Řezaný kámen – horizontální použití
je přírodní tmavá břidlice charakteristická svým zvrásněným povrchem
a velmi přirozeným vzhledem.
se těží v Portugalsku a je štípána výhradně
ručně. Jedná se o velmi univerzální materiál s širokou škálou možností použití
jak v exteriéru, tak v interiéru. Díky své odolnosti a nadčasové eleganci je skvělou volbou
pro vytvoření těch nejexkluzivnějších staveb.
Přírodní břidlice INFERCOA je:

ODOLNÁ

· vůči drsným klimatickým podmínkám – déšť, krupobití, sníh, led atd.
· vůči uklouznutí – díky zvrásněnému povrchu,
· vůči zatížení - vhodná pro dlažbu i obklady.

UNIVERZÁLNÍ

· široký výběr formátů kamene*,
· vhodný do exteriéru i interiéru,
· široká škála použití – dláždění cest, zídky, sloupky, palisády, japonské zahrady,
kašny a zahradní jezírka.

ELEGANTNÍ

· přírodní břidlice tmavé barvy s šedivými lesklými tóny,
· přirozeně zvrásněný povrch podtrhuje krásu přírodního kamene.

*Široká nabídka rozměrů od 30 cm do 3 m. Pro bližší informace kontaktujte nejbližšího distributora.
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ZKOUŠKY Zdánlivá hustota (kg/m3)

2,78 ± 0.06 kg/m2

Hydroskopicita při atmosférickém tlaku

0,2 ± 0,01%

Reakce na oheň

A1

Odolnost v ohybu (MPa)

Průměrná hodnota: 56,8 MPa
Mezní hodnota expozice: 51,6 MPa

Odolnost vůči mrazu (MPa)

Pevnost v ohybu po 48 cyklech: Průměrná hodnota:
56.3 MPa | Mezní hodnota expozice: 48,6 MPa

Odolnost proti skluzu

Za sucha: 71 Za vlhka: 55

Poréznost

0,40%

Showroom:
Pekařská 52, Brno, 602 00
T: 545 217 037 / E: info@cupamat.cz
MOTeC spol. s r.o., výhradní zastoupení značek
Stonepanel, Cupamat, Infercoa pro ČR a SR
www.stonepanel.cz

Distributor:

Formáty: 100 cm šířka* x 50 cm délka
Použití: exteriér, interiér
Povrchová úprava: přírodní (dlouhá hrana přírodní, krátká hrana řezaná)
*možnost dodání do rozměru až 3 m

Sloupky – horizontální použití

Sloupky – vertikální použití

Řezaný kámen – vertikální použití

Formáty: 8–10 cm šířka x 150 cm délka*
Použití: exteriér
Povrchová úprava: přírodní (2 řezaná ukončení / 1 řezané ukončení / 2 přírodní ukončení)

Formáty: 8–10 cm šířka x 100 cm výška*
Použití: exteriér
Povrchová úprava: přírodní (2 řezaná ukončení / 1 řezané ukončení / 2 přírodní ukončení)

Formáty: 50 cm šířka x 100 cm výška*
Použití: exteriér
Povrchová úprava: přírodní (dlouhá hrana přírodní, krátká hrana řezaná)

*možnost dodání do rozměru až 3 m

*možnost dodání do rozměru až 3 m

*možnost dodání do rozměru až 3 m

