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propozycja firmy

LASSELSBERGER

P³ytki i kszta³tki
do zastosowañ specjalnych
Kszta³tka balkonowa
Koncern Lasselsberger – producent czeskich p³ytek ceramicznych wzbogaci³ swoj¹ ofertê p³ytek i kszta³tek z p³ytek
ceramicznych na obiekty – czyli program LB OBJECT
o now¹ kszta³tkê balkonow¹.

z znaczna

oszczêdnoœæ roboczogodzin zwi¹zanych z pracami blacharskimi
z brak koniecznoœci zastosowania i konserwacji elementów
metalowych

Program basenowy
W ofercie firmy Lasselsberger dostêpny jest równie¿ system
mrozoodpornych p³ytek i kszta³tek ceramicznych, umo¿liwiaj¹cy wykonanie obiektów basenowych ró¿nych wielkoœci i kszta³tów. P³ytki z programu basenowego LB OBJECT
wystêpuj¹ w czterech podstawowych kolorach (bia³y, niebieski, granatowy, zielony). Gamê kolorystyczn¹ mo¿na
uzupe³niæ o wszystkie p³ytki z serii COLOR TWO.
System oferuje wszystkie potrzebne kszta³tki do wykonania
basenu: coko³y z rowkiem, p³ytki przelewowe, naro¿niki, rogi
i k¹ty, kszta³tki do brodzików oraz p³ytki na lica s³upków startowych basenów olimpijskich. P³ytki dostêpne s¹ w trzech
przeciwpoœlizgowych powierzchniach, klasyfikowanych wg.
Normy DIN 51097 jako A, B i C. Program zawiera dwa rozmiary mozaiki klejonych na siatce, o wielkoœci p³ytek 2,3 x 2,3 cm;
4,7 x 4,7 cm. Pozosta³e p³ytki s¹ oferowane w wymiarach
9,7 x 9,7 cm; 14,7 x 14,7 cm; 19,7 x 9,7 cm i 19,7 x 19,7 cm.

Kszta³tka produkowana jest z gresu nieszkliwionego (grupa
BIa czyli p³ytki o nasi¹kliwoœci wodnej E ≤ 0,1%) w kolorach
jasnobe¿owym i szarym, i ma wymiary 29,8 x 15 cm.
Zarówno wymiary kszta³tki (modularne, tak jak pozosta³e
elementy serii Taurus) jak i kolorystyka (identyczna jak p³ytki z serii Taurus – 61 S Tunis i 76 S Nordic) powoduj¹, ¿e
w programie LB OBJECT mo¿emy mówiæ o pe³nym systemowym rozwi¹zaniu na tarasy i balkony.
Kszta³tki balkonowe mo¿na zastosowaæ na wszystkich balkonach i tarasach pod warunkiem, ¿e strefa deszczowa nie
jest szersza ni¿ 1,5 m w kierunku spadku (taka odleg³oœæ
gwarantuje bezproblemowe odprowadzenie wody nawet
przy ulewnych deszczach). Kszta³tkê k³adziemy tak aby by³a
wysuniêta poza krawêdŸ balkonu lub tarasu w zakresie od
3 do 5 cm. Minimalny spadek na balkonie z zastosowanymi
kszta³tkami wynosi 2%.
Oprócz kszta³tek balkonowych i p³ytek z serii Taurus Granit,
na tarasach i balkonach z powodzeniem mo¿emy zastosowaæ wszystkie inne p³ytki pod³ogowe z oferty LB OBJECT–
bowiem jednym z podstawowych warunków, który musz¹
spe³niaæ p³ytki uk³adane na zewn¹trz, jest ich mrozoodpornoœæ, a ta gwarantowana jest przez producenta dla wszystkich p³ytek gresowych z oferty koncernu Lasselsberger.
Zalety wynikaj¹ce z zastosowania kszta³tek
z estetyka – wynikaj¹ca z zastosowania p³ytek, kszta³tek
i coko³ów w tym samym kolorze
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Biuro Informacyjne
ul. Krasiñskiego 29, 40-019 Katowice
tel. 032 203 93 50
www. lasselsberger.com
Lista dystrybutorów dostêpna na: www.kerpol.pl

