний блиск Acryl High Gloss (90 GLE*)

Acryl High Gloss (GL) - досконалий дзеркальний блиск 90 GLE*
Acryl Extra Matt (MT) - глибока матова поверхня < 8 GLE
GL-001U ультра білий/
MT-001U ультра білий

GL-002U біле сонце

GL-201U жасмин/
MT-201U жасмин

GL-000U біла ніч/
MT-000U біла ніч

GL-802U сірий шовк
MT-802U сірий шовк

GL-804U кварцевий/
MT-804U кварцевий

GL-202U мокко/
MT-202U мокко

GL-801U лісовий вовк

GL-803U графіт (Ч)

GL-101U каєнський перець

GL-102U сливовий

GL-900U космос (Ч)/
MT-900U космос (Ч)

Acryl Metallic (ME) - досконалий дзеркальний ефект із металевим мерехтінням 90 GLE*
ME-001U біла перлина

ME-805U платинум

ME-806U чорна перлина

ME-203U шампань

ME-401U небесно-бірюзовий

ME-900U авантюрин (Ч)

Розмір виробу: плита 2800 х 1300 мм (3,64м2). Товщина плити: 20мм (+/- 0,2мм).
На 50% легше за скло.
В 10 разів міцніше та безпечніше за скло.
Високоміцне зворотнє покриття в колір.

CRYSTALINE - кришталевий шик, унікальна поверхня з досконалою глибиною кольору й
ефектом розширення простору

GL-U001 ультра білий
MT-U001 ультра білий

GL-U807 річкова галька

MT-U807 річкова галька

GL-U000 біла ніч
MT-U000 біла ніч

GL-U402 магічна м’ята
MT-U402 магічна м’ята

GL-U808 лофт
MT-U808 лофт

GL-U002 біле сонце
MT-U002 біле сонце

GL-U201 жасмин
MT-U201 жасмин

GL-U802 сірий шовк
MT-U802 сірий шовк

Для кожного кольору доступні ТРИ варіанти декоративних плит:
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* за стандартом для глянцевих поверхонь AMK-MB-009, 09/2010
** високоміцне зворотне покриття для Acryl - чорне або біле, для Crystaline - в колір акрилу
GL - глянцевий, MT - матовий, ME - металік, (Ч) - високоміцне зворотнє покриття чорного кольору

досконала
глибина кольору
дзеркальний блиск
Acryl High Gloss (90 GLE)
досконало гладенька поверхня
відповідає стандартам АМК-МВ-009, 09/2010
підвищена стійкість до
механічних пошкоджень: TopX1800
стійкість до
УФ-випромінювання
миттєва готовність
до використання
розмір плити:
2800х1300 мм
високоміцне зворотнє
покриття
індивідуальні
спец замовлення

