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ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ KLINKER, ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Η ενασχόληση της ACM με τα πλακίδια klinker και cotto αρχίζει με
τη συνεργασία της με την εταιρεία ΟΞΥΜΑΧΟΝ, την πρώτη ελληνική
εταιρεία, που το 1998 παρήγαγε το κεραμικό πλακίδιο klinker για
βιομηχανικούς χώρους, για γενική χρήση και τους klinker κυβόλιθους.
Μετά το κλείσιμο της ΟΞΥΜΑΧΟΝ και την ενδελεχή έρευνα
αγοράς στον ευρωπαϊκό χώρο, η ACM ξεκίνησε τη συνεργασία της
με το γερμανικό οίκο INTERBAU-BLINK και έγινε ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος στο βιομηχανικό πλακίδιο klinker για τη Νότια Ελλάδα
μέχρι και σήμερα. Επίσης, εισάγει το klinker πλακίδιο γενικής χρήσης,
τους klinker κυβόλιθους της ABC και τα cotto πλακίδια της SANNINI.

Βιομηχανικό πλακίδιο klinker
Το δάπεδο κάθε βιομηχανικού χώρου είναι αυτό που δέχεται όλες
τις καταπονήσεις οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας είτε αυτές
είναι μηχανικές είτε θερμικές είτε χημικές. Το πλακίδιο klinker είναι το
πλέον κατάλληλο να αντέχει όλες τις παραπάνω καταπονήσεις, καθώς
παράγεται σε πολλά πάχη, έχει σχεδόν μηδενική απορροφητικότητα
και υψηλή αντιολισθηρότητα (R12). Σε συνδυασμό με τα ειδικά
σοβατεπί με κούρμπα, που τοποθετούνται περιμετρικά μεταξύ
τοίχου και δαπέδου και το γέμισμα των αρμών με εποξεικό στόκο,
προσφέρουν την υγιεινή και ασφάλεια που απαιτεί κάθε χώρος
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ KLINKER ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Πλακίδιο γενικής χρήσης και κυβόλιθοι klinker
Η χρήση κατάλληλων υλικών για την επίστρωση των δαπέδων σε
υπαίθριους χώρους, όπως πλατείες, αυλές, πεζόδρομους και την
επένδυση τοίχων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, είναι ένας σημαντικός
παράγοντας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο klinker κυβόλιθος, σε αντίθεση με τους τσιμεντοκυβόλιθους, είναι
ένα φυσικό υλικό, που διαθέτει υψηλές αντοχές σε μηχανικές, θερμικές
και χημικές καταπονήσεις. Ωστόσο, πέρα από το καθαυτό υλικό, η
εφαρμογή του κυβόλιθου (εγκιβωτισμός σε άμμο κι όχι σε τσιμέντο)
είναι αυτό που τον κάνει πραγματικά φιλικό και εναρμονισμένο με το
φυσικό περιβάλλον.
Τα klinker –πλακίδια γενικής χρήσης– όπως πλακίδια δαπέδου, listello
επένδυσης τοίχων, ειδικά τεμάχια επένδυσης σκάλας, διαθέτουν
υψηλές αντοχές και προσφέρουν ένα διαχρονικό και υψηλής
αισθητικής αποτέλεσμα.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ KLINKER ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Πλακίδιο cotto
Τα cotto πλακίδια είναι ιδανικά για δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων καθώς διαθέτουν αντοχή, πλαστικότητα και φυσική ομορφιά.
Είτε βιομηχανοποιημένα είτε χειροποίητα, τα cotto πλακίδια
παράγονται σε πολλά σχέδια, υφές, διαστάσεις και πάχη, στοιχεία που
τα ανάγουν στην ιδανική λύση επένδυσης τόσο σε οικιακούς χώρους,
όσο και σε έργα ανάπτυξης περιβάλλοντος χώρου.
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XΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ COTTO ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.
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