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Materiał nowej ery

Filo Argento i Fokos Piombo

Spieki kwarcowe włoskiej firmy Laminam robią wrażenie nie tylko swoim formatem,
ale też efektownym wyglądem i niezwykłymi właściwościami, które dają szerokie
możliwości zastosowań. Niewątpliwie materiał ten ma ogromną przyszłość
i nic dziwnego, że coraz chętniej sięgają po niego projektanci obiektów publicznych
o charakterze reprezentacyjnym, ale też inwestorzy indywidualni.

S

pieki kwarcowe są technologią stosunkowo młodą, a na polskim rynku
znaną zaledwie od kilku lat. Mimo
to zdążyły już zdobyć spore grono
zwolenników. Materiał imponuje do
skonałymi parametrami technicznymi
i rozmiarami. Wielkoformatowe płyty 300x100 cm i 100x100 cm mają
niewielką grubość od 3 do 8 mm,
dzięki czemu są też lekkie. Te najcieńsze wzmacnia podklejona od spodu
specjalna siatka z włókna szklanego
zatopionego w żywicy.
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Włoski materiał to produkt całkowicie naturalny, choć odpowiednio przetworzony w celu uzyskania
dodatkowych zalet. W jego skład
wchodzą minerały odznaczające się
najwyższą twardością - wysokiej jakości piasek kwarcowy, łupki oraz
skały granitowe, bez udziału żywic
i syntetycznych barwników.
Po zmieleniu i wymieszaniu są
one prasowane pod ciśnieniem 8 ty
sięcy ton/m², a specjalne wałki nadają płytom fakturę i wzór kolorystyczny. Następnie płyty wypiekane

są w hybrydowym piecu gazowo-elektrycznym w temp. 1250°C. Po
schłodzeniu docina się je do właściwych rozmiarów i poddaje dodatkowej obróbce – polerowaniu,
szczotkowaniu lub cięciu na mniejsze formaty.
Gotowe płyty charakteryzują
się wyjątkowo wysoką odpornoś
cią mechaniczną na uderzenia, zarysowania i ścieranie, a przy tym
wykazują pewną elastyczność, co
pozwala na ich zginanie i okładzinowanie powierzchni do tej pory

dla ceramiki niedostępnych. Spieki są też niewrażliwe na działanie
promieni UV i skrajne temperatury,
a ponieważ pozbawione są porów,
nie chłoną wody i nie ulegają plamieniu. Duży format płyt ułatwia
montaż i minimalizuje ilość łączeń,
dzięki czemu powstaje efektowna i
niezwykle trwała powierzchnia. Jakość materiału poparta jest 25-letnią gwarancją.
Właściwości spieków kwarcowych i atrakcyjny wygląd sprawiają,
że z powodzeniem wykorzystuje się
je na powierzchniach pionowych i
poziomych zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz budynków. Stosowane
są na posadzkach, ścianach, sufitach,
elewacjach, schodach, kominkach,
blatach kuchennych i łazienkowych,
a także jako okładziny drzwi, mebli
i elementów dekoracyjnych. To idealny, wysoce higieniczny materiał
wykończeniowy dla obiektów gastronomicznych oraz medycznych,
ponieważ odporny jest na działanie
środków chemicznych i nie dopuszcza do tworzenia się pleśni, rozwoju
bakterii i grzybów, co potwierdzają
odpowiednie atesty i certyfikaty.
W przypadku elewacji płyty
Laminam stanowią świetną alternatywę dla kamienia naturalnego,
gresu, szkła czy płyt włókno-cemen-

Tredi Avorio

Oxide Moro

Oxide Nero
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prezentacje

Elewacja z płyt Laminam

towych. Są lżejsze, Dobrze znoszą
bowiem nawet skrajne warunki atmosferyczne i co bardzo ważne - są
odporne na grafitti.
Nowością w ofercie jest możliwość zamówienia płyt z powłoką samoczyszczącą się Hydrotect.

Collection Crusca lucidato

Collection Bianco

Pod wpływem światła słonecznego
osadzające się na powierzchni zanieczyszczenia organiczne i osady
pochodzące ze spalin ulegają rozkładowi w procesie katalizy, a następnie łatwo usuwane są przez deszcz.
To nie tylko ogranicza koszty utrzy-

mania elewacji, ale ma też pozytywny wpływ na środowisko, bo w wyniku zachodzących reakcji powstaje
aktywny tlen. W efekcie budynek o
powierzchni 150 m² oczyszcza taką
samą ilość powietrza, jak zalesiona
działka o wielkości 1000 m²!

Collection Nero

Płyty Laminam występują w
blisko stu wzorach i różnych wykończeniach powierzchni – polerowanej, szlifowanej, szczotkowanej.
Są wśród nich wzory jednolite i
gładkie, a także imitujące drewno i
naturalny kamień – marmur, granit,
trawertyn, onyks czy łupek. Cena za
m² waha się od 300 do 600 zł.
Dystrybutorem płyt Laminam w
Polsce jest firma Interstone z Mszczonowa, która swoje magazyny ma
również w Poznaniu, Chrzanowie i
Wrocławiu. Od tego roku jest ona
oficjalnym przedstawicielem włoskiego producenta na Europę Środkową.

Interstone Sp. z o.o.
ul. Styropianowa 2, Adamowice
96-320 Mszczonów, tel. 46 8572447
mail: interstone@interstone
www.laminam.pl

Oxide Nero
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