Artykuï promocyjny

Elewacje ceramiczne ibbetonowe
Grupa Lode to ponad 50
lat tradycji wb produkcji ceramiki budowlanej oraz ponad 20 lat doĂwiadczenia
wb produkcji elementów betonowych. Grupa powstaïa
zb poïÈczenia trzech znaczÈcych wbsektorze budowlanym firm: • Lode SIA,
• TeknoAmerBlok Sp. zbo.o.,
• Lode Sp. zbo.o.
Grupa Lode jest jedynym
polskim producentem ibdystrybutorem posiadajÈcym
wb swojej ofercie produkty
do wykonywania Ăcian ibelewacji zarówno ceramicznych
jak ibbetonowych.

Elewacje klinkierowe
Cegïy elewacyjne peïne ibdrÈĝone – sÈ materiaïem naturalnym, wytrzymaïym ibogniotrwaïym,
odpornym na zabrudzenia. Wyroby przeznaczone sÈ do wykonywania elewacji budynków,
cokoïów, przewodów kominowych, maïej architektury, ab takĝe do tworzenia klimatycznych aranĝacji wnÚtrz. Doskonale komponujÈ siÚ zbdrewnem, szkïem, aluminium lub PCV,
dziÚki czemu sprawdzajÈ siÚ zarówno wbbudynkach obtradycyjnej, jak ibnowoczesnej architekturze. Faktura powierzchni: gïadka, drapana, ryflowana, piaskowana oraz rÚcznie formowana
Kolory: systematycznie poszerzana oferta kolorystyczna – od tradycyjnych czerwieni ibbrÈzów,
poprzez czerwieñ barwionÈ, ĝóïcie, pomarañcze,
szaroĂci aĝ po antracytowÈ czerñ.
Lode Premium – 50 lat gwarancji
NOWO¥m!
Cegïy klinkierowe angobowane – barwione,
obszlachetnej gïadkiej powierzchni, odpornej
na zabrudzenia oraz porastanie, abtakĝe ïatwej
do czyszczenia. DziÚki szerokiej palecie kolo-

Lode Premium – Virgo
– cegïa drÈĝona, peïna

Lode Premium – Herkules
– cegïa peïna, drÈĝona, ksztaïtki, pïytki

Elewacja z cegïy betonowej TAB
– cegïa betonowa 25

Lode Premium – Sarmite
– cegïa peïna, drÈĝona, ksztaïtki, pïytki

rów, cegïÚ moĝna ïÈczyÊ zbinnymi materiaïami
– drewnem, szkïem, kostkÈ granitowÈ, granitem, kamieniem polnym, abnawet zbaluminium
ib innymi metalami. Oryginalny wyglÈd daje
poïÈczenie cegïy klinkierowej barwionej zbnp.
klasycznÈ czerwonÈ. DostÚpna wbodcieniach
czerwieni (Cameleo, Gemini, Virgo, Aquarius
ibLupus), szaroĂci, antracytu ibdojrzaïej Ăliwki (Krypton, Saturn, Herkules, Andromeda).
Wymiary (dï./szer./gr.) [mm]: 250/120/65. Pïytki
klinkierowe oraz elementy galanterii – kolorystycznie dopasowane do linii cegieï Lode. Cegïy
klinkierowe obstrukturze rustykowanej (postarzanej) – Sencis ibMoon.
Elewacje betonowe
Elementy elewacyjne TAB – dostÚpne wbróĝnych wymiarach, ksztaïtach, kolorach ibstrukturach lica (ïupanej, polerowanej, gïadkiej, nacinanej, ryflowaneji ĝebrowanej). SÈ bardzo
trwaïe ibcharakteryzujÈ siÚ duĝÈ odpornoĂciÈ na
uszkodzenia mechaniczne, niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ ibduĝÈ mrozoodpornoĂciÈ. Szeroki wybór
ksztaïtek pozwala na wykonanie atrakcyjnych
ibnietypowych elewacji dowolnych budynków,
np. jedno- ibwielorodzinnych, apartamentowców, hoteli, obiektów handlowych, hal magazynowych, abtakĝe ogrodzeñ itp.
NOWO¥m!
Cegïy betonowe TAB sÈ odporne na dziaïanie
warunków atmosferycznych ibbardzo wytrzy-

maïe na zniszczenia mechaniczne. Moĝna je
stosowaÊ do wykonywania elewacji zewnÚtrznych, jak równieĝ wewnÈtrz budynków.

Lode Sp. zbo.o.
ul. Kozielska 1, 44-156 Sierakowice
www.lode.pl
Teknoamerblok Sp. zbo.o.
ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
www.teknoamerblok.pl
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