BDC MARIOTI
Pentru exterior
AVANTGARDE
AVANTGARDE este compus exclusiv din microstructură de granit, legata de ciment de
înaltă rezistență, și oxizi Bayer.
Suprafața este bătuta cu granulație fină și impregnata prin facilitarea și accelerarea
curățarii podelei.
Simplitate și modernitate, împreună cu un design liniar pentru spațiile în aer liber de viitor.

gri esențial

BRICK
Brick este o țiglă pentru exterior format exclusiv din microstructură din granule de granit
asociate cu ciment de înaltă rezistență si oxizi Bayer.
Aceste caracteristici dau rezistență țiglei la îngheț în timp ce mișcarea specială a suprafeței, unită
cu ciocanul Bush, face non-alunecare.
Suprafața este ușor impregnata, astfel încât să facă o curățare mai ușoară și mai rapidă a podelei.
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DIRITTO
Diritto este o pardoseală, alcătuita din conglomerat de ciment de înaltă rezistență și agregate de
marmura si pietre semi-pretioase.
Suprafața este structurata in "cuburi" și alunecare bătuta. Piesa este antigel.

rosa bocciardato

rosa levigato

grigio bocciardato

grigio levigato

porfido bocciardato

porfido levigato

ESOGRANITO A DISEGNO
ESOGRANITO A DISEGNO este o pardoseala din granit zdrobit cu suprafață lucioasă înainte și
apoi terminatie bătuta. Acest model, de asemenea, a teșit marginile care trebuiesc netezite. Tigla
compacta este suficienta pentru a garanta rezistenta absoluta la îngheț, în timp ce suprafața bătuta
aluneca. Design-ul dorit poate fi realizat pe orice culoare din gama "Esogranito legivato".
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ESOGRANITO SUPERIOR
Acesta este seria cea mai importantă din intreaga gama BDC Marioti.ESOGRANITO SUPERIOR
este o podea din gresie pe bază de granit.
Suprafața este netedă la început, cu scopul de a sublinia structura și culorile de agregate de granit.
În urma este bătuta cu granulatie fina, rotunjita si prezentaa la sistemul de ECOLOGIE
SUPERIOARA: tratament care protejeaza țigla de umiditate și murdărie impregnata. Rezultatul
este o țiglă finita, cu o suprafață netedă, dar alunecarea, protejata de un lichid care nu modifică
culoarea calda ecologica și agregatele naturale de granit, ceea ce face, de asemenea, o curățare
rapidă și ușoară a podelei.
Vă recomandăm acesta gresie foarte "personalizata" pentru terase, gradini si curti de case
particulare, hoteluri si magazine, dar, de asemenea, pentru zonele mari, cum ar fi zonele din afara
centrelor comerciale, parcuri și scuaruri.
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ESOROCCIA
ESOROCCIA este o țiglă pentru exterior compusa eaexclusiv din microstructură din granule de
granit, legate de ciment de înaltă rezistență, și de oxizi Bayer.
Aceste caracteristici dau rezistență tiglei la îngheț, în timp ce finisarea bătuta face non-alunecare.
Părțile laterale sunt ușor teșite.
ESOROCCIA, ca întreaga producție BDC Marioti, asigură o performanță ridicată de rezistență la
încovoiere.
Suprafața este impregnat prin facilitarea și accelerarea curățare a podelei.
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ETRURIA
ETRURIA este compusa din ciment gri de înaltă rezistență, oxizi Bayer și nisipuri de cuart.
Suprafața, liniilor structurate și bătute, este non-alunecare. Părțile laterale ale plăcii sunt ușor
teșite.
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GHIAIETTO LAVATO
GHIAIETTO LAVATO este o podea din beton solid cu vibratie cu strat de uzură în râu cu pietriș
de diferite nuante.
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IMPERO SUPERIOR
IMPERO SUPERIOR este o podea făcută exclusiv din amestecuri speciale de agregate
selecționate, ciment alb de mare rezistenta și oxizi Bayer. Ea are rezistență la uzură remarcabilă și
rezistență ridicată la îngheț. În cele din urmă, țiglă este supus "Sistem Ecology Superior": un
tratament adecvat pentru a proteja împotriva efectelor intemperiilor și substanțelor chimice,
