
тонкий  легкий  гнучкий  екологічний  міцний
Кам’яний шпон
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SlateStone ECO 3D — надзвичайно 
тонкий зріз каменя на текстильній основі 
(бавовна). Зовні камінь на текстильній 
основі виглядає так само, як і на склово-
локні. Натуральна основа дозволяє легко 
приклеювати камінь на різні матеріали, 
клеїти на стіни замість шпалер, огортати 
меблі та будь-які гнучкі поверхні.

Для внутрішнього застосування: стіни • 
колонни • меблі • двері • стеля • кухонні 
фасади• дрібні предмети інтер’єру

Характеристики: 
100% натуральна кам’яна поверхня
Надзвичайна гнучкість завдяки основі 
з хлопкової тканини
Товщина 0,5 — 0,9 мм
Вага 800 гр/м.кв

Клей: 
Для поклейки на стіни — клей для шпалер 
на скловолокні
Для поклейки на деревину, метал, скло — 
клей, що підходить для основного матеріалу

Захист: залежно від застосування і на-
вантаження застосовуються імпрегнанти 
(вологовідштовхуючі та жировідштовхуючі 
засоби).

Обробка: матеріал ріжеться звичайними 
ножицями або ножем для килимових 
покриттів з тильного боку.

Додаткові характеристики: 
- легке транспортування
- для збільшення гнучкості матеріалу для 
 поклейки на кутах застосовуйте 
 будівельний фен
- постачання каменів доступне на багато 
 років вперед
- оскільки кам’яний шпон — це натураль-
ний матеріал, закуплена партія може дещо 
 відрізнятись від зразків і між собою
- нешкідливе для навколишнього 
 середовища виробництво.

SlateStone TRANSLUCENT — 
напів– прозорий матеріал для створення 
вітражів та акцентів в інтер’єрі. Без 
підсвічення виглядає як класичний 
кам’яний шпон, але як тількі він 
підсвічений — дає приємне тепле світло із 
яскравою виразною текстурою каменя.

Для внутрішнього застосування: стіни 
з підсвіткою • барні стійки • ресепції • 
міжкімнатні перегородки • ванні кімнати 
• меблі • двері • стеля з вітражними 
вставками

Характеристики: 
100% натуральна кам’яна поверхня
міцніший за натуральний камінь завдяки 
основі з скловолокна та прозорій смолі
Товщина 1,5 — 2,0 мм
Вага 1,7 кг/м.кв

Клей: 
Для поклейки на скло або прозорі 
пластики — SOUDAL Crystal

Захист:
 залежно від застосування і навантаження 
застосовуються імпрегнанти 
(вологовідштовхуючі та жировідштовхуючі 
засоби).

Обробка: 
матеріал ріжеться звичайним 
інструментом з алмазним ножем; 

свердління — інструменти для деревини 
чи каменя.
Додаткові характеристики: 
- легке транспортування
- постачання каменів доступне на багато 
 років вперед
- оскільки кам’яний шпон — 
це натуральний 
 матеріал, закуплена партія може дещо 
 відрізнятись від зразків і між собою.

Скловолокно

Поліефірна смола

Камінь

Бавовна

Поліефірна смола

Камінь

ЕCО 3D

TRANSLUСENT

FIBERGLASS

SlateStone FIBERGLASS — це тон-
кий зріз сланцю з натуральною кам’яною 
поверхнею, що наклеєний на основу із 
скловолокна. Технологія виробництва 
дозволяє отримувати велику кількість 
тонких пластин із найкрасивіших слан-
цевих блоків у світі. Якості натурального 
сланцю у поєднанні з легкістю, тонкістю і 
гнучкістю надають широкі можливості для 
створення дивовижних проектів.

Для зовнішнього і внутрішнього застосування: 
стіни • каміни • ванні кімнати • фасади 
будівель• меблі • двері • підлога • стеля 
• кухонні фартухи та фасади

Характеристики: 
100% натуральна кам’яна поверхня
міцніший за натуральний камінь завдяки 
основі з скловолокна
Товщина 1,5 — 2,0 мм
Вага 1,5 кг/м.кв

Клей: 
Для поклейки на всі типи поверхні в 
приміщенні чи на вулиці — SOUDAL FIX 
ALL (SOUDASEAL 240 FC)
Для поклейки у пресі на деревину, фібер 
цемент, гипсокартон та метал, а також 
у більшості застосування в меблях, ми 
рекомендуємо 1-компонентний поліурета-
новий клей, такий як Soudal PU Construct.

