Krása přírodního kamene

PŘEDSTAVUJE NEJUCELENĚJŠÍ
NABÍDKU MODERNÍHO OBKLADOVÉHO
SYSTÉMU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE NA TRHU
SPOLEČNOST CUPASTONE JE SOUČÁSTÍ ŠPANĚLSKÉ SPOLEČNOSTI CUPAGROUP,
KTERÁ MÁ VÍCE NEŽ 25 LETOU ZKUŠENOST NA TRHU S PŘÍRODNÍM KAMENEM.
JE SVĚTOVÝM LÍDREM V OBLASTI BŘIDLIČNÉ STŘEŠNÍ KRYTINY A VE VÝVOJI
efektivních konstrukčních řešení s použitím přírodního kamene.
CUPASTONE představuje širokou kolekci přírodního
obkladového kamene vhodného pro jakýkoli projekt:

STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem
pro použití v exteriéru i interiéru.
STONEPANEL® PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU I INTERIÉRU.
DECOPANEL® PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU.

STONEPANEL® JE MODERNÍ OBKLADOVÝ SYSTÉM Z PŘÍRODNÍHO KAMENE URČENÝ
K OBKLÁDÁNÍ STĚN A FASÁD
STONEPANEL® je nabízen ve variantách břidlice, rula, křemenec, vápenec nebo pískovec.
Přírodní kámen je zasazen do cementového lože vyztuženého sítí ze skleněných vláken,
čímž je zajištěna jeho pevnost. Každý kus je ve tvaru písmene Z, aby se zabránilo viditelnosti
spojů. Instalace panelů je velmi snadná a s minimálním odpadem. STONEPANEL® je vhodný
pro vnitřní i venkovní použití.
STONEPANEL® je dodáván ve standardních rozměrech 61 x 15,2 cm s tloušťkou 3,5 - 5 cm
a 60 x 20 cm s tloušťkou 3,5 - 5 cm. Ke všem druhům přírodního kamene STONEPANEL® jsou
dodávány i speciální díly pro obklady rohů, krátké a dlouhé rohové díly nebo masivní rohové díly.

STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem je nejbezpečnější
a nejefektivnější řešení pro obkládání stěn přírodním kamenem
STONEPANEL® SKY je opatřen vlastním kotvícím systémem z nerez oceli, který umožňuje jeho
snadné mechanické ukotvení. STONEPANEL® SKY prošel těmi nejpřísnějšími testy a jakostními
kontrolami, aby byla zaručena jeho správná instalace a funkce ve výšce. STONEPANEL® SKY
je vyvinutý a patentovaný španělskou společností CUPAGROUP.
PRODUKTY STONEPANEL® vyhovUJÍ nejpřísnějším evropským zkouškám
* Certifikáty jsou uvedeny na webových stránkách www.stonepanel.cz

STONEPANEL® představuje mnoho výhod oproti tradičnímu
kamennému obkladu. STONEPANEL® je:
BEZPEČNÝ		

· Bezpečná instalace pomocí vlastního patentovaného mechanického
kotvícího systému z nerez oceli – STONEPANEL® SKY.
· Zkoušky mrazuvzdornosti a odolnosti proti náhlým teplotním změnám.
· Zkoušky pevnosti malty a ukotvení.

EKONOMICKÝ

· Instalace je 10X rychlejší než v případě tradičního kamenného obkladu.
· V průměru je možné obložit plochu 20 m2 za den.
· Minimální odpad materiálu při instalaci.

SNADNO		
INSTALOVATELNÝ
			

· Snadná instalace bez použití speciálního strojového zařízení.
· Homogenní a zvrásněný povrch cementového lože umožňuje správnou
adhezi a řez bez uvolňování jednotlivých částí kamene.
· Tvar písmene Z zabraňuje viditelnosti spojů.

			
			
			

			
			

			
			

VŠESTRANNÝ

· Všestranné použití pro vnitřní i venkovní obklady.
· Speciální rohové díly, masivní rohové díly, ukončovací profily,
obloukové prvky, krycí kamenné desky a další doplňky.

ESTETICKÝ 		

· Ušlechtilý přírodní materiál trvalé estetické hodnoty.
· Možnost výběru ze široké škály přírodního kamene
– břidlice, vápenec, křemenec, pískovec, rula.

			
			

			
			

STONEPANEL® opravdový přírodní kámen

STONEPANEL®

LAJA NEGRA
Obklad z přírodní břidlice v jedinečném štípaném
provedení. Kombinace světle šedých a namodralých
tónů dodá eleganci každému prostoru.
Kámen: břidlice
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,4 x 4 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem
z nerez oceli pro instalaci ve výšce nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly, masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-18TS

STONEPANEL®

TACO NEGRO
Větší kusy tmavé břidlice nechávají vyniknout přirozený
vzhled a krásu kamene. Obklad působí velmi čistým
a moderním dojmem.
Kámen: břidlice
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 20 x 4 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem
z nerez oceli pro instalaci ve výšce nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly, masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-19A

STONEPANEL®

MULTICOLOR
Střídání tmavších a světlejších tónů červenohnědé břidlice
vytváří neopakovatelnou kombinaci teplých a zemitých
barev, která dodává tomuto modelu jeho jedinečnost.
Kámen: vícebarevná břidlice
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 4 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem
z nerez oceli pro instalaci ve výšce nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly, masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-24A

STONEPANEL®

ORIENT ORO
Zlatavý křemenec ve velmi elegantní a zářivé
kombinaci světlých přírodních barev.
Kámen: zlatavý křemenec
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 4 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem
z nerez oceli pro instalaci ve výšce nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly, masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-14R

