


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

PVC με υφή μαρμάρου. Νέα γενιά στις επενδύσεις τοίχων

•Είναι ελαφρύ και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα

•Τοποθετείται εύκολα σε υπάρχουσες και καινούργιες επιφάνειες

•Είναι αδιάβροχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπάνια

   και υγρούς χώρους

•Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους

•Αίσθηση πολυτέλειας με χαμηλό κόστος

•Αντιβακτηριδιακή προστασία

•Έχει αντίσταση στη φθορά. Η επιφάνεια του είναι καλυμμένη με 

   μια στρώση UV λάκας για προστασία των χρωμάτων

•B2 Class certified για δομική πυροπροστασία

•Μεγάλη διάρκεια ζωής

•Μεγάλες διαστάσεις χωρίς αρμό 1220*2440χιλ *2,8χιλ πάχος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

•Μπάνια, Τουαλέτες και γενικά υγρές περιοχές

•Πλάτες κουζινών - Ντουλάπια

•Επενδύσεις εσωτερικών τοίχων

•Εισόδους κτιρίων 

•Εισόδους ξενοδοχείων

•Ανελκυστήρες

•Εκθέσεις και βιομηχανικά κτίρια

•Επιφάνειες πορτών (μεταλλικών και ξύλινων).

•Έπιπλα, ντουλάπες, βιβλιοθήκες κτλ.

•Σκάφη, κότερα



Elegance



BLACK WHITE



LIGHT BLACK



DRAGON



CARRARA BLACK



ALEXANDER





BIANCO CARRARA



ICEBERG GREY



CALACATTA



MARMORI GREY



PIETRA GREY





BOLZANO BEIGE



MIELLE



STONE BEIGE



ROSA BEIGE



EMPERADOR



SOFT BROWN





ROSSO LEVANTO



VERDE INDIA



ONYX GREEN



WOOD







ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•Υγρές περιοχές και χώροι που χρειάζονται μόνωση για υγρά.
Αφορά επιφάνειες σε μπάνια, ντους, σοβά, τοίχους, πλάτες κουζινών.
Τα PVC μάρμαρα τοποθετούνται με την χρήση τσιμεντόκολλας 2 
συστατικών – αδιάβροχο κονίαμα.
Το κονίαμα αποτελείται από 2 μέρη: ένα συστατικό σε σκόνη και ένα σε 
υγρή μορφή.
Τα 2 συστατικά ετοιμάζονται με την ανάμειξή τους σε ένα καθαρό 
δοχείο με τη χρήση ενός μίξερ κονιάματος.
Όταν το κονίαμα είναι έτοιμο, επικαλύπτουμε τον τοίχο με 3-4χιλ 
κόλλας με τη χρήση σπάτουλας με δόντια για ομοιόμορφη κατανομή.
Εάν οι επιφάνειες δεν είναι καθαρές, συστήνεται να απλώνουμε μια 
στρώση από Primer. Όταν το primer στεγνώσει, μπορούμε να 
απλώσουμε την κόλλα. 

•Κεραμικά Πλακίδια, Μάρμαρα, Γυψοσανίδες και MDF
Για τις παραπάνω επιφάνειες δεν χρειάζεται αποξήλωση πριν την 
τοποθέτηση του MARMO VIALLE.Μπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν 
πάνω σε αυτές τις επιφάνειες με τη χρήση ακρυλικής σιλικόνης.
Η σιλικόνη τοποθετείται στις άκρες και στη μέση του MARMO VIALLE 
σε σχήμα Χ. Αμέσως μετά τοποθετείτε το πανέλο. Με ένα μαλακό 
σφυρί χτυπάμε στην επιφάνεια του πανέλου για να κολλήσει σε όλα τα 
σημεία. 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PVC Profiles

Το MARMO VIALLE συμπληρώνεται με τα κατάλληλα προϊόντα 
όπως μπορντούρες και προφίλ. Αυτά παράγονται σε διάφορα 
σχήματα και διαστάσεις.
Τα προφίλ τοποθετούνται με ακριλική μαστίχα κατευθείαν στην 
επιφάνεια που θέλουμε να επικολληθούν.

Προφίλ Αλουμινίου
Τα προφίλ αλουμινίου αποτελούν μια εύκολη λύση για την ένωση 
των πανέλων όπου απαιτείται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προφίλ σε σχήμα T, U, γωνιακά και προφιλ στις άκρες των 
πανέλων.

Ενώσεις μεταξύ πανέλων
Τα πανέλα MARMO VIALLE μπορούν να ενωθούν χωρίς περιθώριο 
για αρμό. Δεν απαιτούν αρμόστοκο. 
Σε περίπτωση που θέλουμε να επιτύχουμε διακοσμητικούς 
αρμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα PVC προφιλ ή τα 
προφίλ αλουμινίου.

Η χρήση των κονιαμάτων λειτουργεί ως υγρομονωτικό. Για αυτόν 
τον λόγω δεν χρειάζεται να ενωθούν τα πανέλα για την επίτευξη 
υγρομόνωσης. 



ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ
Τα MARMO VIALLE κόβονται εύκολα στις επιθυμητές διαστάσεις 
με διαφορετικές μεθόδους. Η μεγάλη ευκολία στο κόψιμο βοηθά 
στην γρήγορη τοποθέτηση.

Πριόνι

Κόβονται εύκολα με πριόνι. Διαφορετικοί τύποι πριονιού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως κυκλικό πριόνι και 
πριονοκορδέλα.

Κυκλικό Τρυπάνι

Το κυκλικό τρυπάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα 
οπών για τις πρίζες.

Κοπίδι

Μπορεί να κοπεί με κοπίδι. Όπως και με τα πλακίδια, χαράζουμε 
το πανέλο στην επιθυμητή θέση και το πιέζουμε για να σπάσει. 

Φύλλο προστασίας πανέλου

Το MARMO VIALLE έρχεται με νάυλον για προστασία της 
επιφάνειας του κατά τη μεταφορά και τη τοποθέτηση. 
Το προστατευτικό φύλλο αφαιρείται 7 ημέρες μετά την 
τοποθέτηση του πανέλου.



HEAD OFFICE

25, Βασιλέως Ηρακλείου 6ος όροφος

Θεσσαλονίκη, 546 24, Ελλάδα

+30 2311 241443

info@myloft.eu

myloft.eu


