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Basalt Black רצפת מקלחון 
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Piattibelli מציגה יחד עם ®Neolith קולקציה חדשה של רצפות למקלחונים שעוצבו כדי 
.להתאים לכל סגנון או חלל

 קטגוריית מוצר חדשה ומהפכנית שנולדה בעשור האחרון כדי לספק תשובה יעילה לשילוב
 רצפות המקלחונים שלנו עם כל סגנון, על ידי מענק של אינסוף פתרונות באדריכלות, עיצוב

...פנים

 בתהליך היצור שלו, חומר הגלם לא מושפע בכלל ומאפשר גימור לגמרי מונע החלקה, בעל
.מרקם נעים ועם הגנה נגד חיידקים ומיקרובים

 אף אחד ממאפייניה נעלמים עם הזמן, הצבע נשאר ללא שינוי, הוא עמיד לכתמים, לחומצות
.חומרי הניקוי וגם לפגיעות

 נובעת מהקלות שבחלק אחד של Piattibelli ההתקנה הקלה של רצפת המקלחונים של
®Neolith, קומפקטי וללא חיבורים.

 האפשרות לבצע את התקנה בקו הקרקע, הופכת את המוצר הזה לאופטימלי למקלחות של
.אנשים עם בעיות ניידות או גיל מתקדם

 מגוון הצבעים הולך בין הלבן הטהור ביותר לשחור העמוק ביותר דרך שאר מניפת הצבעים
Neolith.® של
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Pulpis רצפה למקלחות 
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Betón רצפה למקלחות 

טכנולוגיה

טכנולוגיית סינטור: דחיסה, עמידות והמשכיות

 שיטה עם פטנט ייחודי בשוק על פיו,Ultra Slim  מיוצרת עם טכנולוגיית הייצור Piattibelli רצפת המקלחון של
 .החומר גלם מעובד כדי להשיג מוצר רק של +/- 23 מ"מ עובי

 היא אידאלית עבור שיפוצים, מפני שהעובי שלה אינו יוצר מחסומים או מדרגות גישה למקלחת. בנוסף, בגלל שהוא
.מיוצר בחלק אחד, בלי חיבורים, אין אפשרות של דליפה

 עד שמגיעים למדרונות פינוי מתקדמים המעוצבים כדי להקל Neolith® עם טכנולוגיה חדשנית זאת, מצליחים לכופף את
.).סעיף UNE-EN 14527:2006 + A1:2010 5.2 :הוראה  / ITC על ניקוז מהיר של המים )על פי אישור

 מבטיחים ניקוז של Tempoplex 80 0.64 בדגמים Viega החיבור של טכנולוגיה זו עם שסתום הניקוז המוביל בשוק
.ל'/שנ' וכך הוא הופך ליעיל ביותר בשוק
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 70X70 דע מ”ס X 100 200 םינוש םיטמרופב םירצוימ Piattibeli תחלקמה תופצר
 לע לקמש המ ,םינושה םיללחב תויכשמהו רתוי הלודג תודיחאל םגרותמש רבד ,מ”ס
.תוינייגיהו תויטתסא תונורתיל םרותה רבד םירוביחה רפסמ תא ןיטקמו ולש ןורמתה
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).אורך/קטע Tempoplex 80  (0.64 ייחידה פונקציונלית
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גימורים

מכסה הניקוז באותו צבע

דלח לא תדלפמ זוקינה הסכמ
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צבעים במלאי

Basalt Black

Cement

Phedra

Textil White

Iron Grey

Basalt Beige

Nieve

Barro

Iron Corten
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צבעים בביקוש

Estatuario

Iron Moss

Calacatta

Iron Copper

Pulpis

Arctic White

Arena

Avorio

Nero

Iron Frost

Basalt Grey

Perla

Pierre Bleue

Lava

Humo

Calacatta Gold

Betón
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מאפיינים טכניים

מאפיינים טכניים

ULTRASLIM

קל

אטום טבעי 100%

ניתן למחזור

עמיד בפני כיפופים

היגייני

קל לניקויUV עמיד בפני קרנות

עמיד בטמפרטורות  גבוהות

   עמיד בפני שריטות

התקנה
חלק אחדקלה מונע

החלקות

מערכת
עם פטנט

עם פטנט

+23 מ”ממ
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Iron Grey  רצפת מקלחון
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Calacatta רצפה למקלחות 
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Pol. Ind. “La Teuleria”  
C/ Tramuntana, 51-52

08588 Sora, (Barcelona)
938 529 024

info@piattibelli.com
www.piattibelli.es
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