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Keramická mozaika je velmi oblíbenou díky bohaté nabídce tvarů, povrchů a barev. Představuje sortiment od klasických čtvercových
formátů různých velikostí, přes obdélníkové cihličky, kolečka, až po nepravidelné tvary oblázků. Rozmanitá je také povrchová úprava
keramické mozaiky. Dodáváme mozaiky s povrchem hladkým, strukturovaným či protiskluzným. Mozaika s atestovaným protiskluzným
povrchem je určena do areálu bazénů, wellness, parních místností, sprch a dalších prostor s požadavkem na bezpečnost. K designové
špičce patří keramická mozaika s metalickou glazurou. V neposlední řadě nabízíme mozaiku slinutou, která se řadí mezi velmi odolné
obkladové materiály, vhodné do zatěžovaných prostor. / Ceramic mosaic is very popular, thanks to its richness of shapes, colors and
shapes. It features wide range from the classic square formats, through oblong "bricks" or penny rounds, to irregular pebble shape. It is
also the surface finishing which is very various for ceramic mosaics. We supply mosaics with smooth, glossy, textured or non-slip surface.
The mosaic with attests non-slip surface is determined for facilities such as pools, wellness areas, steam rooms, showers and other
locations requiring safety surface. Ceramic mosaics with a metallic glaze belong to top-design. Last but not least, we offer a vitrified
mosaic which belongs to most resistant tiling materials, perfect for high traffic areas.

Kámen je heterogenní směs tvořená různými minerály,
někdy i organickými složkami,
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sklem
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vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů.
Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem
(například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem).
Kamenná mozaika se začíná stále častěji používat jako stavební materiál.
Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní materiál, zavadí do interiérů prvky přírody
a vyvolává pocit bezpečí, tepla a ticha.
Skvěle se hodí k dalším přírodním materiálům jako je např. dřevo.
Diky svým přirozeným vlastnostem může nabídnou dlouhou životnost.
Hodí se k obkládání interiéru i exteriéru.
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Technické údaje / Technical data
Souhrnné informace o rozměrech a baleních
jednotlivých mozaik uvedených v katalogu. /
Summary information on the size and packaging of particular mosaics adduced in the
catalog.

Informace / Information
Všeobecné informace o sortimentu a doplňující
informace ke katalogu. / General information about
the assortment and additional information to the
catalog.
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velikost mozaiky (mm)
mosaic size (mm)

v balení (m2)
in box (mq)

plat v balení (ks)
sheets in box (pcs)

váha 1 m2 (kg)
weight 1 mq (kg)

balení na pal. (ks)
boxes in pal. (pcs)

1,12
0,47

12
5

17
8,5

90
120

15×15×7
15×15×8

Mozaiky v rámci jedné série nemusí vykazovat v detailech stejné rozměry, tvary, případně velikost spár. Toto je třeba brát v potaz zejména při požadavku
na vzájemnou kombinaci jednotlivých barev, nebo typů mozaik a vždy konzultovat s odborníky servisu firmy Butterfly. / Mosaics within one series need not
show the same size, shape, or size of joints in details. This should be taken into account especially when requiring mutual combination of various colors or
mosaic types and always consults professional service of Butterfly.
Keramická mozaika je křehký materiál a je potřeba s ním zacházet opatrně již při manipulaci a chránit před vlhkem. / Ceramic mosaic is a fragile material; it is
essential to handle it with care while carrying and to protect it from moisture.
Pro běžnou údržbu keramických mozaik doporučujeme použít běžný čisticí prostředek bez chemikálií a bez abrazivních složek k tomu určených. Nedoporučujeme používat vosk, olej, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu fosforečnou či fosforečnatou. / For routine maintenance of a ceramic mosaic we recommend
using regular detergent without chemicals and without abrasive ingredients designed for this purpose. We do not recommend using wax, oil, hydrofluoric
acid, phosphoric or phosphorous acid.
Dodací termíny u položek, které nejsou skladem, konzultujte s dodavatelem! / Delivery times for items that are not in stock consult with the supplier!
Fota produktů mají pouze informativní charakter, skutečné barvy produktů mohou být mírně odlišné. / Photos of the products are for informational purposes only; real product colors may be slightly different.
Položky pouze do vyprodání zásob. / Stock limited.
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