
Tehlovka terakota 
rustic

Tehlovka terakota 
antika

Tehlovka terakota 
terakota

Bridlica štandard 
tmavošedá

Kameň lámaný 
hnedošedý

Kameň lámaný 
béžovohnedý

Kameň lámaný 
tmavošedý

Kameň lámaný sivý

Kameň Považan 
čierny

 Kameň Považan 
hnedá

Kameň Považan biely
Skala Laugaricio 
hnedooranžová

Kameň Omar hnedý Kameň Omar ružový
Skala Inovec 
pieskovcový

Skala Vršatec hnedá

Skala zvrásnená 
zelený melír

Skala zvrásnená 
hnedastý melír

Skala zvrásnená 
antracit

Kameň MIX 
zelenošedý

Bridlica Fatima zlatá Bridlica Fatima fialová
Skala ohnivá 

oranžovočervená
Skala ohnivá bledá

Bridlica hradá šedá Bridlica hradá hnedá
Bridlica hradá 
béžovohnedá

Pieskovec verzia 5 
pieskovcový

Skala Tematín rustik
Skala Tematín 

terakota
Travertín Karpaty 

hnedý
Travertín Karpaty šedý

Decorstone Ratan  
hnedošedý

Decorstone Ratan 
béžový

Decorstone Ratan 
tmavošedý

Travertín zvetraný
Bridlica lámaná      

varicolor
Bridlica štiepaná 

tmavošedá
Kameň lámaný 

béžový
Bridlica štandard 

varicolor

Pôdorys 1

Pôdorys 2

Pôdorys 3

Pri odbere dvojstojanu s 40-timi kusmi je odporúčaný spôsob rozloženia nasledovný.  Zabráni sa tak opakovaniu farieb pod sebou  a stojan pôsobý farebne vyvážený.

SKLADBA - VÝSTAVNÝ DVOJSTOJAN VASPO STONE - 40 ks panelov                                                   
INTERIÉR / EXTERIÉR

DIEL 1 DIEL 2 DIEL 3 DIEL 4

     jednostranný dlhý stojan (pri stenu).

Stojan je zložený zo štyroch železných konštrukcií, ktoré sa zo zadnej strany spájajú véčkovými alebo rovnými spojmi čo umožňuje vačšiu variabilitu. Je možné odobrať i menšie množstvo 
dielov a stojan si môžete vyskladať i Vami vyhovujúcim obkladovým kameňom. Odporúčaný minimálny odber 2 DIELY = 20ks panelov. Pri individuálnom rozmiestnení obkladov sa panely 
vyrábajú na objednávku s čakacou lehotou.

MOŽNOSTI ULOŽENIA :

 -  z konštrukcií DIEL 1 + DIEL 2  a  DIEL 3 + DIEL 4 sme vytvorili 2 samostatne stojace stĺpy
 -  obsahujú 20 rohových panelov a 20 rovných panelov
 -  rozmer jednoho stĺpa je :  šírka 100 x 80 cm výška 180 cm
 -  váha celej zostavy :
 -  použité spoje :  8 x krátky rovný spoj

 -  z konštrukcií DIEL 1 + DIEL 2  +  DIEL 3 + DIEL 4 sme vytvorili 

 -  váha celej zostavy :
 -  použité spoje :  4 x véčkový spoj

 -  použité spoje :  6 x véčkový spoj

 -  z konštrukcií DIEL 1 + DIEL 2  a  DIEL 3 + DIEL 4 sme vytvorili 
     dva jednostranné stojany vhodné na roh budovy  (pri stenu).
 -  obsahujú 20 rohových panelov a 20 rovných panelov

 -  obsahujú 20 rohových panelov a 20 rovných panelov
 -  rozmer :  dĺžka 520 cm šírka 80 cm výška 180 cm
 -  váha celej zostavy :

 -  rozmer jednej strany ( dva diely) :  dĺžka 260 cm šírka 80 cm výška 180 cm


