ELÔTÉRBEN A TERMÉSZETES
ÉPÍTÔANYAGOK
Az idei tél hosszúra nyúlt, de az elsô meleg
napsugárral elôbújtak a hóvirágok. Egyre közelebb kerül a nyár és gondolatban sokan már
a mediterrán vidékeken járnak. Nem kell
feltétlenül messzire utaznunk, egyre többen
döntenek úgy, hogy otthonukba varázsolják a
déli országok egész évet melengetô napsugaras hangulatát.
A mediterrán lakóépületek egyik legjellegzetesebb eleme az égetett agyagból készült cserépfedés az alacsony hajlásszögû tetôn. Az általunk
forgalmazott kerámiacserepek Észak-Olaszország legrégebbi hagyományú és legnagyobb tetôcserépgyáraiban készülnek, amelyek a guttavent rendszerben használatos bitumenes lemez
beépítésével már akár 16 fokos dôlésszögtôl is
beépíthetôek.
Burkolótéglából szintén széles a kínálat, a
Fornace S. Anselmo téglagyárban mintegy 35féle falburkoló tégla és lap készül, amelyek vörös és különféle antik színekben kaphatók sima
és rusztikus kivitelben. Burkolótégláink beltérben és kültéren, fal- és padló burkolatként egyaránt alkalmazhatóak. Kiegészítôtermékként felvettük szortimentünkbe a gyár cottóból készült
födémtégláit, melyekhez az eredeti rusztikus
fagerendákhoz megszólalásig hasonlító, utólagosan is felszerelhetô álgerendákat kínálunk.
Otthonunk hangulatát nagymértékben meghatározzák a padlóburkolatok. Cégünk elsôsorban
egyedi kivitelezésû intarziabetétes cottolapok
forgalmazásával foglalkozik, de több neves
olasz gyár (Dolce Vita, Faro) termékei megtalálhatók választékunkban.

...ahol az itáliai hangulat
életre kel.
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2009 slágerterméke a Chambord, Versailles,
Perigord névre hallgató öregített padlóburkolatok, melyek a rusztikus fa- és kôutánzat kompozíciójaként az ódon francia kastélyok hangulatát idézik. Ezen termékek a természetes kô,
illetve az eredeti hajópadló különleges erezetét
és gazdag színvilágát ötvözik a modern technológiával gyártott hidegburkolatok elônyeivel.
Új termékcsaládunkkal azokat szeretnék kiszolgálni, aki szeretik a fát, a meleg hangulatú tereket, ugyanakkor igénylik a napjainkan elvárható
intelligens megoldásokat.
A fahatású burkolatok szépsége igazán úgy adható vissza, ha fuga nélkül fektetik. Erre is van
megoldásunk, az Ariostea cég által gyártott
Rovere termékcsalád, melynél a méretpontosságra különös hangsúlyt fektet a gyártó. A világon
egyedülálló kétszeres élmegmunkálás pontos
illeszkedést eredményez, magas kopásállóságának köszönhetôen pedig erôs igénybevételnek
kitett helyiségekben is alkalmazható, lerakható
padlófûtésre és vizeshelyiségekben is.

Kiállítunk 2009. április 1-je és 5-e között
a Construma építôipari szakkiállítás
A pavilon 312/A standján.

