
A1 (materiál 6 – 12)

Tvarovaná hrana

HrAny pro umyvAdlové desky z mAteriálu Florim stone A tecHnoArt stone:
Tyto materiály mají kresbu vytvořenou hloubkovým digitálním tiskem, který je aplikován na střep ve stejné barvě. Díky tomu je 
materiál možné leštit a většina barev (designů) má matné i leštěné provedení. 

umyvAdlová deskA nA nábytek bez krycíHo čelA:
Pro materiály v síle střepu 12 mm, 10 mm, popřípadě 6 mm je možné nalepit dlaždici přímo na původní desku s malým přesahem. 
na desce se přední, případně boční hrana pohledově upraví leštěním, případně tvarováním.

Typové hrany pro umyvadlové desky 6 – 12 mm
ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepu 6 – 12 mm
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tvArování HrAn pro neprobArvené mAteriály 6 – 12 mm: 
nejvhodnější jsou tvary T2, T3, T4 a T7. Samozřejmě záleží na designu, který preferujete. hranu T2 doporučujeme jen pro materiály 
s minimální kresbou, kde barva střepu je absolutně shodná s povrchem dlaždice. T3 je nejpoužívanější hrana pro moderní koupel-
nové desky. hrana T6 je velmi moderní hrana, která je nejvhodnější pro materiály, kde je výrazná kresba, která není v těle střepu.  
T7 je univerzální hrana, příjemná do ruky s vyšší odolností hrany proti nárazu.

Typové hrany pro umyvadlové desky 6 – 12 mm
ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepu 6 – 12 mm



umyvAdlová deskA s podklAdní deskou A krycím čelem:
nejběžnější řešení umyvadlových desek je nalepení slinuté dlaždice na nosný korpus voděodolné překližky, nebo WEDI desky 
s přední hranou řešenou typem K1. Tento způsob řešení je možný jak pro materiály 6 mm, tak pro materiály 12 mm.
Pro umyvadlové desky, které jsou zatěžované a hrozí zde nebezpečí rázového zatížení (veřejné prostory) doporučujeme na výrobu 
umyvadlové desky vybírat raději materiály v síle střepu 12 mm. na desce se přední, případně boční hrana pohledově upraví leště-
ním, případně tvarováním.

k1 (materiál 6 – 12)

Typové hrany pro umyvadlové desky 6 – 12 mm
ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepu 6 – 12 mm