STONEPANEL®

SAHARA

Vícebarevný křemenec světle hnědé a šedé
barvy. Kámen střídmého rustikálního vzhledu,
který podtrhuje jeho pevnost a nadčasovost.
Kámen: vícebarevný křemenec
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 20 x 5 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím
systémem pro instalaci nad 2 m. Krátké a dlouhé
rohové díly. masivní rohy.
Referenční číslo: SPZ-49R

STONEPANEL®

NORDICO
Přírodní kámen zářivých světle šedých a modravých
tónů vyjadřuje stálost tradičních kamenných staveb
a zároveň působí velmi moderně, čistě a svěže.
Kámen: křemenec
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 20 x 5 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím systémem
pro instalaci nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly.
Masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-33RB

STONEPANEL®

SILVESTRE
Světlý a barevně sjednocený obklad z hrubé ruly
vytváří velmi příjemný a hřejivý dojem. Výraznější
minimálně opracované kusy kamene podtrhují
přirozený vzhled tohoto modelu.
Kámen: hrubá rula
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 20 x 5 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím
systémem pro instalaci nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly. Masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-55N

STONEPANEL®

CALCAIRE
Vápenec světle krémové až zlatavé barvy je nejzářivější
a nejsvětlejší model STONEPANEL®.
Kámen: vápenec
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 20 x 4 - 6 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím
systémem pro instalaci nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly.
Masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-35N

STONEPANEL®

CALCAIRE ANTIK
Vápenec světle krémové až zlatavé barvy. Zbroušený
povrch dodává tomuto modelu světlost a zjemňuje
jeho charakteristickou členitost.
Kámen: vápenec
Použití: exteriér, interiér
Standardní rozměr: 61 x 20 x 3 - 4 cm
Možnosti:
STONEPANEL® SKY s vlastním kotvícím
systémem pro instalaci nad 2 m.
Krátké a dlouhé rohové díly.
Masivní rohové díly.
Referenční číslo: SPZ-35TH

PŘÍRODNÍ
KÁMEN PRO
OBKLAD
INTERIÉRŮ

DECOPANEL® je moderní obkladový systém z přírodního
kamene určený k obkládání vnitřních prostor. Jedná se
o odlehčenou variantu STONEPANEL® ve variantách
křemenec, břidlice nebo rula s cementovým podkladem,
který je vyztužen sítí ze skleněných vláken. Každý kus je ve
tvaru písmene Z, aby se zabránilo viditelnosti spojů.
Instalace je velmi snadná s minimálním odpadem. DECOPANEL® se lepí
flexibilním lepidlem na pevný a soudržný podklad. DECOPANEL® je možné
instalovat na cihly, OSB desky, beton apod. Ke všem druhům přírodního
kamene DECOPANEL® jsou dodávány i dlouhé a krátké díly pro obklady rohů.
Interiérový obkladový systém z přírodního kamene DECOPANEL® je
vlastní produkt společnosti CUPASTONE. Od počátku svého vývoje
prošel těmi nejpřísnějšími testy, splňuje kontrolu kvality a vyhovuje
veškerým potřebám, které vyžaduje správná instalace.
Oproti běžným obkladovým systémům bez cementového lože přináší
několik výhod:
· 	
Pevné uchycení jednotlivých kusů kamene
do cementového lože usnadňuje instalaci
a předchází uvolňování kamene při řezání panelu.
· 	
Homogenní a zvrásněný povrch je zárukou
správné přilnavosti.
· 	Delší životnost v porovnání s ostatními obklady.
· 	Standardizace barev a povrchových úprav.

DECOPANEL®

ORO

Elegantní křemenec s jemnými přechody
zlatavých, krémových a světle šedých tónů.
Kámen: křemenec
Použití: interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 2 - 2,5 cm
Možnosti: krátké a dlouhé rohové díly
Referenční číslo: DP-DECO14

DECOPANEL®

ALPE

Zářivý bílý křemenec s jemnými nádechy
světle šedé barvy.
Kámen: křemenec
Použití: interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 2 - 2,5 cm
Možnosti: krátké a dlouhé rohové díly
Referenční číslo: DP-DECO40

DECOPANEL®

SILVESTRE
Velmi světlá, barevně sjednocená,
přírodní zlatavá rula s jemnými podtóny
šedé a světle hnědé.
Kámen: rula
Použití: interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 2 - 2,5 cm
Možnosti: krátké a dlouhé rohové díly
Referenční číslo: DP-DECO55

DECOPANEL®

MULTICOLOR
Vícebarevná přírodní břidlice cihlových,
světle šedých a zlatavých tónů.
Kámen: břidlice
Použití: interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 2 - 2,5 cm
Možnosti: krátké a dlouhé rohové díly
Referenční číslo: DP-DECO24

DECOPANEL®

NEGRO

Tradiční tmavá břidlice sjednocené
modrošedé barvy.
Kámen: břidlice
Použití: interiér
Standardní rozměr: 61 x 15,2 x 2 - 2,5 cm
Možnosti: krátké a dlouhé rohové díly
Referenční číslo: DP-DECO18

DECOPANEL®

PUZLE MULTICOLOR
Vícebarevná přírodní břidlice cihlových, světle
šedých a zlatavých barev.
Kámen: vícebarevná břidlice
Použití: interiér
Standardní rozměr: 30 x 30 cm
Možnosti: krátké a dlouhé rohové díly
Referenční číslo: DP-DECO24

stonepanel.cz

MOTeC spol. s r.o., výhradní
zastoupení značek Stonepanel®,
CupaStONE pro ČR a SR

Krása přírodního kamene

www.stonepanel.cz

