t e m at z b l i s k a

Produkcja i wyposażenie mebli kuchennych

produkcja

Bez spoiny
Spieki kwarcowe
Laminam to produkty
nie tylko wysoce
odporne na zarysowania
i różnice temperatur,
ale również posiadające
oryginalny walor
dekoracyjny.
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S

pieki kwarcowe Laminam, których
dystrybutorem w Polsce jest firma Interstone, to obok kwarcytów Silestone
bardzo pożądane produkty, które znajdują
zastosowanie zarówno w projektach zewnętrznych (elewacje), jak i szeroko pojętym
wyposażeniu wnętrz. Jednym z popularniejszych zastosowań spieków kwarcowych są
blaty kuchenne oraz zlewozmywaki. Te cienkie, wielkoformatowe płyty powstają z naturalnych minerałów – kwarcu, iłów, łupków
i pigmentów ceramicznych, które w procesie
produkcyjnym zostają zmielone, sprasowane
pod ciśnieniem 8000 t/m2 i wypieczone w piecu hybrydowym.
O tym, że Laminam to produkt szczególnie
przydatny w meblach kuchennych, świadczą
jego unikalne cechy. Materiał nie posiada spoiwa, w postaci na przykład żywicy, co odróżnia
Premiera kolekcji Andy odbyła się
podczas minionych targów iSaloni.

2

1

Płyty Laminam produkowane są
w rozmiarach od 1 do 3 m oraz
w grubościach od 3 do 8 mm.
2

Spieki kwarcowe nie wymagają
impregnacji, zatem można
z nich wykonywać również
zlewozmywaki.

go od wielu innych materiałów stosowanych
na blaty kuchenne. Bezspoinowa struktura
Laminam sprawia, że materiał ten jest w pełni
odporny na zmiany temperatur występujące
w kuchni. Jest też odporny na plamy. Dzięki
chłonności w granicach 0,1 proc. żadne substancje stosowane w kuchni go nie zabarwią.
Dodatkowo Laminam wykazuje dużą odporność na promienie UV. Twardość spieków
kwarcowych jest bardzo wysoka – porównywalna do twardości granitów i porfirów. Dzięki
temu nie sposób zarysować ich powierzchni
narzędziami typowo kuchennymi, na przykład
ze stali nierdzewnej. Dodatkowym walorem
spieków kwarcowych jest ich ekologiczność.
Produkty te posiadają atesty higieniczne, certyfikat CE oraz aprobatę ITB.
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Kolorystyka spieków kwarcowych Laminam oddaje naturalne zalety minerałów. Są
to zatem barwy inspirowane kolorami ziemi –
beże, szarości, stonowane monokolory. Efekt
dekoracyjny spieki zawdzięczają ciekawym
fakturom, na przykład z połyskiem czy imitującej zardzewiałą stal. Jedną z ostatnich
nowości w ramach kolekcji Laminam jest seria spieków Andy, która zachwyca trójwymiarowym wzorem graficznym. Ta nowa kolekcja
została stworzona w wyniku współpracy Laminam z młodym japońskim projektantem
Narumiya Michio. Projektant czerpał inspirację ze świata przyrody, aby osiągnąć bardzo
nieregularną powierzchnię dekoracyjną spieków Andy, która zmienia się w zależności od
kąta padania światła. •

