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Exteriér NATUR OUT
NATUR OUT - Exteriér
Jak správně vyřešit povrchy venkovních ploch v okolí Vašeho domu? Na tuto poměrně jednoduchou otázku, není
vždy jednoduché odpovědět. Vybrat správnou kvalitní technologii s dlouhodobě vysokými užitnými vlastnostmi a
minimálními nároky na provoz a údržbu je často téměř neřešitelné. Jednou z mála technologií, které vám kvalitně
pomohou vyřešit tuto otázku je originální systém
NATUR OUT. Jedná se o úpravu zpevněných
povrchů, tvořenou směsí přírodních nebarvených
kamenů a speciálních UV stabilních pojiv.
NATUR OUT lze aplikovat kolem bazénu, na terasu,
na zahradní a okapové chodníčky, schody, sokly,
chodníky, příjezdy ke garážím, atd., tedy na téměř
všechny venkovní plochy. NATUR OUT se pokládá
na pevný a stabilní podklad ve vrstvě 12 - 15 mm.
NATUR OUT je porézní systém, na němž se netvoří
kaluže, je protiskluzový a to i když je povrch mokrý,
nebo pod vodou. NATUR OUT je bezespárý,
neodmrzá a je velmi příjemný pro bosé nohy.
Jeho další nezanedbatelnou vlastností je krásný,
čistý a přírodní vzhled s jednoduchou časově
nenáročnou údržbou. NATUR OUT se hodí také všude tam, kde je nutné řešit tvarově složité a členité povrchy.
NATUR OUT dokáže zkopírovat jakýkoliv tvar, nebo naopak vyrovnat nežádoucí nerovnosti. NATUR OUT systém
vytváří celistvý exkluzivní povrch , vhodný ke konečným povrchovým úpravám. Lze jej aplikovat horizontálně i
vertikálně na všechny nové i staré podklady - beton, zámková dlažba, kámen, dlažba atd..

Terasy, schody, balkóny, stromové jámy........
Častým požadavkem našich zákazníků, je barevnost povrchu, ať už to v barvách přírodních (říční oblázky, hnědé,
pískové a okrové mramory), případně u nás méně obvyklé zelené, černé, sněhově bílé, fialové mramory. Ty to
požadavky Vám originální systém NATUR OUT může splnit a přidat i něco navíc - kombinaci a mix nabízených
barev, případně i tvorbu obrazce, či loga do pokládaného povrchu. Nedílnou součástí systému NATUR OUT,
je nejen atraktivní vzhled, ale především funkčnost povrchu. Ta, je vyžadována především u ploch s vyšším
zatížením a požadavkem na bezpečnost - schody, terasy, balkóny, nájezdní a technické rampy, přístupy pro
hendikepované, nájezdy a sjezdy do garáží atd.. Zde všude, Vám systém NATUR OUT přinese „pevnou půdu“
pod nohama v létě, zimě, za deště i sucha. Voda, která je téměř vždy strůjcem pádů a uklouznutí, díky systému
NATUR OUT, odteče „vnitřkem“ položené vrstvy, takže povrch zůstává pouze lehce vlhký a bez kaluží. Díky
struktuře, nedojde k uklouznutí, ani na vlhkém povrchu, jelikož systémy NATUR OUT jsou protiskluzové a splňují
normové požadavky ČSN744507, DIN51130 a DIN51097 (podrobnější informace na www.stachema.cz).
Největší výhody NATUR OUT systému - bezespárý povrch, snadná opravitelnost, neprorůstání plevelů,
neodmrzání, únosnost velké zátěže, propustnost vody a par, se s úspěchem využívá také v městských
aglomeracích při požadavku údržby a čištění kolem zeleně. Stromy a keře, lze zalévat přes položený povrch a
úklidovou mechanizaci využít k údržbě těsně u rostlin, odpadá starost s pletím a náročným odstraňováním
odpadků z kořeniště.
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Interiér NATUR IN

NATUR IN - interiér
NATUR IN je moderní exkluzivní bezespárá technologie, pro investory, kteří si cení především osobitého charakteru
své podlahy. Každá realizace je jedinečnou a neopakovatelnou. NATUR IN podtrhují výjimečnost majitele i daného
prostoru, mají v sobě náboj kreativity, originality, čistoty
a především harmonie vyzařující z čistých přírodních
materiálů. Naší snahou je přinést tento nádech
pohody do Vašeho každodenního života jako jeho
přirozenou součást. Realizaci je možné si zvolit
v několika přirozených barevných odstínech
přírodního kamene, jejich kombinací, případně
barevných písků v odstínech RAL. NATUR IN je
bezespárý, UV stabilní systém v hladkém, nebo
protiskluzovém provedení. Pro atraktivní a
nevšední vzhled vašich podlah. NATUR IN
vytváří celistvý exkluzivní povrch hodící se všude,
kde je nutná jednoduchá údržba, vynikající
mechanická a chemická odolnost, hygienická
nezávadnost, nepropustnost vody, rychlé natopení
a propustnost tepla u podlahového vytápění,
pochůznost po 24 hodinách a velice příjemný pocit
pro styk s holou pokožkou, to jsou největší přínosy patentovaného systému NATUR IN . Potlačení hluku až o 30 dB.
NATUR IN lze aplikovat horizontálně i vertikálně. Systém NATUR IN dokáže uspokojit všechny požadavky
na barvu i tvar. NATUR IN se velice jednoduše udržuje setřením vlhkým hadrem, luxováním a při potřebě
náročnějšího čištění, je možné použít čištění parou. Systém je vhodný k úpravám jak starých, tak i nových ploch.
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Svislé plochy NATUR WALL

