


Panama nacar i monaro nocturno



monaro gris
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ambitne wzornictwo w nowoczesnym dużym formacie. oferta wysokiej

jakości płyt porcelanowych airPave® o grubości nieprzekraczającej 2 cm

jest uosobieniem ducha czasu i współczesnego stylu życia i nada Twojemu

tarasowi eleganckiej lekkości. oferowane atrakcyjne powierzchnie i warian-

ty układania doskonale wkomponują się w każdą stylistykę i umożliwią

realizację indywidualnych rozwiązań projektowych. Przestronny prosto-

kątny format zmniejsza udział fug w powierzchni i tworzy imponujący efekt

wolnej przestrzeni. Kombinacja z betonową kostką brukową Semmelrock

umożliwia stworzenie harmonicznych przejść w projektowanej powie-

rzchni wokół domu - od podjazdu pod dom przez ogród aż do tarasu.

Daj się zainspirować naszymi pomysłami na kolejnych stronach i zapro-

jektuj swój ogród zgodnie ze swoim indywidualnym stylem.

Elegancja i lekkość

Zdjęcie na okładce: Panama nacar
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Panama nacar
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nowocześnie czy nostalgicznie, z

Vintage Flair lub w swojskim stylu:

Panama umiejętnie wpasowuje się

w każdą stylistykę. Wyraźne linie,

delikatne kolory i przestronny for-

mat przekształcą każdy taras w

prawdziwy salon na świeżym

powietrzu.

Outdoor
Living

Panama nacar
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Panama beige

Płyty airPave® o grubości jedynie

2 cm umożliwiają także projektowanie

efektownych tarasów dachowych, bal-

konów czy loggii. Są architektonicznym

elementem dekoracyjnym o decydują-

cym wpływie na styl danej aranżacji,

również w przypadku mniejszych

powierzchni.

Elegancka 
lekkość 

Panama beige
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Monaro nocturno
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Subtelnie połyskująca powierzchnia

Monaro rozświetli barwy nocy.

Wyrafinowane współgranie delika-

tnej reliefowej struktury sprawia,

że nie można oderwać wzroku

od tej perfekcyjnej powierzchni,

w szczególności obejmującej większą

przestrzeń.

Stylowo i 
dostojnie

Monaro nocturno
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Kształt, kolor i struktura powierzchni

to projektanci unikalnych wolnych

przestrzeni: płyty airPave® można

również stosować do wyjątkowych

aranżacji foyer, stref wejściowych,

dziedzińców, ścieżek i alejek.

Pomysły 
na wolne
przestrzenie

Monaro gris

Monaro gris
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Panama nacar
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Płyty Panama o delikatnej
strukturze kamienia
i harmonijnych barwach
są dyskretnym i niezwykle
estetycznym środkiem
aranżacji, zapewniającym
wyjątkowo elegancką
atmosferę.

PANAMA
Czysta elegancja
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PANAMA beige

PANAMA nacar
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PANAMA

PANAMA nacar

KOLORY

nacar

beige

FORMAT

45 x 90 x 2 cm
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Panama nacar
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Zdjęcie pierwsze poniżej: Panama beige Zdjęcie drugie poniżej: Panama beige i Panama nacar
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Monaro nocturno
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Płyty Monaro o delikatnej
reliefowej strukturze 
i z efektem lekko mieniącej się
powierzchni to niezwykle
atrakcyjne i pełne blasku
elementy akcentujące całość
aranżacji.

MONARO
Akcenty 
pełne blasku 
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MONARO gris

MONARO nocturno
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MONARO

MONARO nocturno

KOLORY

nocturno

gris

FORMAT

45 x 90 x 2 cm
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Monaro gris
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Monaro gris

Zdjęcie powyżej: Monaro nocturno

Zdjęcia po prawej: Monaro nocturno
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Panama beige w połączeniu z płytą Blue Lias
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Piękne
kombinacje
Współgranie różnych kolorów i stru-

ktur powierzchni otwiera wiele krea-

tywnych możliwości aranżacji oraz

nadaje strukturę w szczególności

większym powierzchniom.

Połączenie z betonową kostką bru-

kową umożliwia również tworzenie

harmonijnych przejść na projekto-

wanych powierzchniach wokół

domu – od podjazdu poprzez ogród

aż po taras.

niech nasza wszechstronna

oferta produktów stanie się dla

Ciebie inspiracją do odkrywania

całkowicie nowych rozwiązań!
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PANAMA nacar w połączeniu z płytą Blue Lias
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MONARO gris w połączeniu z kostką brukową

Umbriano, kolor grafitowobiały

PANAMA beige w połączeniu z płytą Blue Lias,

kolor marengo

MONARO nocturno w połączeniu z płytą

Lusso Tivoli, kolor blanco
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monaro gris Panama nacar

monaro nocturno Panama beige
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Przegląd produktów
Przestronny format płyt airPave® tworzy spokojne i jasne

powierzchnie z niewielkim udziałem fug. Wybierz jedną z dwóch

różnych struktur powierzchni i kolorów lub połącz ze sobą

wiele barw zgodnie ze swoją indywidualną wizją.

