Budúcnosť
dekorácii
z Talianska

Tracce
e zdravotná a ekologická nezávislosť
e dekoratívny povrch pre interiér i exteriér
e patentovaná ochrana v celej Európe a zámorí
e trvanlivosť, oteruvzdornosť a umývateľnosť vodou
e priaznivá cena materiálov už od 1,37 eur/m² vrátane DPH
e perfektný vzhľad, jednoduchá aplikácia, voliteľné doplnky
e pestrá paleta farieb s neobmedzeným množstvom odtieňov
e možnosť použitia aj pre vlhké prostredia a sprchový kút
e certifikovaní aplikátori s niekoľkoročnými skúsenosťami
e pohodlný nákup cez predajnú sieť CANDIS alebo e-shop

Hľadáte na úpravu stien niečo moderné, dostatočne odolné,
mimoriadne kvalitné, čo zároveň zanechá v človeku jedinečný dojem?
Potom dávame do pozornosti náterovú hmotu Tracce od výrobcu
dekoratívnych náterových hmôt CANDIS. Jej ideálny povrch v imitácii
betónu prekvapí nielen vzhľadom, ale aj prijateľnou cenou.

V

ýrobný systém talianskeho
výrobcu CANDIS ponúka
veľmi spoľahlivé náterové
hmoty s pestrou paletou
farieb. Zvlášť dobrú povesť
majú dekoratívne farby a doplnky
z rady Antiche Terre Fiorentine (antické zeminy florentské) pre ich jedinečný vzhľad, jednoduchú aplikáciu
(aj vo vlhkom prostredí), ale tiež pre
trvanlivosť, oteruvzdornosť a dobrú
umývateľnosť vodou. Najnovšie trendy
povrchových dekorácií stien a nové
metódy nadväzujú na taliansku históriu a aj vďaka náterovej hmoty Tracce
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sa podarilo oživiť krásu starovekých
benátskych palácov a paladiánskych
víl. Tracce je materiál, pomocou ktorého možno mimoriadne rýchlo a jednoducho vytvoriť ľubovoľnú dekoráciu,
stačí si len vybrať zo vzoriek Rock,
Utopia, Forma, Alabaste a Maya alebo
z efektov získaných pomocou jedného
prípadne viacerých nástrojov vhodných na zdokonalenie požadovanej
štruktúry či tvaru (maliarsky valec,
hladidlo, kefa, špachtľa, špongia, štetec, handra, rukavica). Skrátka, Tracce
predstavuje ideálne riešenie pre spájanie tradícií so súčasnými potrebami.

Vlastnosti náterovej
hmoty Tracce
Tento vysoko priedušný produkt z haseného vápna je určený pre dekoráciu
stien. Povrch ním upravenej plochy
nie je hladký, miestami vykazuje
poréznosť, ktorá sa lazúrou dokonca
zatmaví. Stena je miestami hladká,
ale zároveň aj hrubá, výsledný efekt
imituje pohľadový betón. Ide vlastne
o ručne aplikovanú veľmi tvrdú stierku s množstvom neovplyvniteľných
hladkých a hrubých častí. Aplikáciou
laku je povrch maximálne odolný
voči vode, preto sa Tracce hodí na

úpravu povrchov, ktoré sú v neustálom kontakte s vodou: vane, sprchy,
sprchové kúty, bazény... Podmienkou
pre použitie v takomto prostredí je
aplikácia neutrálneho vosku Tracce
Cera v jednej vrstve (v CANDIS ho vyrobili špeciálne pre tento účel). Nanáša
sa rovnomerne na dokonale suchú,
vopred dekorovanú plochu. Po jeho
vsiaknutí sa celá plocha vyleští vlnenou handrou alebo netkanou látkou.
S Tracce sa dajú vytvárať originálne
textúrové efekty, vzory i dekorácie,
môže sa použiť nedofarbovaný, ale aj
zafarbený - pre tento účel sa využíva
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tónovací stroj alebo toner ATF zvolený z bohatého sortimentu CANDIS
(v pomere 1 toner na balenie 6 kg,
4 tonery na balenie 24 kg). Náterová
hmota sa na stenu nanáša v rovnomernej hrúbke približne 2 mm hladidlom z nerezovej ocele.

Široké spektrum
farieb
Všetky vzorky CANDIS, náradie, dekoratívne výrobky, farbiace tonery,
použité pre produkt Tracce, sú iba
orientačné. Výrobok totiž ponúka
rozmanité farebné možnosti, ktoré
možno dosiahnuť použitím až 64 tonerov ATF zmiešaných s neutrálnymi
farbami Arabesque a Le Velature.
Pre správne zvolený odtieň je dobré
použiť relatívny vejár farieb 15 Toni
alebo katalóg Etnika.
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Z tonerov ATF možno vytvoriť akúkoľvek farbu, rovnako neobmedzený je
aj výber nástrojov pre dekorovanie
produktu Tracce alebo na nanášanie
vosku. Rozsiahla škála dekoračných
možností vytvára podmienky pre tvorbu neobmedzeného množstva efektov,
ktoré závisia len od fantázie a zručnosti aplikátora.

Najbližšia vzorkovňa
Zastúpenie spoločnosti CANDIS pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko sídli v Trenčíne, kde vzorkovňa s rozlohou
200 m² ponúka rôzne povrchy pre interiér i exteriér, odolné voči vode, s maximálnou životnosťou i tvrdosťou. Steny
upravené náterovými hmotami CANDIS
vynikajú dramatickosťou, neprehliadnuteľnou krásou, jemným až éterickým
dotykom - pekne vyniknú ako doplnok

v minimalistických i štýlových interiéroch. Vo vzorkovni nechýba ani množstvo účelných či dizajnovo riešených
povrchov stien a stropov. V prípade
záujmu o prezentáciu alebo virtuálne
riešenie, ako by mohol vyzerať konkrétny interiér či exteriér, možno dohodnúť
termín obhliadky. Pre tento účel je k dispozícii aj niekoľko vzoriek. Vzorkovňa
v rámci veľkoobchodu slúži aj ako
objednávkové miesto pre spolupracujúcich architektov, dizajnérov, developerov, stavebné a realizačné firmy, hotely,
wellness centrá...
Príďte sa inšpirovať prehliadkou posledných trendov nepreberného množstva materiálov, tvarov, farieb a vzorov,
získate tak nielen dokonalý prehľad,
ale vaše sny o výnimočnej úprave niektorej časti interiéru či exteriéru môžu
dostať aj reálnu podobu.
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