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Představuje

             exkluzivní kolekci skleněné

exkluzivní kolekci skleněné mozaiky v barvách drahých kovů.
Již v dávné historii bylo

zlato, stříbro a bronz

známkou vytříbeného vkusu a přepychu. Mozaikové dekorace,
jenž vytvářeli tamní umělci, zdobily paláce a síla panovníků.

V kolekci de LUXE

se inspirace historií odráží do moderní současnosti.

Ucelená nabídka prezentuje mozaiku z čirého  skla
s metalickým podbarvením, jejíž hloubka

upoutá
        nebývalou elegancí.

Efektní kombinacé této mozaiky s přírodním leštěným
kamenem dodá prostoru nápaditost a jedinečnost.

Třpyt a lesk vévodí řadě skleněné
prolamované mozaiky se zapečenými šupinkami z pravého

zlata a stříbra.

Ručně zhotovované dekory  těchto materiálů vdechnou každému
interiéru osobité kouzlo přepychu.
Oslňující dekory a mixy zlatých, stříbrných a bronzových mozaik
jsou vytvářeny našimi designéry,  kteří pečlivě a s citem kombinují
barevné odstíny mozaiky pro docílení unikátního díla.

Luxusní vzhled,
             nebývalá elegance, punc jedinečnosti
- to vše naleznete v nové kolekci BUTTERFLY de LUXE.



DEKOR BUTTERFLY

ART

CLASSICCLASSIC

STONE

DEKOR BUTTERFLY

Originální dekor " Butterfly " vyráběný ze štípané
skleněné mozaiky v barvách drahých kovů působí
v interiéru jako šperk, který dokáže povznést
jakýkoliv prostor na vyšší úroveň.
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ART

Vysoký lesk skleněné mozaiky s puncem
rozzáří stěny, podlahu či strop.
Na kostičky skla jsou zataveny šupinky pravého zlata,
v barevných variacích zlaté, stříbrné a bronzové,
v hladkém, čí zvlněném efektu, ve formátu 15×15×4mm.
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CLASSIC

Skleněná mozaika s podbarvením uchvátí svou hloubkou.
Tloušťka skla 8mm vytvoří v ploše efektní vzhled.
Standardní mixy nabízíme ve zlatém, stříbrném, bronzovém
a ivory odstínu. Kostičky mozaiky 15×15mm nabízí
nekonečné možnosti tvorby barevných kombinací a dekorů.
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STONE

Výjimečný vzhled dává mix podbarveného skla s
přírodním kamenem. Dokonalou kombinaci pak
vytvoří mozaiky s většími formáty obkladů a dlažeb.
Zde přícházíme s revoluční technologií na trhu
- kompozitovou ražbou.

strana 26. -51.
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Ručně štípaná skleněná mozaika
v barevných kombinacích zlato,
stříbro, bronz.





Bronzová hladká

Bronzová reliéf

Skleněná mozaika 15×15×4mm
s nanesenými plátky pravého zlata.

Stříbrná reliéf

Stříbrná hladká

Zlatá reliéf

Zlatá hladká









Skleněná mozaika 15×15mm o síle 8mm,
metalicky podbarvená.



CLASSIC
bronzová mix

CLASSIC
bronzová hladká

CLASSIC
hnědá hladká

CLASSIC
bronzová reliéf



CLASSIC                                                                                                                                                                                          CLASSIC
světlá zlatá hladká                                                                                                                                                                          zlatá mix

CLASSIC                                                                                                                                                                                          CLASSIC
tmavá zlatá reliéf                                                                                                                                                                             světlá zlatá reliéf



CLASSIC                                                                                                                                                                                      CLASSIC
stříbrná reliéf                                                                                                                                                                                stříbrná mix

CLASSIC                                                                                                                                                                                      CLASSIC
stříbrná hladká                                                                                                                                                                            bílá hladká



CLASSIC                                                                                                                                                                                         CLASSIC
ivory hladká                                                                                                                                                                                     ivory mix

CLASSIC                                                                                                                                                                                         CLASSIC
ivory reliéf                                                                                                                                                                                        olivová hladká



Mozaika z přírodního kamene
o rozměrech 15×15×8mm.



Mix skleněné mozaiky CLASSIC 
a kamenné mozaiky TRAVERTIN RED mat.



Mix skleněné mozaiky CLASSIC a kamenné
mozaiky TRAVERTIN GOLD mat.



