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Countertops
Стільниці

Cafe Tres м. Монтрё, Швейцарія. Стільниця CONC.

Приватний будинок м.Київ. Стільниця CONC.

Веранда житлового будинку. м.Київ. Стільниця CONC.

Виготовляються вручну.

Природній зовнішній вигляд бетону CONC дозволяє
йому успішно  сполучатися з натуральними
матеріалами.

Захист від плям на поверхні.
Висока стійкість до подряпин.

Вага при товщині 40мм — 96кг / м2.
Вага при товщині 20мм — 48 кг/м2.

Можливе виготовлення складних цільнолитих
виробів.

Виробляються в Україні із компонентів зі Швейцарії,
Америки та відчізняних складових.

 Висока якість виконання і підгонки деталей.

За запитом можливі різні текстури та кольори бетону.

Прибудинкове барбекю м.Харків. Стільниця CONC.

Матеріал: високоміцний фібробетон CONC
Обробка: травлення, шліфування, захисне покриття
від плям.

Колір: світло-сірий, білий, на вибір із палітри.

Моживе влаштування цільної мийки разом зі
столешнею

Високоміцні бетонні стільниці з сучасного екологічного матеріалу
Загальна інформація

Столешні стійкі до вологи та ультрофіалетового
випромінювання. Через це відмінно пасують для
застосування у інтерьєрах та на відкритому повітрі.
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Countertops
Стільниці

Офіс банку. м. Київ. Стільниця CONC.

Приватний будинок м.Київ. Стільниця CONC.

Веранда житлового будинку. м.Київ. Стільниця CONC.

Приватний будинок м.Київ. Стільниця CONC.

Веранда житлового будинку. Київска область. Стільниця CONC.

Високоміцні бетонні стільниці з сучасного екологічного матеріалу
Фрагменти виконаних робіт

Приватний будинок м.Київ. Стільниця CONC.
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Countertops finishes
Кольри і типи обробки поверхні столешень

Для поліпшення експлуатаційних і естетичних
характеритик столешень CONC відпрацьовані
різні типи текстур поверхні матеріалу, кольору і
нанесення захисних покриттів.
Дані види обробки можуть бути застосовані в різних
комбінаціях для отримання різних результатів.

кольори
Базові кольори. За запитом можливі варіації кольору індивідуально для проекту.

типи обробки і текстури
Базові текстури. За запитом можливі варіації індивідуально для проекту.

захист від вологи і плям

Варіанти текстурної поверхні в поєднанні з захисним покриттям створюють приємну на дотик та стійку до подряпин поверхню.

графіт сірий світло-сірий білий бордовий теракота піщаник трав'яний зелений зеленый коричневий
графит серый светло-серыйбелый бордовый терракота пещанник травяной зелёный зелёный коричневый
graphite gray light gray white burgundy terracotta sandstone herbal green green brown

гладкаяполировка травление глубокое травление шлифовка со вскрытием заполнителя
гладкаполірування травлення глибоке травлення шліфування з розкриттям заповнювача

smoothpolishing etching deep ething grinding with opening of aggregate

Для викори стання виробів в максимально агресивних середовищах, як, наприклад, робочі поверхні
кухонних стільниць, ми відпрацювали технології нанесення захисних покриттів, які надійно захищають бетон
від появи плям будь-якого походження

Високоміцні бетонні стільниці з сучасного екологічного матеріалу
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