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Stone Mix

Stone Mix je velice zajímavá série, ale jedna dlaždice na vás takový dojem neudělá. Je nutné 
vidět ji v ploše, abyste mohli pochopit rozdílnost proti všem konkurenčním materiálům. 

Technické parametry vás nelimitují a záleží tedy jen na návrhu, jak materiál použít. Elegance, 
luxus a jemnost kresby otvírají dveře tomuto designu do každé místnosti vašeho bytu či 
rodinného domu. Od nadčasové koupelny přes podlahy v obývacím pokoji, hale, chodbě či 
kuchyni až po čisté stěny. Díky výborným technickým a mechanickým parametrům nejsme 
limitováni ani při použití v prodejnách, restauracích či jiných frekventovaných prostorech, pro 
které byla série Stone Mix vyvinuta.

Pokládkou na vazbu, kde použijete mix různých rozměrů z naší nabídky, zároveň zvýrazníte 
přirozenost a věrnost kamenného designu této série. Formáty 15x60 cm a 15x90 cm lze libovolně 
kombinovat v jedné ploše. Rektifikace umožní pokládku na minimální spáru a nepravidelnost 
posunutí minimalizuji prořez (odpad) téměř na nulu. 

Formáty 15x60 cm a 15x90 cm držíme aktuálně skladem v barvách Limestone Honey, 
Striato White a Travertino Cream. Oba formáty lze použít samostatně, nebo ve vzájemné 
kombinaci, popřípadě i v kombinaci s formátem 60x120 cm. Kombinací všech těchto 
formátů docílíte nejen vyššího designového efektu, ale i snížíte průměrnou cenu pokládky 
rozměru 60x120 cm.
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❹
Multiformát M3
45x90, 30x60
W1I1A

Quarzite Grey naturale 
60x120 A3115A1A 

Limestone Honey naturale 
60x120 A3112A1A 
Limestone Honey naturale 
15x90 A3112J1A 

Ardesia Black naturale 
60x120 A3116A1A 

Limestone Brown naturale 
60x120 A3111A1A 

Striato White naturale 
60x120 A3114A1A 
Striato White naturale 
15x60  A3114I1A  
Striato White naturale 
15x90 A3114J1A 

Travertino Cream naturale 
60x120 A3113A1A 
Travertino Cream naturale 
15x60  A3113I1A 
Travertino Cream naturale 
15x90  A3113J1A  

⓯ Battiscopa A s fazetou
naturale
8x60

Gradino
naturale
30x60
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Limestone Honey

Travertino Cream

Limestone Brown

Série Stone Mix je představena na předchozí straně. Výrazná rozdílnost kresby jednotlivých dlaždic 
by byla při prezentaci jen jedné dlaždice velice zavádějící. Z tohoto důvodu jsme nafotili skladbu 
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Ardesia Black

Quarzite Grey

Striato White

více samostatných dlaždic a  věnovali jsme sérii další dvoustranu. Věříme, že pro pochopení 
myšlenky série je to přínosem.




