FLEXI-SLATE
FOLHEADO DE PEDRA
NATURAL

UTILIZAÇÕES
¯ REVESTIMENTO DE FACHADAS EM MORADIAS, BLOCOS

¯

As folhas de pedra natural destinam-se ao revestimento de paredes
exteriores e interiores, em casas, apartamentos, espaços comerciais, etc.
A pedra natural é bastante valorizada pela sua durabilidade, respeito pelo
meio ambiente, pela riqueza de texturas e beleza única. No entanto apesar
das suas vantagens, tem desvantagens importantes, nomeadamente o peso
que pode implicar signiﬁcativos custos de transporte e de instalação. No
revestimento de algumas conﬁgurações de fachada o peso diﬁculta e em
alguns casos impede a utilização de pedra natural, devido ao peso.

VANTAGENS DE FLEXI-SLATE
¯ PLACAS DE REVESTIMENTO MUITO FINAS
¯ FLEXÍVEL (PAPEL DE PAREDE EM PEDRA)
¯ APARÊNCIA DA PEDRA NATURAL
¯ MENOR PESO DO QUE PEDRA TRADICIONAL O QUE

VIABILIZA MUITAS APLICAÇÕES
¯ DURABILIDADE E ESTABILIDADE DIMENSIONAL
¯ MENORES CUSTOS DE TRANSPORTE
¯ INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
¯ GRANDE VARIEDADE DE OPÇÕES DE DESIGN
¯ FLEXI-SLATE É RESISTENTE AO GELO, PODENDO SER USADO

NO REVESTIMENTO DE FACHADAS

MAGICRETE® :
K Vodojemu 140
252 19 Chrastany, Czech Republic
www.magicrete.cz

CONTACTO EM PORTUGAL :
Telemóvel: 969 258 183
geral@reveste.pt

¯
¯
¯
¯

DE APARTAMENTOS, LOCAIS COMERCIAIS, ESCRITÓRIOS,
ETC.
APLICAÇÃO EM CASAS DE BANHO E COZINHAS
DECORAÇÃO ENQUANTO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO
DECORAÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELEMENTOS INTERIORES
REVESTIMENTO DE TETOS
LAREIRAS

...E MUITOS OUTRAS UTILIZAÇÕES.
MAGICRETE® apresenta um produto inovador de última geração - o
revestimento natural FLEXI-SLATE. É uma revestimento em folha de pedra
natural ﬂexível com 2,5mm. Uma placa de 120x60cm pesa apenas 1,5Kg.
Visualmente não conseguirá distinguir da pedra sólida. FLEXI-SLATE é
ﬂexível (chamado papel de parede em pedra), o que o torna adequado para o
revestimento de superfícies curvas, sem daniﬁcar a face visível.
FLEXI-SLATE pode ser aplicado em zonas novas tanto em interiores como
exteriores, em tetos, móveis, portas e outros elementos interiores.
Devido ao baixo peso o custo de transporte será menor assim como o
manuseamento está facilitado. O baixo peso proporciona ainda menores
custos de instalação.
Flexibilidade, baixo peso e requisitos menores para transporte e
instalação - estas são as principais vantagens do revestimento FLEXISLATE.

O revestimento FLEXI-SLATE cria novas oportunidades para o
revestimento de fachadas e revestimentos interiores.

TERAKOTA

PLATINUM

ONYX

INDIGO

EARL GREY

EBONY

EVEREST

AQUAMARINE

EMERALD

IVORY

MAHAGON BLUE

OS PRODUTOS DE PEDRA NATURAL PODEM CONTER VARIAÇÕES NOS TONS DE COR
Informação técnica
Revestimento compósito compreendendo uma ﬁna camada de pedra natural
sobre uma base de resina epóxi. A superfície frontal é estruturada com uma
textura até 2 mm de espessura. Devido à natureza do material natural, cada peça
é única em termos de estrutura e cor.
Aplicação: forro de parede exterior e interior, acabamento superﬁcial de móveis,
elementos arquitectónicos, forro de tecto

Face visível:
Fina camada de pedra natural

Face posterior:
Resina epoxy

Formato do produto: 120x60 cm / 60x30 cm
Espessura: até 2,5 mm

