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KARLÍN HALL Praha – Imitace betonu BETONOPTIK ® IB – realizace AB Parket

STĚNY JAKO IMITACE BETONU
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BETONOPTIK® IB-W3
IMITACE BETONU

BETONOPTIK® IB-EX
PRO EXTERIER

Betonově šedé stěny s monolitickzm vzhledem pohledového
betonu, hladkzm povrchem a jednoduchou údržbou. Odstín
i struktura povrchu naší imitace betonu jde vybrat
z připraveného vzorníku.Stěrky na stěny se realizují
v celkové síle 3 mm.
Imitace betonu pro venkovní realizace v libovolně barevném
odstínu s voděodolnzm a tvrdzm povrchem.
Stěrky se realizují v síle 3-4 mm na zateplení nebo stávající
fasádu a dodávají domu nadčasovz vzhled
POHLEDOVÉHO BETONU.
Venkovní i vnitřní stěny ve stejném vzhledu i povrchu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

2.

BETONOPTIK IB® W3 - IMITACE BETONU, privátní koupelna - realizace AB PARKET

Imitace betonu BETONOPTIK IB
®

IMITACI BETONU – BETONOPTIK® IB Vám nabízí hladké monolitické stěny, podobné klasickému betonu
s bezespárzm, nadčasovzm a velmi odolnzm povrchem. Realizace je vhodná pro interiér (stěny v místnostech
nebo u schodiště, koupelny, firemní prostory ad.), ale i do exteriéru jako betonová fasáda, vstupní část domu,
plot, nebo podobná místa. Léty aplikací, jsme naši IMITACI BETONU vyladili k dokonalosti a dnes vám ji
nabízíme v různzch odstínech, povrchovzch úpravách, ale i struktuře povrchu. Naše kolekce zahrnuje
nejžádanější druhy od hladkého povrchu s potlačenou, nebo velmi jemnou kresbou až po hrubz povrch
s vzraznou kresbou, rastrem dřeva, nebo broušeného betonu.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VLASTNOSTI A VÝHODY IMITACE BETONU – BETONOPTIK® W3





Praktickz povrch s dlouhou životností a nenáročnou údržbou (odpadá vám věčné malování stěn)
Levná realizace oproti originálnímu a velmi náročnému provedení (klasického pohledového betonu)
Možnost barvení do různzch odstínů & široká škála struktury povrchu
Barevně stálz vzhled s vysokou mechanickou odolností minimalistickz, nadčasovz a jedinečnz vzhled beze spár a jejich špinění

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ BARVY PRO BETONOPTIK® W3, EX1 – IMITACI BETONU
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4.

BETONOPTIK ® IB - IMITACE BETONU, 1 ČLTK Štvanice - realizace AB PARKET

®

BETONOPTIK® IB W3 - IMITACE BETONU, privátní koupelna - realizace AB PARKET

3.

BETONOPTIK® IB u schodiště
Betonovou stěrkou BETONOPTIK® IB jde elegantně pokrzt i schodiště, jeho zábradlí
nebo sousední stěna. Všechny plochy jsou ve stejné barvě, hladké a beze spár.
Díky nižší ceně, jednoduché údržbě a tvrdému povrchu je stěrkované schodiště
vzhodnější a vydrží i mnohem déle než dřevěné. Hrana nášlapů se může realizovat
v barvě stupňů, nebo jako jemná kovová linka, která stupně opticky rozdělí. Stěny
u schodiště se dají realizovat ve stejném materiálu a do jejich povrchu jde elegantně
zakomponovat vnitřní zábradlí nebo designové světla.

6.

®

Části fasády, celé stěny nebo i dům jdou elegantně
zhotovit v exteriérové variantě IMITACE BETONU a
jeho designovzch variantách. Na vzběr je například
rastr dřeva, čárkované struktury, vlnky ad.
Barva může bzt betonově šedá, ale i ve
standardních odstínech.

Části fasády domu z Imitace pohledového betonu BETONOPTIK IB EX - realizace AB PARKET

8.

®

Povrch Imitace Betonu BETONOPTIK IB, ve středně pórovitém provedení

BETONOPTIK
BETONOPTIK ®

- zastoupení a distribuce systému

AB PARKET, Soběslavská 9, Praha 3, 130 00, Czech
Tel
e-m
Web

+420 / 271 731 703, 271 730 813, 602 330 133
info@abparket.cz, kancelar@abparket.cz
www.betonoptik.cz, www.abparket.cz

BETONOPTIK ®
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