NEFES ALAN DUVARLAR

FLEXI CLAY PANEL

•Geri dönüşüm malzemesidir.

•Recycling material.

•%100 yangına direnç gösterir,
yanmaz.

•100% resistance to fire, unfired.

•Nefes alır, sağlıklıdır.

A1 sınıfı yanmazlık sertifikası
mevcut olan bu ürün ile iç cephe,
dış cephe ve zemin farketmeksizin
doğal ve estetik alanlar yaratmanıza olanak sağlayacaktır.

Flexi-Clay which has A1 class fire
certificate can allow you to create
natural and aesthetic areas for
your interior, exterior and floor.

115x57,5cm
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•Tercih edilen derz boşluğa doldurulur.

•Derzin boşluğa tam yerleşmesi sağlanır.

•The preferred joint glue fill to space.

•Provide to settle joint glue to spaces well.

•Spatula benzeri bir araç ile taşan derz
temizlenir.

•Kuru bir bezle derz boşlukları temizlenir.

•The overflow glue can be clean with tool
such as putty knife.

•You can clean the joint gaps
with a dry cloth.

052
120x60cm

Kendiliğinden temizlenen doğal
bir ürün olması, leke tutmaması,
son derece dayanıklı bir ürün
olması Flexi-Clay ürününün öne
çıkan özellikleridir.

The highlights of the Flexi-Clay
product is self-cleaning natural
product, stain resistant, and
extremely durable.

115x57,5cm

This natural Flexi-Clay product
which makes your wall breathable
is an unique product that has been
developed to create an extremely
healthy living space.

•The product places on the flat and clean
wall. If you want to suture for your application, you have to give a space for joint.
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Duvarlarınızın nefes almasını
sağlayacak, kokusuz ve bu doğal
Flexi-Clay ürünü son derece
sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmanız için geliştirilmiş benzersiz
bir üründür.

22,2x6,3cm

Flexi-Clay product that produced
by the development of clay which
a part of handicrafts in all known
periods. It takes its color and
structure from completely natural
soils. It is thin, light, durable and
flexible product.

159x58cm

Bilinen tüm dönemlerde el
sanatlarının bir parçası olan kilin
geliştirilmesiyle üretilen Flexi-Clay
ürünü, rengini ve yapısını tamamen doğal topraklardan alan;
ince, hafif, dayanıklı ve esnek bir
dekorasyon malzemesidir.
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•The ceramic glue or similar glue must be
apply to the back side of the product evenly.
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•Breathable and healthy.

•Ürün düz ve temiz duvara yerleştirilir.
Derzli uygulama yapılmak istenirse, derz
boşluğu bırakılarak ürün duvara yerleştirilir.

115x57,5cm

•Completely green product.

•Ürünün arka tarafına seramik yapıştırıcısı
veya benzeri tutkallar sürülür.

115x57,5cm

•Tamamen çevreci bir üründür.

115x57,5cm

BENEFITS OF CLAY

22,2x6,3cm

KİLİN FAYDALARI

115x57,5cm
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A
326C4
24x6cm

doğal
topraklardan
gelen enerji
ve estetik

22,5x6cm

NEFES ALAN DUVARLAR

the aesthetic
and energy of
natural soil
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PRODUCT FEATURES:

•Şaşırtmalı yerleştirme yapılarak daha estetik
bir sonuç alınabilir.

•Esnek ve hafif

•Flexible and Light

•The pieces can place irregularly for a
better result.

•Dayanıklı ve kırılmaz

•Durable and unbreakable

•Yüzde yüz yanmaz

•%100 unfired

•Leke tutmaz

•stain-resistant

•Kokusuz, neme dayanıklı.

•Odorless, moisture resistant.

•Çevre Dostu

•Eco-friendly

TEXTURES

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

30 yıl
garanti
30 years
warranty
NEFES ALAN DUVARLAR

