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BRIDLICE V MNOHA PODOBACH
EFEKTNí NEROST, KTERÝ SE U NÁS TĚží V TÉ NEJLEPší KVALITĚ UŽ OD 18. STOLETí,

JE VARIABILNí, A PŘITOM ODOLNÝ A STÁLOBAREVNÝ. DíKY TOMU NACHÁzí UPLATNĚNí

V OBYTNÉM INTERIÉRU I EXTERIÉRU.

Návratu břidlice do středu zájmu
architektů a designérů nahrává
i skutečnost, že kamenné ob-

klady jsou hitem letošního roku. Nava-
zuje tak na její tradiční využití v podobě
uznávané krytíny, jež dodnes kryje řadu
českých střech. Doba ovšem pokročila
a možnosti využití tohoto působivého pří-

radního materiálu jsou mnohem širší než
kdysi. Zatímco ještě před dvaceti lety si
architekti představovali budoucnost jako
svět, kde bude všechno z plastu a latexu,
opak je pravdou. Současné trendy bytové-
ho designu jasně ukazují zvyšující se ob-
libu přírodních materiálů, pravého dřeva
a dekorací z kamene. Základem pro in-

spiraci v tomto duchu se staly zejména
severské země, kde bytová architektu-
ra vždy vycházela z aplikace poctivých
a pevných materiálů. Příjemná atmosféra
jemných barev v kombinaci s kamenem
a dřevem se tak i u nás dostává na špičku
zájmu domácností i firem. Břidlice při-
tom není v interiérovém a exteriérovém
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1 I MODERNíVILA propojuje současné architektonické trendy
v podobě materiálů, kterými jsou dřevo a kámen, Trvanlivou
fasádu tvoří obklad z přírodní štípané břidlice v černé barvě,
Cena 999 Kč/ml ČESKÁ BŘIDLlCE, www.ceskabridlice.cz

2 I ŠTíPANÁBŘIDlICE právem nachází místo také v moderním
mtenéru Dobře vynikne zejména v kontrastu s prosvětleností
a vzdušností obytného prostoru, Cena 999 Kč/ml
ČESKÁ BŘIDLlCE, www.ceskabridlice.cz

3 I ORIGINÁLNíMOZAIKYs jedinečnou skladbou z vícebarevné
břidlice lze snadno docílit aplikací DecopaneluPuzzle Multicolor,
Formát 30 x 30 cm, Cena 2 200 Kč/ml, STONEPANEL,
www.stonepanel.cz

4 I BŘlDlICE GREY,dekorativní kámen splňující nejvyšší nároky
na ztvárnění interiéru, překvapuje svou trvanlivostí. Za zmínku
stOjí jeho tvrdý, odolný povrch, rezistence vůči vodě a téměř
bezúdržbovost. Cena 1 270 Kč/ml, KÁMEN DROZD,
www.mdrozd.cz

5 I BAREVNÁVARIACEpřírodní břidlice Laja Negra
je charakteristická rezavými nitkami, Do interiéru
i exteriéru vnáší nečekaný rozměr a luxusní vzhled,

http://www.ceskabridlice.cz
http://www.ceskabridlice.cz
http://www.stonepanel.cz
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= _ aru Z, rozměry
- 3-5 cm, Cena od 2 840 Kč/ml

=~ .EL, www.stonepanel.cz

YĚJší TRENDY v interiéru
~ e dekorativní obklad z přírodní

: Kámen vyniká svou trvanlivostí,
rchem, odolností proti vodě

_ mou údržbou, Cena 1 270 Kč/ml,
- JROZD, www.mdrozd.cz

TENKÝ OBKLAD v barevné variaci
dodává prostoru úplně nový
yzněni interiéru podtrhuje krb

--- J jedinečnými černými břidlicovými
nena ultratenké břidlice je

- ! černé obkladové pásky stojí
- ! ČESKÁ BŘIDLlCE,
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designu úplným nováčkem. Archi·
tekti ji dlouhodobě využívají jako
srovnatelnou a plnohodnotnou
náhradu za pravý mramor na stě-
nách i podlahách, na terasách
i fasádách.

1 I UNIKÁTNí ŠTíPANÝ kámen laja Negra
je jako stvořený pro jedinečnou siluetu
interiéru i exteriéru. Vzor a dokonalost
technického provedení jsou výsledkem
ojedinělého povrchu břidlice. Formát
ve tvaru Z, rozměry 60 x 15x 3-5 cm.
Cena od 2 840 Kč/m1 STONEPANEL,
www.stonepanel.cz

2 I TACO NEGRO, břidlice s šedým
odstínem, je ideální volbou pro milovníky
opravdového kamene. Skladba, příjemná
barevnost, velikost a tvar prvků jsou
atributy výjimečného interiéru.

Formát ve tvaru Z, rozměry
60 x 20 x 3-5 cm. Cena od 2950 Kč/m1.

STONEPANEL, wwwstonepanel.cz

3 I lEŠTĚNÝ POVRCH břidlice ve světle
šedém odstínu zvýrazňuje přirozeně
žíhanou barvu nerostu použitého
k obkladu stěny za kuchyňskou linkou.
Cena od 890 Kč/m1 RICHTER-PIZARRAS,
www.richter-piz.cz

•
4 I KAMENNÝ STŮl z přírodní břidlice bude
skvěle vypadat na terase či na zahradě.
Může mít povrch buď v ručně štípané
podobě, nebo leštěný. Cena od
2 300 KčJm1. RICHTER-PIZARRAS,
www.richter-piz.cz

5 I DYNAMIKA SCHODIŠTĚ vyplývá
z dokonalého souznění temné přírodní
břidlice a bělostného mramoru. Celkový
dojem vzdušnosti a moderní vyznění
interiéru podtrhuje skleněná stěna. Cene
břidlicové skládačky .ž-ko" je 999 Kč/m1

ČESKÁ BŘIDLlCE, www.ceskabridlice.cz
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