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Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εσωτε-
ρικής διακόσμησης & του design, η αφοσίωση στην 
τεχνολογική έρευνα παίζει μεγάλο ρόλο στην 
δημιουργία ξεχωριστών προϊόντων.

Η Panel Piedra δημιουργεί διακοσμητικά panels που 
χαράσουν τις τάσεις της αγοράς με μεγάλο αριθμό 
συνδυασμών σχήματος, χρωμάτων & υλικών.

Οι πατενταρισμένες τεχνολογίες παραγωγής σε 
συνδυασμό με κορυφαίους designers, καταλήγουν 
σε ιδιαίτερα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας & 
αντοχής ενώ η ακρίβεια & ευκολία της εγκατάστασης 
διασφαλίζει ομοιόμορφα αποτελέσματα με τέλειο 
φινίρισμα.
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H δύναμη του 10¹⁰
Η εταιρεία Frescolori με την επιτυχημένη « συνταγή « του 10¹⁰ παρέχει μια 
απεριόριστη ποικιλία δυνατοτήτων ως προς τα προιόντα διακοσμητικών 
επενδύσεων & βιομηχανικών δαπέδων.
Με βάση την μοναδικότητα της σύνθεσης του "βασικού" προϊόντος, το έτοιμο 
προς χρήση μαρμαροκονίαμα της Frescolori διατίθεται σε πέντε διαφορετικές 
κοκκομετρικές διαβαθμίσεις (από 0,1 έως 0,7 χλστ) και σε συνδιασμό με τους 10 
διαφορετικούς συνδυασμούς αυτών και τις 100.000 διαφορετικές χρωματικές 
αποδόσεις στηρίζει και επιβεβαιώνει την αρχή του 10εις την 10η ως προς το 
τελικό μοτίβο .

100% φυσικό & οικολογικό
Η μοναδική σύσταση από ασβεστολιθικά παράγωγα, μαρμαρόσκονη και φυσικά 
κολλοειδή , δίνει την δυνατότητα στο τελικό σύστημα να αναπνέει ενεργά και να 
αποτελεί φυσικό ρυθμιστή του μικροκλίματος σε εσωτερικούς χώρους.
Η ικανότητα  του υλικού να απορροφάει την υγρασία και εν συνεχεία να την 
αποβάλλει , προσφέρει ένα πιο υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον.
Η ενεργή αδιαβροχοποίηση του υλικού στους εσωτερικούς χώρους πραγμα-
τοποιείται με φυσικά υδατοαπωθητικά βερνίκια εμποτισμού που επιτρέπουν την 
εξάτμιση των υδρατμών και την ταυτόχρονη απώθηση των υγρών .
Στην περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται σε πάτωμα ή σε υγρούς χώρους 
(μπάνια), η ανάγκη για πλήρη αδιαβροχοποίηση καλύπτεται με την χρήση 
υδατοδιαλυτού αδιαβροχοποιητού εμποτισμού σε ματ ή σατινέ απόδοση.
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Ευελιξία – Πρακτικότητα

Το συνολικό πάχος του υλικού 
είναι μόλις 2 χλστ και μπορεί να 
τοποθετηθεί απ’ευθείας πάνω 
σε οποιοδήποτε υπόστρωμα 
όπως κεραμικά πλακάκια, 
μάρμαρο, ξύλο, γυψοσανίδα, 
σοβά, μπετόν.
Ο συνδιασμός του μικρού 
πάχους ( 2 χλστ ) με την άριστη 
ικανότητα συγκόλλησης σε 
οποιοδήποτε υπόστρωμα  κα-
θιστά το προιόν της Frescolori 
την ιδανικότερη επιλογή στην 
περίπτωση ανακαινίσεων και 
ανακατασκευών.

Μοναδικότητα

Λόγω της σύστασής του δεν 
δημιουργεί σκιές από σπά-
τουλα κατά την εφαρμογή  και 
παράλληλα εξασφαλίζει το ίδιο 
τελικό μοτίβο ανεξαρτήτως της 
τεχνικής ή του χρόνου εφα-
ρμογής.
Προσομοιάζει με τον καλύτερο 
τρόπο τις πατροπαράδοτες 
κλασσικές τσιμεντοκονίες.

Εφαρμογές

Εφαρμόζεται σε δάπεδα και 
τοίχους εσωτερικού - εξωτε-
ρικού χώρου καθώς και σε 
έπιπλα & υγρούς χώρους 
(μπάνια).
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