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Podele de interior

DUROMARK

DUROMARK este o pardosela gresie pentru uz industrial care necesită rezistenta de performan ă ț
înaltă. 
Stratul de uzură a primului compus din granule de cuar , i selectarea pigmen ilor Bayer i ț ș ț ș
betonului de rezisten ă înaltă, cu o grosime de 12/13 mm.ț
Stratul 2 este compus din nisip de siliciu i betonul de rezisten ă înaltă, cu o grosime de 17/18 mm.ș ț
Gresia DUROMARK garanteaza rezultate imbatabile la stres mecanic, vibra ii i ocuri, ț ș ș
abraziune, i o aderen ă excelentă la transport.ș ț
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     ESOGRANITO

Acesta este compus dintr-un conglomerat tavelloni ,podea de ciment de înaltă rezisten ă i ț ș
agregate de granit.
Tavelloni are o dimensiune standard de 40x40x3, 5 cm. 
Pentru 15 mm grosime,  ESOGRANITO este compus din materiale nobile, în timp ce  20 mm sunt
realizate dintr-un amestec de nisip de siliciu i de beton de înaltă rezisten ă.ș ț
Cele descrise mai sus impun ca amplasarea i lefuirea sunt analoge de lucru de granit natural. ș ș
Datorită acestor caracteristici ESOGRANITO a găsit utilizarea pe scară largă în medii publice cu 
trafic pietonal intens.
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EUROSTAR

Eurostar este un strat dublu din tigla compusa din beton conglomerat vibrat i presat cu 800 ș
de prese de tone. În balonul gros EUROSTAR este compus din ciment alb 7/8mm mm de 
înaltă rezisten ă, pulbere i agregate din marmura de Carrara selectat i 20 mm rămasi  ț ș ș
corespunde unui amestec de nisip de siliciu i beton de înaltă rezisten ă.ș ț
Având o foarte mare rezisten ă la încovoiere i rezisten a la uzură excelentă, acest produs, atunci ț ș ț
când este pus pe mortar conform standardelor, asigură o via ă lungă podelei.ț
Suprafa a este netezită prin măcinarea 220, în conformitate cu standardele, oferind un ț
non-alunecare R9.
Daca este pus fără rosturi EUROSTAR poate fi re-lustruit cu o piatră de rectificat pentru a crea 
efectul de "oglindă" de piatră naturală.
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IMPERO

Impero este o piesă făcută exclusiv din amestecuri speciale din agregate selec ionate, ciment ț
alb de mare rezistenta i oxizi Bayer. Impero este utilizat atât pentru interior, cu un finisaj ș
lustruit, cat si  în aer liber cu suprafata Bush.
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