PREZADO CLIENTE,

T

emos diferentes linhas para várias aplicações com custos
diferenciados. Utilizando o Ladrilho Hidráulico consegue-se criar uma atmosfera que imprime o sentimento desejado
ao ambiente, otimizando custos, qualidade, beleza, segurança
com baixo custo de manutenção.

PRODUTO: Código L17, Linha de revestimento antiderrapante e autorelevo, Ladrilho Hidráulico 49 Esferas, 20 x 20
cm.(auto clean, and safety tiles.).
DESCRIÇÃO: Ladrilho Hidráulico 49 esferas, 20 x 20 cm,
para calçadas, garagens, playgrounds, piscinas, saunas, varandas áreas de serviços, áreas molhadas e secas em geral.
• Podotátil alerta, é um piso em alto-relevo, com textura e
volumetria especial para deﬁcientes visuais, auxiliando no
caminhar e desenvolver rotas em calçadas de shoppings,
estacionamentos e outros ambientes através da sensação
nos pés, tendo inclusive modelos direcionais, para parada,
dentre outros.
• Provoca efeito relaxante, terapêutico, durante o banho de
chuveiro e banheira, massageando a sola dos pes e o corpo
confortavelmente.

• Fácil escoamento de sujeira através do ﬂuxo da água.
•Anti-derrapante de baixa manutenção.
•Resistente ao alto-tráfego.
•Várias cores.
•Vários modelos decorados.
•Fácil reposição
•Baixo acúmulo de calor, (atérmico em modelos com cores
claras).
TRATAMENTO E MANUTENÇÃO RECOMENDADA:
Conforme Manual de Instalação e Manutenção do Ladrilho
Hidráulico.
CORES DISPONÍVEIS: 58 existentes em nossa home page
www.limestone.com.br, (conforme mostruário físico de cores).
EMBALAGEM: Caixa de papelão reforçada.

DESENHO ESQUEMÁTICO:
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Piso de box em Ladrilho Hidráulico 20 x 20 cm, Linha Antiderrapantes 49 Esferas na cor Branco
Diamante.

Piso de banheiro em Ladrilho Hidráulico 20 x 20 cm, decorado, linha geométrica, modelo Baguá nas cores Pêssego Citrino nº
08,Marﬁm nº 33 e Verde Desmaiado nº 26 Piso de box em Ladrilho Hidráulico 20 x 20 cm, Linha Antiderrapantes 49 Esferas na
cor Amarelo Pantone
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Piso de Ladrilho Hidráulico 49 Esferas 20 x 20 cm, Podotátil, antiderrapante, autotráfego e de fácil limpeza, preto, delimitando rampa para
deﬁcientes visuais e pedestres em geral.

Piso de Ladrilho Hidráulico 49 Esferas 20 x 20 cm, Podotátil, antiderrapante, autotráfego e de fácil limpeza, preto,
delimitando área de entrada e saída nos vagões do metrô Rio de Janeiro na estação de Copacabana .
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Fotos em detalhe do piso do metrô. Fotos anteriores.

End. Fábrica: Caminho da Fazenda n.º 06,Ilha de Guaratiba - Rio de Janeiro - CEP: 23045-630 RJ - Brasil
Tel/Fax.: 55 (21) 2410-7172 / 2410-7877 - Cel. Vendas Técnicas: 55 (21) 9606-9627 - Cel. Fábrica: 55 (21) 9909-0709
Site: www.limestone.com.br / e-mail: limestone@limestone.com.br

