NATURALNY ŁUPEK DACHOWY

IBERO 5
by
Pochodzący z jednej z najstarszych i największych kopalni Camelia
IBERO 5 jest pod każdym względem kamieniem stworzonym na
pokrycia dachowe.
Jedwabisto-lśniący wygląd IBERO ® 5 doskonale komponuje i zamyka
bryły budynków; proste oraz te, o bardziej złożonych powierzchniach.
Gładka powierzchnia IBERO® 5 jest wynikiem starannie dobranego
surowca, który pomimo dość regularnych kształtów zachowuje cechy
oryginalności i struktury kamienia naturalnego.

IBERO® 5 to materiał starannie dobrany na polski rynek, gdzie nie
każdy typ kamienia dachowego może być stosowany jako pokrycie
dachowe.
O doskonałości zastosowania łupka IBERO na pokrycia dachowe
stanowi jego petrografia i grupa cech fizycznych.
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IBERO 5 jest pod każdym względem kamieniem stworzonym na

pokrycia
dachowe.
Dzięki
temu
jest pożądanym surowcem we wszystkich krajach od
Hiszpanii, poprzez Niemcy, aż po północną Norwegię.

IBERO® 5 jest postrzegany przez znawców łupka jako surowiec z
najwyższej kategorii zarówno jakości kamienia jak i walorów
estetycznych i dlatego pozostaje bardzo pożądanym surowcem na
kluczowych i wymagających rynkach Europy.

IBERO® 5 jest kamienieniem dostępnym w całej gamie formatów,
zarówno dla architektury diagonalnej, jak i stylów germańskich, czy
francuskich.

IBERO® 5
Materiał, jakim jest łupek naturalny należy z pewnością do najbardziej
atrakcyjnych wśród wszystkich dostepnych obecnie pokryć dachowych.
Liderem jakości łupka kamiennego jest IBERO® 5
Oprócz niezawodności pod względem technicznym, niezwykłych walorów
estetycznych pozwala on jednocześnie na wykonywanie dowolnych brył i
form na ścianach oraz dachach budynków.
Zróżnicowane formaty płytek dają inwestorom i architektom pełną
swobodę w autorskim i wysoce estetycznym kształtowaniu połaci
dachowych i elewacji a niezwykła powierzchnia kamienia naturalnego
iluminuje w naturalny sposób w zależnosci od światła, które na nią pada.

IBERO® 5 to starannie wyselekcjonowany materiał spośród wielu
dostepnych płytek łupka na całym świecie, o bardzo wysokich
parametrach fizycznych.
Ścisłej kontroli podlega równiez proces wydobycia IBERO®5 zgodnie z
wytycznymi systemu kontroli procesów ISO 9001 oraz laboratoriów CTP
(Europejskie Centrum Laboratoriów technologii łupka).

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA
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ABSORBCJA WODY
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IBERO® 5 KSZTAŁTY I FORMATY
PROSTOKĄT
Wymiar płytki [cm]

60X30

50X25

40X40

40X30

40X25

40X20

35X25

35X20

30X30

30X25

30X20

27X15

PÓŁKSIĘŻYC
30X30

25X25

20X20

KARPIÓWKA
40X25

40X22

40X25

35X25

30X20

ORAZ TRADYCYJNE FORMATY NIEMIECKIE, AUSTRIACKIE, FRANCUSKIE
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