Çekici, asil, zarif
PANDOMO® Floor yalnızca yaratıcı seçenekler değil, tatminkar bir
dayanıklılık da sunar. Yalnızca 5 mm’lik bir kalınlık birinci kalite
parke ya da doğal taş zeminlerin sağladığı esnekliği sağlar.
PANDOMO® Floor’un İnce katman kalınlığı ve düşük ağırlığı
restorasyon ya da yenileme çalışmalarında da yaratıcı tasarımlar
uygulanmasına olanak verir.
PANDOMO®
Floor ile oluşturulan yüzeyler yerden ısıtma
sistemlerine ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olduğu
gibi uygulama süresi de müthiş kısadır. PANDOMO® Floor’un
ardındaki güç dizayn ve tesviye bileşeni PANDOMO® K1’dir.
Zeminin sonradan yağ/balmumu esaslı taş yağı ile
desteklenmesi, yüzeye satensi bir parlaklığın yanı sıra
kayma önleyici ve su geçirmez özelliğini kazandırır.

panDOMO K1

Renk seçiminde özgürlük
Beş değişik PANDOMO® renk grubu ile duvar ve zeminlerin rengi
mevcut renklere kesin bir uyum gösterir. PANDOMO® renk
grupları mevcut mimari renk trendlerine cevap verecek şekilde
tasarımlarınıza ilham kaynağı olarak yaratılmıştır.

*

*

1. Açık

2. Doğal

Açık renkli duvarlar mekanın canlılığını
arttırır ve ruh halinize olumlu etki yapar.

Doğal renklerin baskın olması kişide
güvenlik hissi oluşturur.

3. Saf

4. Parlak

Akromatik gri renkler doğada bulunan
renklere yakındır ve gerçek bir
görünüme sahiptir

Bu renkler akdeniz ülkelerindeki ışık
koşullarına uygun renk kullanımından
esinlenmiştir.

PANDOMO® Floor ürün özellikleri
• Yeni binalar, tadilat ve yenilemeler için prestijli, asil ve
yaratıcı tasarımlar.
• Eksiz ve dersiz, homojen görüntülü yüzeyler.
• Birinci kalite parke veya doğal taşlar kadar dayanıklı
ve uzun ömürlü.
• PANDOMO® Wall ile birlikte kullanıldığında zeminden
duvara akıcı geçişler.
• Neredeyse her renk tonu oluşturulabilir.
• Tüm sistem gereksinimler için tek elden çözüm.
• Yerden ısıtma ve tekerlekli sandalyelere uygun.
• 5-10mm uygulama kalınlığı.
• ARDURAPID etkisi sayesinde çabuk kuruma.
• Kısa sürede üstünde yürünebilir, baskıya maruz
bırakılabilir.
• Yüksek kalite standardı: PANDOMO® Floor uygulaması
ARDEX sertifikalı iş ortaklarımız tarafından yapılır.

Yerinde Zarafet

®

Zemin dizayn ve tesviye bileşeni
Test

Test Standardı

Geçen Süre

Sonuç

Uygulama kalınlığı

—

—

Yakl. 5-10 mm

Üstünde Yürüme
(+ 20°C):

—

—

Yakl. 3
saat sonra

Basınç
Dayanımı

EN 196,
part 1

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl
Ykl.
Ykl.

13
20
30

N/mm²
N/mm²
N/mm²

Eğilme
Dayanımı

EN 196,
part 1

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl
Ykl.
Ykl.

3,0
5,0
8,5

N/mm²
N/mm²
N/mm²

Noktasal Güç
Dayanımı

DIN 1168,
part 2

1 gün sonra
7 gün sonra
28 gün sonra

Ykl
Ykl.
Ykl.

45
65
80

N/mm²
N/mm²
N/mm²

Tekerlekli
Sandalye

Uygun

Yerden Isıtma

Uygun

5. Vurgu
Kendinden

emin,

vurgulu

renkler

canlandırıcı ve ilham vericidir.

* Bu renk özellikle PANDOMO W1 için uygundur.
Tüm standart renk değerleri tipografik olarak yaratılmıştır ve yalnızca tavsiye
amaçlıdır. Gerçek renklerde sapma ve farklılıklar olabilir.
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®

Yaratıcı tasarımlar için yeni zeminler
Zeminler PANDOMO® Floor ile tarz ve mekan yaratan bir etken
olarak yeniden doğuyor. Tasarımcılar neredeyse sonsuz dizayn
seçeneklerine kavuşuyor. Buna bağlı olarak mimari konsept
yapının içinde de devam ediyor. Sonuç olarak benzersiz tutarlılıkta,
büyüleyici ve çarpıcı alanlar elde ediliyor. Bu zengin seçeneklerin
ardındaki temel madde şaşırtıcı derecede basit.

Yekpare zeminler
PANDOMO® Floorun geniş tasarım olanaklarının yanı sıra çok özel
bir yeteneği daha var. PANDOMO® Floor ile tek parça yekpare
bir zemin yaratabilirsiniz. PANDOMO® Flooru ek yeri olmadan
uygulayarak mükemmel saflıkta zengin zeminler oluşturabilirsiniz.

Çimento esaslı malzeme yumuşak ve zarif bir yüzey oluştururken
geniş renk seçenekleri yaratıcılığa sınırsız özgürlük sağlar.
PANDOMO® Floor ile neredeyse her renk tonunu oluşturmak
mümkündür, ek yeri ya da derz olmaksızın dekoratif amaçlı ya da
kapsamlı uygulamalarda kullanılabilir.

panDOMO
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®

Mekanı tarz ve hayal gücü ile doldurmak
PANDOMO® Floor’un gücü mekanın genel konsepti ile tutarlı bir
bütünleşme göstermesinin sonucu olarak onu zenginleştirmesidir.
PANDOMO® Floor mimari tarzdan bağımsız olarak istenen etkinin
yaratılması için ideal çözümü sunar. Kişiye ve zevke özel renk
seçenekleri, gölge, çizgi ve benzer değiştirici etkiler zemini
canlandırarak mekanı güzelleştirir. Seçilen tarz ne olursa olsun
PANDOMO® Floor ihtiyaca göre uygulanarak her mekana kendine
has, benzersiz bir hava verir.