90 cm

45 cm

Wymiar Grubość Krawędź minimalna szerokość Waga Waga Ilość sztuk
cm            cm          fugi                 kg/szt. kg/m2        szt./m2

mm

45 x 90 2 mikrofaza 5 18,8 46,4 2,47
1mm

Trwałość koloru

odporność na wahania temperatur

Wysoka wytrzymałość

Bezpieczne użytkowanie, odporność

na ścieranie i antypoślizgowość

odporność na mróz i sól

Łatwość czyszczenia i niskie wymagania

konserwacyjne

Łatwa wymiana i ponowne ułożenie

CE - płyty spełniają wymagania europejskich norm
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Wzory ułożenia płyt
Wybór wzoru ułożenia, a tym samym obrazu fug, odgrywa ważną

rolę w ogólnym efekcie powierzchni. Decydujący jest również

wybór koloru fug, im bardziej różni się on od płytek, tym mocniej

podkreślony zostaje wzór fug.

Ułożenie połówkowe

Ułożenie jedna trzecia

Ułożenie krzyżowe
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Warianty ułożenia
Płyty AirPave® można układać w różnych wariantach w zależności od

obszaru ich zastosowania. Zaleca się zlecenie płytowania zawodo-

wemu brukarzowi. Należy również przestrzegać obowiązujących norm

i wytycznych krajowych oraz zaleceń montażowych dla odpowiednich

elementów systemu.

Układanie na zaprawie drenażowej

Układanie na kruszywie z matą

drenażową

Układanie na kruszywie bez maty

drenażowej

Układanie na trawniku

Układanie na wspornikach 
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Układanie na
na zaprawie drenażowej
Układanie płyt AirPave® w połączeniu z zaprawą klejową

i drenażową jest najbardziej stabilnym sposobem ułożenia płyt.

Elementy systemu, składające się z zaprawy drenażowej, maty

drenażowej i izolacji wilgoci zapewniają optymalne bezpieczeństwo.

Położony pod spodem beton wyrównujący nakładany jest z min.

2% nachyleniem na podkładzie z betonu. Układanie odbywa się na

drenażowej warstwie zaprawy przy użyciu odpowiedniego kleju na

całej powierzchni płyt. W trakcie planowania należy w zależności od

rodzaju powierzchni uwzględnić szczeliny dylatacyjne. Dla uzyska-

nia optymalnych szerokości fug należy stosować krzyżyki glazur-

nicze z minimalną szerokością fugi 5 mm. Fugi należy całkowicie

wypełnić zaprawą fugową.

Ta metoda układania jest odpowiednia dla alejek, schodów, tarasów

i stref basenów.

Płyty AirPave®

Zaprawa klejowa do płyt gresowych

Zaprawa drenażowa

Mata drenażowa

Beton wyrównujący z min. 2 % nachyleniem

Podkład z betonu
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Układanie na kruszywie
z matą drenażową 
W tym wariancie pomiędzy podłożem a betonem wyrównującym

(o nachyleniu minimum 2%) układa się matę drenażową  położoną

pod spodem w celu optymalnego odwodnienia. 

Położony pod spodem podkład z betonu, w połączeniu z warstwą

przeciwmrozową z kruszywa, zapewnia optymalną stabilność. 

W celu uzyskania optymalnej szerokości fug należy zastosować

krzyżyki glazurnicze z minimalną szerokością fugi 5 mm.

Fugi należy całkowicie wypełnić piaskiem fugowym. 

Odpowiedni sposób ułożenia dla alejek ogrodowych, ścieżek

i tarasów. 

Płyty AirPave®

Podłoże kruszywo ok. 3 - 6 cm

Mata drenażowa  

Beton wyrównujący z min. 2% nachyleniem 

Podkład betonowy  

Warstwa chroniąca przed mrozem

Kruszywo  ok. 30 cm  i włóknina /

geowłókniny (opcjonalnie) 
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Układanie na kruszywie
bez maty drenażowej 
Układanie na sucho na kruszywie jest najbardziej uniwersalnym

i najszybszym sposobem płytowania. Płyty AirPave® układane są

na warstwie kruszywa ułożonego na dokładnie wyrównanym

podłożu z warstwą chroniącą przed mrozem. 

Pod warstwą chroniącą przed mrozem można ewentualnie ułożyć

włókninę lub geowłókninę w celu rozdzielenia. Kładzenie na krus-

zywie gwarantuje optymalne przesiąkanie wody do gleby. 

Dla optymalnej szerokości fug należy stosować krzyżyki glazur-

nicze z minimalną szerokością fugi 5 mm. Fugi należy całkowicie

wypełnić piaskiem fugowym. 

Odpowiedni sposób ułożenia dla alejek ogrodowych, ścieżek

i tarasów. 

Płyty AirPave®

Podłoże kruszywo ok. 3 - 6 cm

Materiał wyrównujący lub kruszywo łamane

ok. 10 - 20 cm

Warstwa chroniąca przed mrozem 

Kruszywo ok. 30 cm i włóknina /

geowłóknina (opcjonalnie)
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Układanie
na trawniku 
W celu uzyskania stabilności płyty AirPave® układane są pojedynczo

przy zastosowaniu podbudowy z kruszywa na wykopanej i wyrówna-

nej powierzchni. 

