
Obkladový fasádní beton Fasádní obkladový beton Steinblau - 
šedá (s96)
Popis produktu

Obklad s designem betonových bloků, který Vás na první pohled pohltí svou monumentálností a 
detaily. V každé barevné variantě se prolínají světlé i tmavé odstíny barev. Obklad může být použit v 
interiéru i v exteriéru například na fasády domů.Grafit vypadá perfektně ve světlých místnostech v 
kombinaci s tmavým nábytkem a vybavením. Světle šedá barva se skvěle hodí i do tmavších a 
chladnějších místností, do kterých vnáší jas a hřejivou atmosféru. Přímo z ní vystupuje pórovitost 
betonu, což jen podtrhuje kvalitu designu.Šedá barva může být použitá v každém interiéru i exteriéru. 
Díky své barevnosti je vhodná spíše do světlejších prostor, ve kterých působí dominantním dojmem a 
dokáže jim vdechnout moderní a nadčasovou atmosféru.Konstrukce vyžaduje dilatační spáry, které 
jsou doporučené tloušťky 3 - 4 mm. Jejich dodržení je nutné, aby nedocházelo k praskání bloků. 
Napojování jednotlivých dlaždic k sobě a působí přirozeným dojmem. Díky své mrazuvzdornosti a 
vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům se obklad skvěle hodí na fasády, kolem bazénů či 
krbových kamen, v koupelnách či jinde v interiéru. Instalace musí být prováděna na rovný a 
penetrovaný podklad. Nově vzniklou stěnu je nutné impregnovat nejpozději do 14 dní od pokládky. 
Správnou impregnaci a lepidlo naleznete v příslušenství.

Technický list

Varianty

Název Kód EAN Jednotka

Fasádní obkladový beton šedá (s96)300x600 mm balení 0,9m2 5902406631121 5902406631121 m2

Fasádní obkladový beton šedá (s96)350x700 mm balení 0,245m2 5902406631220 5902406631220 m2

Fasádní obkladový beton šedá (s96)400x800 mm balení 0,32m2 5902406630513 5902406630513 m2

Fasádní obkladový beton šedá (s96)450x900 mm balení 0,405m2 5903111385743 5903111385743 m2

Technické údaje

Údaj Hodnota

Výrobce Steinblau

Barva šedá

Velikost 300x600 mm

Materiál beton

Počet kusů v balení 5 ks

Počet metrů v 
balení 0,9 m2

Šířka

Délka 300 mm

Výška 600 mm

Vhodné použití interiér, exteriér

Vlastnosti přetíratelné, 
mrazuvzdorné

Hmotnost 15 kg

Hmotnost palety 720 kg

Počet balení na 
paletě 48

Číslo celního 
sazebníku 68101900
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