Burkolatot tervez, keres?
Homlokzatra, teraszra, beltérre falra vagy padlóra?
Az Ön stílusa modern, klasszikus, mediterrán vagy extravagáns? Olyan burkolatot
álmodott meg, amilyen senki másnak sincs?
Kérje ingyenes szaktanácsadói segítségünket és ne döntsön anélkül, hogy ne futná
át egy kávé vagy tea mellett választékunkat: www.ko-tar.hu. Kérje ajánlatunkat!
Szeretne referenciákból, elképesztően jó látványtervekből inspirációt gyűjteni?
Írjon az info@geo96.hu címre és elküldjük Önnek ingyenes Ötlettárunkat.
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Ultravékony kő

Valódi természetes kőburkolatok mindössze 1-2 mm vastagsággal, 122*61 cmes táblaméretben.
Az egyedi gyártási eljárás biztosítja, hogy a réteges, palás szerkezetű természetes kőzetek színgazdagságával, eredeti struktúrájával díszítse lakását. Mindezt
könnyen megmunkálható nagyméretű, kis tömegű kőlapokkal.

Kis felületekkel is
páratlan hangulatot
biztosíthat
otthonának.

Fürdőszobáját akár
bontás nélkül is
felújíthatja!

Nagy ívű felületek burkolására, berendezési
tárgyak készítésére egyaránt használhatja.
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Ultravékony kő

Copper geo ultravékony kő, ultraflex kő

Metál geo ultravékony kő, ultraflex kő

Az ultravékony kőlapok és
ultraflex kőszövetek réteges
szerkezetű kőzetekből, műgyantás
hátfalerősítéssel készülnek.
Átvilágítható változat is kapható.
Lapméret: 122*61 cm, vastagság: 1-2
mm. Teljes választék a www.ko-tar.hu
oldalon.

Silver Grey geo ultravékony kő

Fekete pala geo ultravékony kő

Silver Shine geo ultravékony kő

Silver Grey geo ultravékony kő
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Ultravékony kő

Rainbow geo ultravékony kő

Teak geo ultravékony kő

Indian Autumn geo ultravékony kő

Indian Autumn geo átvilágítható ultravékony kő

Tan Brown geo ultraflex kő

Gold Green geo ultraflex kő
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TERMÉSZETES KŐBURKOLATOK

Már a tervezés során
keressen fel bennünket!
www.ko-tar.hu
Metál geo csillámpala
1,2 cm vastag: 30*10, 30*5 cm

Metálpala fonottkő geo
30*30 cm

Polírozott metál geo csillámpala
1,2 cm vastag: 60*30 cm

Metál geo csillámpala
1,2 cm vastag: 60*30 cm

Palák, csillámpalák, kvarcitok, homokkövek, mészkövek

Copper geo csillámpala

Copper geo csillámpala

1,2 cm vastag: 30*10, 30*5 cm

1,2 cm vastag: 60*30 cm

Peacock geo pala

Silver Grey geo kvarcit

1,2 cm vastag: 60*30, 30*10, 30*5 cm

1,2 cm vastag: 60*30, 30*10, 30*5 cm , 60*30 cm polírozott

Szanaka

Silver Grey geo kvarcit

Fekete pala geo
1,2 cm vastag: 60*30, 30*10, 30*5 cm

Yellow Multi geo csillámpala
1,2 cm vastag: 60*30, 30*10, 30*5 cm

fekete rovátkolt geo kvarcit
1,2 cm vastag: 30*10 cm

fehér rovátkolt geo márvány

Indian Summer geo kvarchomokkő

1,2 cm vastag: 30*10 cm

Indian Summer geo kvarchomokkő

szürke kvarchomokkő geo

1,2 cm vastag: L*5 cm

szürke kvarchomokkő geo

travertin

mészkő Rosal

mészkő Moca

Green Water geo

Small Ice geo

October geo

Night Star geo

Diamond geo
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Small Diamond geo

Sesame geo

Óvjuk környezetünket! Soklapos prospektus helyett itt csak áttekintést adunk választékunkból. Készleten tartott termékeinkről többet a www.ko-tar.hu oldalon talál. Minta utáni egyedi
rendelés lehetőségéről érdeklődjön, szívesen segítünk.

Természetes kőpanelek