precum și murdăriei. Rezultatul este o țiglă, cu o suprafață netedă, dar non-alunecare. Prezența
acestui lichid eco-friendly nu modifica culorile de agregate de granit, care permite întreținerea
rapidă și ușoară a podelei.
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LINEA
LINEA este compusa exclusiv din micro-granule de granit, legate de ciment de înaltă rezistență,
și de oxizi Bayer.
Suprafața este cu granulație fină. După întărirea completă a etanșarii, rezistența la abraziune este
mult îmbunătățită și absorbția de murdărie este minimă.
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LUNA
O placa cu culori mediteraneene calde si texturi diferite, care se poate adapta la orice mediu.
Suprafața este tratată cu o impregnare ecologica care facilitează curățarea placii.
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MIRABILIS
MIRABILIS este compus exclusiv din micro-granule de granit, legate de ciment de înaltă
rezistență, și de oxizi Bayer.
Suprafața este bătuta cu granulatie fina, rotunjita si supusa unui sistem de etanșare inovator
ANTIMACCHIA.
Hidrointubarea ultramoderna si etanșarea asigura o rezistență la climă și simpla.
Hidrointubarea împiedică pătrunderea umezelii în placi și protejează împotriva petelor de
umiditate și eflorescente.
După întărirea completă si etanșarea rezistența la abraziune este mult îmbunătățită și absorbția de
murdărie este minimă.
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MONTANA
Montana este o placa pentru exterior compusa exclusiv din micro-granule de granit asociate cu
ciment de înaltă rezistență, oxizi Bayer.
Aceste caracteristici dau rezistență la îngheț placilor, în timp ce mișcarea specială a suprafeței
adera la non-alunecare.
Suprafața este ușor impregnata, astfel încât să facă curățarea ușoară și rapidă a podelei după
operațiile de stabilire.
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ONDA GRANIT
ONDA GRANIT este o țiglă pentru exterior compusa exclusiv din micro-granule de granit, legate
cu ciment de înaltă rezistență, oxizi Bayer.
Aceste elemente dau rezistență tiglei la îngheț, în timp ce mișcarea specială a suprafeței împreună
cu ciocanul dau caracteristici anti-alunecare.
Suprafața este ușor impregnata, astfel încât să facă o curățare mai ușoară și mai rapidă a podelei.
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PIETRA RUSTICA
Tratamentul de suprafata al acestei țigle oferă un efect natural și compoziția speciala permite o
mare libertate.. Culorile calde sunt atemporal și întotdeauna relevante. Articulațiile trebuie să fie
umplute cu nisip sau mortar sau polimer / nisip. Sunt potrivite pentru pridvoare, terase, drumuri de
grădină și piscine.
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RETTA&QUADRA
Seria RETTA & QUADRA este constituita din plăci de conglomerat ciment compus exclusiv din
granit inert și nisipuri silicioase, legat de ciment de înaltă rezistență și de oxizi Bayer.
Seria RETTA & QUADRA este compusa din gresie în două dimensiuni (20x40 Drept și Quadra
20x20), disponibile în trei culori diferite: o gamă suficientă pentru a fi capabila de a crea
combinații infinite ale vitezei obturatorului.
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ROSA DEL DESERTO
ROSA DEL DESERTO - Aceasta este seria cea mai valoroasă din gama BDC Marioti. ROSA
DEL DESERTO este o pardoseala din granit zdrobit. Matricea de decor este manualA și face
podeaua mai valoroasa.
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SABLE
Această piesă este compusa dintr-un strat de ciment și presat vibrat și pietricele in râu / marmură
rotunjită.
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VALENTINA
Simplitate și modernitate, împreună cu un design liniar pentru spațiile în aer liber de viitor.
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VENTAGLIO
VENTAGLIO este un etaj compus din conglomerat de ciment de înaltă rezistență și agregate de
marmura si pietre semi-pretioase.
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