KERLITE laminált gres burkolólapok felhasználása

Padlóburkolat (1)

Kerlite 3Plus (3,5 mm)
Új építésű, vagy felújításkor meglévő burkolatra
Kül - és beltéren is
maximális lapméret: 100*100 cm
Lakossági felhasználás:

lakás, fürdőszoba, konyha
nappali, előszoba

kis forgalmú közösségi tér :

iroda, üzlet, autószalon
étterem, bár, mozi
eü.rendelő intézet

Terasz:

csak abban az esetben, ha fedett
tökéletesen vízszigetelt
Max. méret: 50*50 cm!!!!!

Kollekciók:

Elegance, Exedra, Avantgarde, Buxy
Over, Black&White, Oaks, Geoquartz

Padlóburkolat (2)

Kerlite 5Plus (5,5 mm)
Új építésű, vagy felújításkor meglévő burkolatra
Kül - és beltéren is
Lakossági felhasználás:

lakás, fürdőszoba, konyha
nappali, előszoba

kis forgalmú közösségi tér :

iroda, üzlet, autószalon
étterem, bár, mozi
eü.rendelő intézet

Terasz:

csak abban az esetben, ha fedett
tökéletesen vízszigetelt

Nagy forgalmú közösségi tér:

bevásárló központ, gyors étterem
disco, kórház, klinika
szálloda közösségi helyiségek
repülőtér, pályaudvar váróterem

Minden olyan helyen ahol koncentráltan nagy a forgalom,
és pl bevásárló kocsikkal, áruszállító molnárkocsival közlekednek
Kollekciók:

Buxy (100*300 és 50*150 és 100*100 cm méretben)
Materica (100*300 és 50*150 és 100*100 cm méretben)
Forest (100*300 és 33*300 és 20*180 és 20*120 cm)

Info: Lang Veronika
tel: +36 20 5181226
www.goldengres.hu

Falburkolat:

Kerlite 3 mm;
Beltérben: új építésű vagy felújításkor meglévő aljzatra egyaránt
Lakossági vagy közületi felhasználásra is alkalmas
Kültérben csak ragasztva

Kollekciók:

és akkor ha nem kell az éleket összecsiszolni
max. mérete 100*100 cm!!

Elegance, Exedra, Buxy
Over, Colors,

Kerlite 3Plus (3,5mm) és Kerlite 5Plus (5,5mm)
Kültéri homlokzat
és beltéri falburkolat is
Beltérben: új építésű vagy felújításkor meglévő aljzatra egyaránt
Lakossági vagy közületi felhasználásra is alkalmas
Homlokzat: lehet ragasztott vagy szerelt (átszellőztetett)
Kollekciók:

Elegance, Exedra, Avantgarde, Buxy
Over, Black&White, Materica, Forest, Oaks
Geoquartz

Speciális felhasználás: uszoda, bútor front, konyhai vagy fürdőszobai munkalap
Mindhárom típus alkalmas, de előtte javasolt konzultálni a gyártóval!
MICROBAN

antibakteriális felületvédelemmel ellátott sorozatok
Exedra 3Plus; nat és soft felülete
Materica nat. felület
Forest

Csúszásmentes felülettel:

Geoquartz kollekció (R11 minősítés)
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Info: Lang Veronika
tel: +36 20 5181226
www.goldengres.hu

