Všechny uvedené informace i nabídka se týkají pouze produktů nabízených a aplikovaných firmou AB PARKET v systému BETONEPOX.

BEZE SPÁR, LIBOVOLNĚ BAREVNÁ,
NADČASOVÁ, ODOLNÁ, . . . .

CZ/BTX F&W 2021

NA PODLAHU I STĚNY

TO JE STĚRKA

®

SEZNAMTE SE
Pohledová stěrka s moderním betonovým povrchem,
nadčasovým vzhledem a vysokou odolností . . . to je BETONEPOX.
Aplikací těchto stěrek na podlahy i stěny vám zprostředkujeme
designový prostor přesně podle vašich představ a moderních trendů.
Inspirujte se obrázky z realizací v domácnostech (obytné prostory, koupelny,
kuchyně), tak i v komerčních prostorách (restaurace, recepce, haly, kanceláře).

S námi nabízenou stěrkou BETONEPOX získáte povrch beze spár, trvale
krásným vzhledem a s dlouhou životností. Nenabízíme vám další
materiál, ale naše KNOW HOW budované od roku 1994.
2.

Realizace, které dokonale podtrhly charakter a budoucí vzhled nového interiéru, ať se jednalo
o bydlení nebo podnikání, vám krásně představují možnosti a vzhled naší řady betonových
stěrek BETONEPOX. Systém realizovaný firmou AB Parket® již od roku 2008 krásně potvrdil
svojí odolnost, všestrannost a nadčasovost.

3.

BETONEPOX F1

Podlahy ze stěrky BETONEPOX F1, kontraktační kanceláře f. PUMA CZ – realizace AB PARKET

4.

PODLAHY F
(F – Floor)

&

STĚNY W
(W – Wall)

__________________________________________________________________________________________________________________________

BETONEPOX - F1

Hladké nebo jemně plastické a odolné podlahy s bezespárým
povrchem a jednoduchou údržbou. Barvu lze vybrat z připraveného
vzorníku odstínů. Podlaha se realizuje v síle 5 nebo 10 mm.

____________________________

BETONEPOX – W1

Odolné a libovolně barevné stěrky na stěny s bezespárým,
hladkým a tvrdým povrchem i jednoduchou údržbou.
Barvu můžete vybrat ze stupnice s cca „560“ ti odstíny.
Stěrka na stěny se aplikuje v síle 2-3 mm.

____________________________

BETONEPOX - W2

5.

Plastické nebo strukturované stěny v libovolně barevném,
patinovaném nebo metalickém odstínu. Příjemný povrch vynikne
na dominantní nebo osvětlené stěně vašeho interiéru.

BETONEPOX F1

Podlahy ze stěrky BETONEPOX F1, restaurace PORTO‘S – realizace AB PARKET

6.

BETONEPOX F1 & W1

7.

Podlahy ze stěrky BETONEPOX F1 & W1, RD Praha – realizace AB PARKET

BARVY - ZÁKLADNÍ BAREVNÝ VZORNÍK
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8.

Všechny druhy stěrek
BETONEPOX lze barvit dle této
základní stupnice nebo
individuálního přání zákazníka..
Znázorněné odstíny barev jsou
pouze orientační. Barevný
vzhled ovlivňuje lehce
650 mramorovaný charakter
660
povrchu stěrek a zvolená
povrchová úprava epoxidem /
polyuretanem.

Podlahy ze stěrky BETONEPOX F1, podlaha & schodiště RD Praha – realizace AB PARKET

BETONEPOX - F1

Podlahy ze stěrky BETONEPOX F1, kancelářské prostory Mladá Boleslav – realizace AB PARKET

9.

BETONEPOX

-

První realizační firma v ČR / distributor námi nabízeného
systému stěrek pro CZ/EU již od roku 2008.

AB Parket ®
Soběslavská 9, PRAHA 3, 130 00, CZECH
T +420 / 271 731 703, 602 330 133, 602 228 452
M info@abparket.cz, kancelar@abparket.cz
W

www.betonoptik.cz

vwww.abparket.cz

®

Products from

AB Parket
___________________________________________________________

Všechny zde uvedené informace i nabídka se týká pouze produktů nabízených a aplikovaných firmou AB PARKET v systému BETONEPOX.

