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Elewacje klinkierowe
Ceg y elewacyjne pe ne i dr one – s  materia-
em naturalnym, wytrzyma ym i ogniotrwa ym, 

odpornym na zabrudzenia. Wyroby przezna-
czone s  do wykonywania elewacji budynków, 
coko ów, przewodów kominowych, ma ej ar-
chitektury, a tak e do tworzenia klimatycz-
nych aran acji wn trz. Doskonale komponu-
j  si  z drewnem, szk em, aluminium lub PCV, 
dzi ki czemu sprawdzaj  si  zarówno w budyn-
kach o tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektu-
rze. Faktura powierzchni: g adka, drapana, ry-
flowana, piaskowana oraz r cznie formowana 
Kolory: systematycznie poszerzana oferta kolo-
rystyczna – od tradycyjnych czerwieni i br zów, 
poprzez czerwie  barwion , ó cie, pomara cze, 
szaro ci a  po antracytow  czer .

Lode Premium – 50 lat gwarancji
NOWO !
Ceg y klinkierowe angobowane – barwione, 
o szlachetnej g adkiej powierzchni, odpornej 
na zabrudzenia oraz porastanie, a tak e atwej 
do czyszczenia. Dzi ki szerokiej palecie kolo-

rów, ceg  mo na czy  z innymi materia ami 
– drewnem, szk em, kostk  granitow , grani-
tem, kamieniem polnym, a nawet z aluminium 
i innymi metalami. Oryginalny wygl d daje 
po czenie ceg y klinkierowej barwionej z np. 
klasyczn  czerwon . Dost pna w odcieniach 
czerwieni (Cameleo, Gemini, Virgo, Aquarius 
i Lupus), szaro ci, antracytu i dojrza ej liw-
ki (Krypton, Saturn, Herkules, Andromeda). 
Wymiary (d ./szer./gr.) [mm]: 250/120/65. P ytki 
klinkierowe oraz elementy galanterii – kolory-
stycznie dopasowane do linii cegie  Lode. Ceg y
klinkierowe o strukturze rustykowanej (posta-
rzanej) – Sencis i Moon.

Elewacje betonowe
Elementy elewacyjne TAB – dost pne w ró -
nych wymiarach, kszta tach, kolorach i struk-
turach lica ( upanej, polerowanej, g adkiej, na-
cinanej, ryflowaneji ebrowanej). S  bardzo 
trwa e i charakteryzuj  si  du  odporno ci  na 
uszkodzenia mechaniczne, nisk  nasi kliwo-
ci  i du  mrozoodporno ci . Szeroki wybór 

kszta tek pozwala na wykonanie atrakcyjnych 
i nietypowych elewacji dowolnych budynków, 
np. jedno- i wielorodzinnych, apartamentow-
ców, hoteli, obiektów handlowych, hal maga-
zynowych, a tak e ogrodze  itp.

NOWO !
Ceg y betonowe TAB s  odporne na dzia anie 
warunków atmosferycznych i bardzo wytrzy-

ma e na zniszczenia mechaniczne. Mo na je 
stosowa  do wykonywania elewacji zewn trz-
nych, jak równie  wewn trz budynków.

Elewacje ceramiczne i betonowe
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Teknoamerblok Sp. z o.o.
ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa

www.teknoamerblok.pl

Grupa Lode to ponad 50 
lat tradycji w produkcji ce-
ramiki budowlanej oraz po-
nad 20 lat do wiadczenia 
w produkcji elementów be-
tonowych. Grupa powsta a
z po czenia trzech zna-
cz cych w sektorze budow-
lanym firm: • Lode SIA, 
• TeknoAmerBlok Sp. z o.o., 
• Lode Sp. z o.o.
Grupa Lode jest jedynym 
polskim producentem i dys-
trybutorem posiadaj cym 
w swojej ofercie produkty 
do wykonywania cian i ele-
wacji zarówno ceramicznych 
jak i betonowych.

Lode Premium – Virgo 
– ceg a dr ona, pe na

Elewacja z ceg y betonowej TAB 
– ceg a betonowa 25

Lode Premium – Herkules 
– ceg a pe na, dr ona, kszta tki, p ytki

Lode Premium – Sarmite 
– ceg a pe na, dr ona, kszta tki, p ytki
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