Захист: 
залежно від застосування і навантаження 
застосовуються імпрегнанти (вологовід-
штовхуючі та жировідштовхуючі засоби).

Обробка: 
матеріал ріжеться звичайним інструмен-
том з алмазним ножем; свердління — ін-
струменти для деревини чи каменя.

Додаткові характеристики: 
- легке транспортування
- постачання каменів доступне на багато 
 років вперед
- оскільки кам’яний шпон — це натураль-
ний 
 матеріал, закуплена партія може дещо 
 відрізнятись від зразків і між собою.
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Довжина,  
мм

Ширина,  
мм 

Площа,  
м2

1220 610 0,744

1850 610 1,129

2100 1050 2,205

2400 900 2,160

2440 1220 2,977

2650 1250 3,313

2800 1250 3,500

Барвисті сланці 

УВАГА!
Кожен колір кам’яного шпону, 
представлений в палітрі Барвистих 
та Сяючих сланців може бути 
замовлений на будь-якій з трьох 
основ — чорне скловолокно 
FIBERGLASS, тканинна основа 
ECO 3D, напівпрозоре скловолокно 
TRANСLUCENT. Стандартний формат 
листа 1220 x 610 mm.

Таблиця розмірів листів

L 1600 B/BE/BT

Вулканічний агат

RUSTIKAL

L 1800 B/BE/BT

Рожевий корал 

TERRA ROSSO

L 1200 B/BE/BT

Райдужний оксамит

MULTI COLOR

L 1000 B/BE/BT

Мармурово-білий

BLANCO

L 1300 B/BE/BT

Осінній листопад

FALLING LEAVES

L 1100 B/BE/BT

Каліфорнійське золото      

CALIFORNIA GOLD

L 1500 B/BE/BT

Фантазійний 
рожевий 

MOLTO ROSA

L 1700 B/BE/BT

Рудий беж

TAN

L 1900 B/BE/BT

Чорний діамант

BLACK SLATE

L 1250 B/BE/BT

Райдужний сірий

ARCOBALENO GRIS

Сяючі сланці 

L 2150 G/GE/GT

Палаючий ліс

BURNING FOREST

L 2750 G/GE/GT

Нефрит

VERDE

L 2800 G/GE/GT

Шляхетний антрацит

DEEP BLACK

L 2000 G/GE/GT

Сріблястий 
перламутр

SILVER SHINE

L 2350 G/GE/GT

Нова мідь

COBRE NEW

L 2100 G/GE/GT

Сріблясте золото

ARGENTO AURO

L 2400 G/GE/GT

Морська хвиля

MARE-SEA GREEN

L 2151 G/GE/GT

Палаючий ліс мідний

BURNING FOREST 
COPPER

L 2900 G/GE/GT

Галактичний чорний

GALAXY BLACK

L 2300 G/GE/GT

Червона мідь

 COBRE

L 2700 G/GE/GT

Сріблястий нефрит

VERDE GRIS

L 2500 G/GE/GT

Дощовий асфальт

SILVER GREY

L 2950 G/GE/GT

Золото

AURO

Кольори в 
буклеті можуть 
відрізнятися від 
реальних через 
похибку поліграфії. 
Рекомендовано 
вибирати колір, 
користуючись 
зразками 
кам’яного шпону.

L 1004 B/BE/BT 

Осінній туман 

AUTUMN WHITE 

L 2600 G/GE/GT 

Смарагд 

JEERA GREEN

Обравши рішення SLATE STONE рекомендуємо звернутись в КОМПЕТЕНТ ЦЕНТР СПВ, де можна отримати кваліфіковану консультацію з питань специфікації продукції та монтажу. 

Максим 
Булка
Фахівець з 
дизайну та декору 
(067) 403 9676

Наталія Андрусяк
Менеджер 
напрямку 
ДЕКОРАТИВНІ 
ПОКРИТТЯ 
(067) 505 4316

Олексій Коваль
Менеджер 
компетент центру 
(067) 657 5242 

Тимур Бражніков
Менеджер 
компетент центру 
(067) 233 6078 

Вікторія Клочко 
Координатор 
компетент центру 
(067) 507 2834 
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БУДУЄМО УКРАЇНУ  
БЕЗПЕЧНОЮ ТА КРАСИВОЮ!

КОМПЕТЕНТ ЦЕНТР decor@spv.ua


