
lithoverde
design: franz siccardi

salvatori
lithoverde

design: franz siccardi

Firma Salvatori sídlící v severním Toskánsku, v oblasti známé těžbou 
mramoru bianco carrara, se věnuje zpracování přírodního 
kamene už od roku 1946.

Lithoverde® je prvním produktem svého druhu na světě, získal řadu 
ocenění a certifikací. Materiál se skládá z 99% z kamenných 
odřezků a 1% přírodní pryskyřice, která plní funkci tmelu. 
JJedinečnost kolekce Lithoverde® tak spočívá v maximálním využití 
již vytěženého kamene.

Obklad Lithoverde® je určen pro interiér k pokládce na stěnu 
i na podlahu.  

99% přírodní kámen 
(bianco carrara, crema d’orcia, 
gris du marais, pietra d’avola)

 1% přírodní pryskyřice

 Franz
Siccardi

materiál
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Lithoverde® / bianco carrara 

certifikáty
Produkt Lithoverde je nositelem certifikátu "Recycled Content 
Certification". Je zařazen do programu LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design). 

Využití kolekce Lithoverde® v interiéru tak umožňuje, aby stavba 
nezávislé ověření LEED získala.
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Lithoverde® / bianco carrara
Lithoverde® / gris du marais
Lithoverde® / pietra d̀avola
Lithoverde® / mix&match

Produkt Lithoverde® je k dispozici v následujících materiálových 
variantách: 

- u textury Mix & Match, která kombinuje Lithoverde® Pietra 
ďAvola a Crema ďOrcia, je záměrně dosaženo nahodilého 
vzhledu spíše než pravidelné šachovnice

bianco 
carrara

crema
d̀orcia

gris
du marais

pietra 
d̀avola

mix &
match

barevnost 
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Produkt Lithoverde® je k dispozici ve dvou typech balení:

Mixed - kombinované délky
Obsahuje pruhy o rozměrech 410, 810, 1220 x 305 mm a tloušťce 
14 nebo 20 mm. 
Jedno balení obsahuje vždy stejný počet kusů každého rozměru.

balení pruhů o tloušťce 14 mm - 25,3 m2 / 102 ks
bbalení pruhů o tloušťce 20 mm - 18,6 m2 / 75 ks

Uniform - jednotná délka
Obsahuje pruhy o rozměru 610 x 305 mm a tloušťce 14 mm. 

balení  - 0,74 m2 / 4 ks

rozměry
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rozměr - 30.5 x 41 cm
tloušťky - 1.4 cm, 2 cm

rozměr - 30.5 x 81 cm
tloušťky - 1.4 cm, 2 cm
                                                                 
rozměr - 30.5 x 122 cm
tloušťky - 1.4 cm, 2 cm
                                                                 

rozměr - 61 x 30.5 cm
tloušťky - 1.4 cm

                                                                 

pruhy / kombinované délky                                                                  

pruhy / jednotná délka                                                    
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2018-01-09

DC 616 s.r.o.
Palouky 616
253 01  Hostivice
info@designclub.cz

+420 731 136 000  
+420 603 268 541  
+420 731 129 165  
+420 603 258 522

  

obchod
expedice
servis
administrativa

kontakt CZ                                                                       

váš autorizovaný prodejce

30.5 x 41 x 1.4 cm 
30.5 x 81 x 1.4 cm 
30.5 x 122 x 1.4 cm 

30.5 x 61 x 1.4 cm 

typ                                                                   rozměr                                                                         cena bez DPH

1 balení pruhů Lithoverde® 
kombinovaných délek 

1 balení pruhů Lithoverde® 
jednotné délky 
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ceny
ceny uvedených variant a dalších produktů z kolekce 
na vyžádání
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