Mix skleněné mozaiky CLASSIC
a kamenné mozaiky BIANCO CARRARA
mat.



Mix skleněné mozaiky CLASSIC
a kamenné mozaiky
ONYX ZELENÝ lesk.



Travertin red 15×15×8mm, mat,
lesk.



Travertin gold 15×15×8mm, mat, lesk.



Bianco Carrara 15×15×8mm, mat, lesk.



Onyx zelený 15×15×8mm, mat, lesk.



TRAVERTIN RED   120×60cm
- kamenná kompozitová dlažba

Kamenná kompozitová dlažba a obklad vyráběná revoluční technologii.
Přírodní kámen - onyx, mramor či travertin lisovaný na keramický střep.



TRAVERTIN GOLD 120×60cm
- kamenná kompozitová dlažba



BIANCO CARRARA 120×60cm
- kamenná kompozitová dlažba



ONYX GREEN         120×60cm
- kamenná kompozitová dlažba



 ručně štípaná skleněná
 mozaika z formátu
                  15×15×4mm

hladká i reliéfní mozaika
v kombinacích

bronzová
stříbná

bronzová
zlatá

zlatá
stříbrná

Nabízíme výrobu dekoru dle požadavků zákazníka, od grafického návrhu až po samotnou realizaci.

skleněná mozaika s nanesenými plátky zlata

    pixelový dekor - plato

    Nabízíme výrobu mixů a pixelových dekorů tvořených na zakázku dle požadavků zákazníka.

53.



Nabízíme výrobu mixů a pixelových dekorů tvořených na zakázku dle požadavků zákazníka.

skleněná mozaika
metalické podbarvení

Ukázka grafického návrhu dekoru. 6 plat - 891×594×8mm.

       GOLD                                      BRONZ

SILVER                                      IVORY



Nabízíme výrobu mixů a pixelových dekorů vytvořených na zakázku dle požadavků zákazníka.

kamenná mozaika

Ukázka grafického návrhu dekoru. 6 plat - 891×594×8mm.

     TRAVERTIN GOLD                     TRAVERTIN RED

BIANCO CARRARA ONYX GREEN

56.



                 Možnost dodání formátů dlažby 60×60 cm, 60×60 cm, apod. na objednávku.

                 VKLÁDANÉ DEKORY

                 Dekor tvořený ze skleněné mozaiky
                 vkládaný do kamenné desky.
                 Mozaika je vyříznuta vodním paprskem do potřebného
                 tvaru a vložena do kamene, který je ve stejném tvaru
                 frézován CNC strojem.

                                                                                                                             / viz. str. 16.- 17. /

KOMPOZITOVÉ DLAŽBY A OBKLADY

Kompozitová dlažba a obklad je nová revoluční technologie ve výrobě dlažeb a obkladů. Jedná se o kombinaci
přírodního kamene, jeho charakteristického vzhledu, struktury a přírodní kresby, se standardními obkladovými
materiály. Základem této technologie je použití keramické dlaždice jako podkladu, na který je laminována vrstva
/dýha/ přírodního kamene.
Nespornou funkční výhodou je vyšší odolnost a pevnost kompozitové desky v porovnání s deskou čistě
z přírodního kamene. Velmi výraznou předností je nižší váha tohoto materiálu, která je znatelná zvláště u velkých
formátů. Další variantou podkladového materiálu je skleněná deska, na kterou je opět nalaminována kamenná
vrstva. Tento kompozit je možné efektně podsvítit.
Odlehčené kompozity - kamenná vrstva je laminována na hliníkový odlehčený nosič. Tvoří polotovar, který
simuluje kamennou desku vždy v minimálním rozměru dle bloků, ze kterých se kamenné desky řežou, tedy
až 2500×1400 mm. Tato deska slouží k dalšímu zpracování v interiérech jako obklad stěn, stropů, při výrobě
nábytku, dveří a jiných interiérových prvků. Výhodou je velký formát, flexibilita a snadná manipulace vzhledem
k nízké hmotnosti.

SKLADBA KOMPOZITU

kámen                                                                    kámen                                                                kámen

lepidlo                                                                        lepidlo                                                                 lepidlo

keramický střep                                                          skleněná deska                                                 hliníkový nosič



Barvy produktů na fotografiích v katalogu mají pouze informativní charakter, mohou se mírně lišit od skutečnosti.


