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k A t A l o g
exklusivních obkladu, plotových systému, a dlažeb s imitací prírodních materiálu

Penzion na horách obklad tanvald

Společnost Magicrete, s. r. o.
je výrobcem exkluzivních obkladů, dlažeb a plotových systémů s imitací přírodního kamene
a ručně vyráběných cihel. Škála našich výrobků zahrnuje imitace materiálů jako např.
břidlice, opuka, pískovec, staré přepálené cihly a další materiály.
Všechny produkty Magicrete se vyrábějí z vysoce kvalitní betonové směsi, což jim dodává
vysokou odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí a umožňuje širokou škálu použití:
- obklady fasád, soklů, opěrných zdí
- vnější obklad krbů a komínů
- obložení interiérů
- a další …
Imitace přírodního kamene se vzhledově neliší od originálů, má však řadu předností:
- vysoká objemová hmotnost směsí používaných ve výrobě zaručuje vysoce odolný materiál,
který nevyžaduje dodatečné ochranné vrstvy
- exkluzivní technologie povrchové úpravy umožňuje vytvářet neomezenou škálu dekorů
a barevných vzorů
- jednoduché opracování a snadná montáž
- nižší cenová relace v porovnání s přírodním kamenem

Výrobky Magicrete jsou certifikovány
Technickým a zkušebním ústavem
stavebním Praha, s. p.

úvod

rodinný důM obklad SHale

umelý
kámen

tanvald

carolina

Shale

Shale 1208

Shale bílý

Shale šedý

obklady této Série Mají rozMěr 95 x 95 MM až 500 x 200 MM (viz tabulka rozMěrů).
lepení výrobků Se provádí nadoraz, proto není nutné dodatečné Spárování.

ke vŠeM výrobkůM této Série
nabízíMe rohové eleMenty.

kAtAlog umelý kámen

obklad typu rotterdam

Adriatica

Antalya

Marmaris

Valencia

Rotterdam

Modena
Verona [růžová]

umelý
kámen

Výrobky serií ADRIATICA, ANTALYA, MODENA a VERONA
mohou být dodatečně vyspárované.

Rodinný dům obklad SHALE

umelý

Romano albano

Romano classico

Romano nuovo

Palermo albano

Palermo classico

Palermo nuovo

Rozměr výrobků série ROMANO 60 x 70 mm až 450 x 300 mm.
Rozměr výrobků série PALERMO 190 x 120 mm až 400 x 130 mm.
Výrobky mohou být dodatečně vyspárované.

kámen

KAtalog umelý kámen

výrobek typu old brick

CIHlovÉ

PáSkY

old brick

california

cihla světlá

cihla tmavá

handbrick bílý

handbrick červený

rozMěr prvků 280 -295 x 60 – 65 MM, tlouŠŤka 10 – 15 MM
počet obkladů Serie old brick, california a cihla do 1 M2 45 kuSů (S 12 MM Spárou).
rozMěr prvků 210 x 60 – 65 MM, tlouŠŤka 10 MM
počet obkladů Serie handbrick do 1 M2 63 kuSů (S 12 MM Spárou)

ke vŠeM výrobkůM této Série
nabízíMe rohové eleMenty.

kAtAlog CIHlovÉ PáSkY

rodinný dům obklad california

dlažba

a obrubníky

Dlažba Old Brick

Dlažba Tanvald

Dekorační obrubník Shale

Dlažba Old Brick

Dlažba Tanvald

Dekorační obrubník Shale

venkovní DLAŽBA
Jako doplněk k obkladům nabízíme venkovní dlažbu ve stejném barevném
provedení, se strukturou štípaného pískovce. Rozměry dlažeb jsou
30 x 30 cm, 30 x 45 cm, 30 x 60 cm, 45 x 45 cm, 45 x 60 cm, 60 x 60 cm.
DEKORAČNÍ OBRUBNÍK SHALE
Pro vaši zahradu nabízíme betonové dekorační palisády a obrubníky
s imitací přírodního kamene v několika barevných provedeních.
Rozměry jsou 85(D) x 25 (V) x 7,5 cm (Tl) cm.

KAtalog dlažba a obrubníky

Vá h a a r o z m ě r y V Ý ROBKŮ „ M AGICRETE “
Název
Adriatika

Antalya
Marmaris

Rozměr prvků

Váha 1m2

Standardní balení

Min. 90 × 30 mm*
Max. 250 × 380 mm*
tloušťka 20 – 30 mm
42 typů textur

47 kg

europaleta/folie
10 m2 na paletě

Min. 70 × 70 mm
Max. 340 × 100 mm
tloušťka 15 – 25 mm

30 kg

Kartonová krabice 0,5 m2

42 kg

Kartonová krabice 0,5m2

Min. 190 × 120 mm*
Max. 400 × 130 mm*
tloušťka 15 – 20 mm
28 typů textur

42 kg

Kartonová krabice 0,5m2

Tanvald
Carolina
Shale
Shale 1208
Shale bílý
Shale šedý

500 × 200 mm*
500 × 100 mm*
200 × 95 mm*
95 × 95 mm*
tloušťka 20 – 35 mm
30 typů textur

53 kg

europaleta/folie
12 m2 na paletě
nebo
Kartonová krabice 0,5m2

Verona rosa
Modena

310 × 150 mm
500 ×120 mm
500 × 55 mm
tloušťka 20 – 35 mm
30 typů textur

38 kg

Kartonová krabice

Rotterdam
Valencia

390 × 195 mm
195 × 195 mm
195 × 95 mm
tloušťka 15 – 25 mm
30 typů textur

38 kg

Kartonová krabice 1 m2

Palermo
(všech typů)

Rohový prvek Rotterdam, Valencia (3 typy textur)
390 x 95 x 190 mm, tloušťka 15 – 25 mm
Rohový prvek Adriatica (4 typy textur)
Vnější rozměry: 280 x 130 x 210 mm, 270 x 130 x 190 mm, 260 x 130 x 120 mm, 400 x 200 x 250 mm
Vnitřní rozměry: 250 x 90 x 210 mm, 250 x 90 x 190 mm, 250 x 90 x 120 mm, 370 x 160 x 250 mm, tloušťka 20 – 30 mm
Rohový prvek Old Brick (14 typů textur)
285 x 145 x 65 mm, tloušťka 15 mm
Rohový prvek Hand Brick (8 typů textur)
210 mm x 105 mm x 60 mm, tloušťka 10 mm

Min. 60 × 70 mm*
Max. 450 × 300 mm*
tloušťka 15 – 25 mm
22 typů textur

Romano
(všech typů)

Rohový prvek Carolina, Tanvald, Shale, Shale 1208, Shale bílý, Shale šedý (5 typů textur)
Vnější rozměry: 200 mm x 100 mm x 100 mm
Vnitřní rozměry: 165 mm x 65 mm x 100 mm, tloušťka 20-35 mm

Cihlové obklady
California
Old Brick
Cihla tmavá, světlá,
míchaná
Hand brick
(všech typů)

* - přípustný rozdíl +/-5 mm

280 -295 x 60 – 65 mm
tloušťka 10 – 15 mm
12 typů textur

20 kg

Kartonová krabice
32 Ks.

210 x 60 – 65 mm
tloušťka 10 mm
16 typů textur

20 kg

Kartonová krabice
44 Ks.

Penzion na horách obklad shale šedý

