
UMBRIANO

יןטישרקאב דיעלב

Dummy TextDummy Text



חדש ובלעדי מבית אקרשטיין
משפחת אבני ואריחי 'אומבריאנו'

.UMBRIANO – חברת אקרשטיין השיקה  את סדרת הגימורים החדשה- משפחת אומבריאנו
מכלול של אריחי ואבני ריצוף בטכנולוגיית גימור חדשנית המעניקה לאבני ואריחי הריצוף 

מראה של אבן טבעית דמויי אבני גרניט, בזלת וכדומה.

משפחת אומבריאנו מיועדת להשתלב בפרויקטים יוקרתיים במרחב הציבורי האורבני, בטיילות, כיכרות, שבילים, מדרחובים 
ועוד. הרכב הבטון באריחים ממשפחת 'אומבריאנו' מאפשר אטימת פני השטח ברמה הגבוהה של הגנה 360 מעלות. 

גימור 'אומבריאנו' הינו פטנט ייחודי זוכה פרסים, מיושם בהצלחה רבה בישראל ובעולם  ומיוצר בישראל באופן בלעדי במפעלי אקרשטיין.

הגנה 360° בסדרת גימורי 'אומבריאנו' מאפשרת: שמירה על ברק והעמקת גוונים; דחיית מים, שמנים, קפה וחומרים 
מכתימים אחרים; הגנה בכל חתך האבן למניעת עלייה קפילרית של רטיבות ולכלוך מהמצע, הפחתת הידבקות מסטיקים, 

ספיגות נימית וספיגות כוללת נמוכות במיוחד. 

'סדרת אומבריאנו', מראה של אבן טבעית - איכות ונראות בלתי מתפשרות

עמידות בהחלקה
R11

R11

ספיגות נמוכה 
הגנה 360°

קלות ניקוי 
ותחזוקה

חוזק לחיצה 
וכפיפה גבוהה

KG

מראה 
יחודי וחדשני

UMBRIANO

תלפיות ירושלים, שלמה אהרונסון אדריכלים רח' בצלאל ירושלים, פרטים מנחים, רחל וינר אדריכלות נוף
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משפחת גוונים

גרניט בז'
212

מידות

גרניט אפור לבן
211

גרניט אפור בהיר
210

גרניט אפור כהה
201

גרניט שחור מנוקד
216

גרניט שחור פחם
206

גרניט אדמה
207

ריצוף לינארית
)ללא פאזה(

16/16/7
16/24/7
 8/16/7

ריצוף אבן הרובע ריצוף טוסקנה אבן הרובע אריחים, אבנים משתלבות,
 10/40/10 12.5/12.5/7 הקו השקט  הקו השקט  הקו השקט
ריצוף אבן  12/25/7 10/40/7 )ללא פאזה( )ללא פאזה(
פוליגונלית 25/25/7 אריח 30/60/7 30/30/7

25/37.5/7 60/60/7 40/60/7 15/30/7
37.5/37.5/7 40/80/7

37.5/50/7
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כיכר העיריה קרית מלאכי, גרשון סולסי אדריכלים

קבצי ה-PDF באתר מונגשים עפ"י תקן נגישות הישראלי )תא"י 5528(.
עלינו לציין כי אין באפשרותינו להנגיש את קבצי ה-PDF במלואם מפאת חשש פגיעה בתצורתם.
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