NAUTUR WALL - ZEĎ
Nový inovativní systém, kterým jsme rozšířili nabídku interiérových i exteriérových designů systému Riverstone.
Pro vytvoření atraktivních a stylových dekorací, využíváme pouze nejkvalitnější tříděné mramory, které jsou před
zařazením do výroby testovány našimi
laboratořemi a kvalitáři. Čistá linie,
vysoce kvalitní materiály, moderní
a nadčasový design,Vám zaručí
jedinečnost a originalitu vašehointeriéru.
Jednoduchost údržby, čistý a zdravotně
nezávadný přírodní materiál je pak
korunou všech systémů společnosti
NATURAL STONE. Váš interiér můžete
díky systému NATUR WALL obohatit
o velice odolný a bezpečný prvek v
široké škále barev přírodního mramoru,
od bílé, přes žlutou, zelenou až po
uhlově černou. Veškeré povrchy
NATUR WALL, jsou chemicky odolné,
nebarvené (využívají pouze přirozených barev kamenů) a velice odolné - vždyť je použit pouze kvalitní přírodní
kámen. Síla vrstvy NATUR WALL je 5-10 mm a tím je možné tyto systémy využít i v místech, kde obyčejnou
dlažbu nelze použít, nebo jen s obtížemi a kompromisy (výška obkladů je 12-15 mm). NATUR WALL systém lze
využít,nejen v bytových interiérech, ale také pro vnitřní bazény, sauny, zimní zahrady, fitnes, wellnes,
obchodní,vstupní i reprezentační prostory atd.. Využijte přirozenou krásu a čistotu, kterou nám nabízí příroda a
oblečte svůj interiér do nevšedního jedinečného kabátu. Přirozenost vzhledu a struktury kamene je nedílnou
součástí bytové pohody již celé generace.

COLORMIX Ostrava s.r.o., Slívova 634/173, Ostrava 710 00
telefon+420 737 299 993
colormix@seznam.cz
www.colormixostrava.cz

Spárování zámkové dlažby a zdiva NATUR POX

NATUR POX - spárovací hmota pro venkovní dlažby
Riverpox je dalším pokračováním rozvoje spol. NATURALSTONE v pomoci boje proti pracným a těžko
udržovatelným exteriérovým plochám. V případě, že máte, nebo se chystáte položit zámkovou dlažbu, připravili
jsme pro Vás novinku na našem trhu - spárovací systém NATUR POX. Jedná se o speciální dvoukomponentní
spárovací hmotu pro zámkové, kamenné, betonové a venkovní dlažby. NATUR POX Vám pomůže v boji proti
vyplavování a odfoukávání spárovacího písku, roznese tlak a zabrání tvoření kolejí od aut a v neposlední řadě
zamezí prorůstání trávy ve spárách. Díky NATUR POXU ušetříte
na chemických přípravcích pro hubení plevele a život Váš i
Vašich blízkých bude zdravější. Čas strávený čištěním dlažby a
odstraňováním plevele, můžete díky správně zvolené spárovací
metodě, věnovat sobě a své rodině. NATUR POX dokáže při
renovaci spár vytvořit na povrchu dlažby ochranný film, který
znovu oživí vzhled a barevnost Vaší dlažby. Ochranný film
zabrání vsakování vody, degradaci betonových dlažeb a
prodlouží tak jejich životnost. Nemalou měrou tak přispívá k
omezení dalších investic. Spárování je možné provádět u všech
venkovních dlažeb z betonu, kamene a keramiky. NATUR POX
je dodáván ve dvou základních barvách - pískově žlutá a bílá,
na objednávku je možné zvolit i další barvy dle nabídky.
Životnost NATUR POXU ve spárách je cca 10 let, ochranný film
je vhodné po 5 letech obnovit. Více informací naleznete na našich stránkách, nebo uvedených kontaktech.
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Doplnky NATURAL STONE

Doplňkový sortiment
Pro precizní provedení detailů systému NATURAL STONE a podtrhnutí exkluzivního vzhledu tohoto povrchu Vám
nabízíme širokou škálu nerezových nebo hliníkových profilů. Odebíráme je od českého výrobce ošetřené krycí foli,
která je chrání při aplikaci proti znečištění. Výška profilů je přizpůsobena tloušťce aplikované vrstvy systému
NATURAL STONE.
Schodový profil L

Schodový profil P

Schodový profil T

Dilatační profil NEREZ

Balkonový profil INTEGRAL
+ roh 90o
+ ukončovací krytky
+ spojky
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