


Calce, polveri di Marmo di diverse dimensioni e Minerali Naturali 
compongono Segui il Tuo ISTINTO. Cera d’Api e saponi compongono 
la Cera del Vecchio. Gioia è una  nitura acrilica.

Ασβέστης, Μαρμαρόσκονη διαφορετικής κοκκομετρικής 
διαβάθμισης και Φυσικά Ορυκτά συνθέτουν το 
Μελισσοκέρι και σαπούνια αποτελούν το  Το  
είναι ένα ακριλικό τελείωμα.



CALCE E PIETRA...
solo natura



Η παρουσίαση μιας Πέτρας που είναι κομμένη με ακρίβεια και κατόπιν 
είναι γυαλισμένη τονίζοντας τις φυσικές τις αποχρώσεις. Η ευχαρίστηση να 
χαρακτηρίσετε το δικό σας περιβάλλον με ένα κομμάτι Φύσης.
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Ένας Τοίχος διαφορετικά λείος, για μια αίσθηση μιας πέτρας που θυμίζει 
την περίοδο αυτή, τα χρώματά τις και τις πανέμορφες πολυπλοκότητές τις. 
Φυσικά γυαλιστερό ή όχη, μπορεί να προστατευτεί και να τονωθεί με Cera 
del Vecchio, Vetro lucido ή Opaco.
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Υπενθυμίζει την ησυχία του πολιτισμού Zen με το Σήμα του που μας πηγαίνει 
μακριά στο χρονικό διάστημα. Ζωγραφίζεται οριζόντια, κατακόρυφα ή λοξά 
δίνοντας διαφορετικές απτικές και όπτικες αισθήσεις.
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Ένας Τοίχος με ένα Σήμα βαθύ και γραμμικό που υπενθυμίζει την υπερήφανη 
και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του Μπαμπού. Μπορεί να ζωγραφιστεί οριζόντια 
ή κατακόρυφα για μια διαφορετική απτική και οπτική αίσθηση.
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Μια παρουσίαση ενός τοίχου από Σκυρόδεμα αλλά εντελώς Φυσικό διότι 
είναι φτιαγμένο με Δομικούς Υδράσβεστους και Ορυκτά. Διατυπώνεται ο 
ισχυρισμός ότι «αναπνέει» εντελώς φυσικά, μπορει να προστατευτεί με Cera 
del Vecchio, Vetro Opaco ή Lucido.
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Una Pietra lavorata con speciali frese che operano in diverse direzioni e 
reagisce quindi con diversi riflessi pur essendo dello stesso colore. 
Può essere colorato nei nostri 169 colori

Μια Πέτρα επεξεργασμένη με ειδικά μηχανήματα σημειακής κοπής που 
δουλεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις και αντιδρά με διαφορετικές 
αντανάκλασεις μολονότι έχει το ίδιο χρώμα.
Μπορεί να χρωματιστεί με τα 169 χρώματά μας.
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Una parete sofisticatamente liscia e non uniforme per gusti davvero 
raffinati. Una pietra che appare levigata dal tempo e trasmette una 
satinatura naturale e piacevole al tatto. Disponibile in 169 colori.

Ένα τοίχωμα εξαιρετικά λείο και μη ομοιόμορφο για γούστα πραγματικά 
ραφιναρισμένα. Μια πέτρα που που έχει λειανθεί από το χρόνο και μεταδίδει 
ένα φυσικό σατινάρισμα που είναι ευχάριστο στην αφή. Διαθέσιμο σε 169 
χρώματα.
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SUGGERIMENTI DI COLORE PER



PIETRA LEVIGATA
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Η Φυσικότητα του συντελεί ώστε ο κάθε τοίχος να είναι μια 
Μοναδική Δημιουργία και συνεπώς ένα Έργο Τέχνης.

ΑΠΟΔΟΣΗ