Idealny sposób układania w przypadku alejek ogrodowych. 

Płyty AirPave®

Podbudowa z kruszywa ok. 5 - 8 cm
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Układanie
na wspornikach
Płyty AirPave® układa się na czystej, płaskiej powierzchni na

podstawkach wsporników, na stałe, lub z regulacją. Beton

wyrównujący wykonany z co najmniej 2% nachyleniem pomiędzy

podkładem z betonu i izolacją wilgoci. Proszę zwrócić uwagę na

maksymalną wysokość montażu podstawek wsporników. Format

płytki 45 x 90 cm wymaga zastosowania 6 podstawek wsporników.

W celu uzyskania optymalnej pionowej krawędzi czy fugi

krawędziowej w systemie dostępne są klamry lub profile. 

Odpowiedni sposób układania dla balkonów i tarasów, praktyczny

i elastyczny montaż do założenia instalacji świetlnej w zagłębie-

niu. 

Płyty AirPave®

Podstawki wsporników stałe / regulowane 

Izolacja wilgoci 

Beton wyrównujący z min. 2% nachyleniem   

Podkład betonowy  

Warstwa chroniąca przed mrozem 
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Zalecane wykonanie fug
Wybór sposobu wykonania fug zależy od sposobu kładzenia

płytek. Prawidłowe wykonanie fug zwiększa stabilność oraz elas-

tyczność powierzchni, ponieważ płyty są wtedy w stanie lepiej

absorbować przesunięcia. Zalecana szerokość szczeliny wynosi

5mm. W strefach krawędzi należy zapewnić fugi elastyczne o mini-

malnej szerokości 8 mm. W celu uzyskania optymalnych odstępów

należy stosować krzyżyki glazurnicze o minimalnej szerokość

szczeliny 5 mm. Spoiny należy całkowicie wypełnić zaprawą

spoinową.

rodzaj fugi/ brak fugi  fuga piaskowa fuga piaskowa fuga piaskowa fuga z zaprawą
sposób układania  polimerowa cementowa murarską

układanie na
żwirze z matą
drenującą

Układanie na
murawie      

układanie na
żwirze bez
maty drenującej

układanie na
podwójnych
podporach

układanie na
zaprawie
drenującej
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Wytyczne dotyczące układania
Zaleca się zlecenie układania doświadczonemu brukarzowi. Należy również

przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych oraz zaleceń montażow-

ych elementów danego systemu. Przed rozpoczęciem układania należy

sprawdzić dostarczone płyty pod kątem ewentualnych niedoskonałości,

różnic kolorystycznych i defektów. W celu wyrównania różnic kolorystycznych

i strukturalnych, które są nieuniknione i zależne od partii, a tym samym nie

stanowią wad, należy układać płyty z kilku palet jednocześnie.

Badanie podłoża
Zanim będzie można rozpocząć układanie płyt AirPave®, podłoże, na którym

będzie się ono odbywać, musi zostać dokładnie sprawdzone i poddane

analizie przez brukarza. Zalecamy, aby podczas układania płyt AirPave®

zaplanować nachylenie pod kątem co najmniej 2%, w celu zapewnienia

odprowadzania wody. Przed ułożeniem płyt należy poprawić nośność

podłoża, utwardzając go przy użyciu zagęszczarki ubijającej.

Fugi
Zalecana szerokość fugi wynosi 5 mm. W obszarach brzegowych należy

zaplanować elastyczne fugi z odstępem co najmniej 8 mm. To, jaki rodzaj fugi

jest najbardziej odpowiedni, zależy od sposobu układania. Prawidłowe

wykonanie fug zwiększa stabilność i elastyczność powierzchni, ponieważ

płyty są w stanie lepiej absorbować przesunięcia, co zapobiega ich łamaniu.

Czyszczenie i konserwacja
Łatwe czyszczenie oraz niskie wymagania konserwacyjne sprawiają, że płyty

AirPave® są idealnym materiałem do stosowania na zewnątrz. Do pielęgnacji

powierzchni proszę stosować wyłącznie środki czyszczące i pielęgnacyjne,

które nadają się do płytek porcelanowych, uwzględniając przy tym zastoso-

wany materiał fug.

Wszystkie przedstawione w katalogu sposoby ułożenia płyt mają charakter

przykładowy i służą jedynie celom informacyjnym. Odstępstwa kolorystyczne

zaprezentowanych wzorów kolorystycznych wytwarzanych produktów

uwarunkowane są techniką druku i nie podlegają reklamacji.

Dodatkowe informacje o produktach i dokumenty techniczne można znaleźć na

www.semmelrock.com



Semmelrock. A Wienerberger company.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6 · 05-340 Kołbiel
Tel. 25 756 21 00 · Fax 25 756 21 56
informacja@semmelrock.com
www.semmelrock.pl

Firma należy do Grupy Semmelrock

MONaRO gris
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