POLYURETANOVÉ
FORMY
k profesionálnímu
využití

PRODUKTOVÝ KATALOG
Formy umělého kamene • Dlažební formy • Formy plotových systémů

PŘEDSTAVENÍ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ FLEX-MOLD ®

Prvotřídní součásti – pevný základ pro
Váš obchod
Kvalitní formy jsou základem pro spolehlivou
a ziskovou výrobu. Naše formy jsou vyrobeny
z kombinace různých polyuretanových pryskyřic,
které zajišťují nejlepší výsledky v produktivitě
a životnosti. Všechny formy jsou vyrobeny pomocí
automatického licího vybavení, které garantuje
nejvyšší kvalitu a extrémní odolnost. Přísná
kontrola kvality zaručuje, že zákazník obdrží zboží
té nejvyšší kvality.

Výrobky nejvyšší kvality – obrovská
konkurenční výhoda
Všechny výrobky vyrobené ve formách
FLEX-MOLD®

jsou

dokonalou

imitací

s detailní texturou a bohatými přírodními
barvami. Důvodem je jemná textura formy,
která

otiskuje

do

povrchu

kamene

FLEX-MOLD® je přední značka polyuretanových

výnosný obchod a vyrábět realistické imitace

až do nejjemnějšího detailu a aplikace

forem pro širokou škálu užití – imitaci kamene,

s nejvyšším důrazem na detaily.

dekorativních technik FLEX-MOLD® za použití
speciálních barvících činidel a aditiv. To

oboustranné i jednostranné plotové systémy
a dlažbu. Nejvyšší kvalita a extrémní odolnost

Všechny modely v naší produktové řadě byly

poskytuje obrovskou konkurenční výhodu

jsou

FLEX-

pečlivě vyrobeny z přírodních materiálů jako

a zaručuje ziskový provoz.

MOLD®. Vysoká odbornost a přísná kontrola

je kámen, dřevo nebo ručně vyrobené cihly se

kvality během všech fází výroby zaručují

všemi detaily a nuancemi v textuře, které se

Kompletní řešení pro Váš obchod

odráží v konečném výrobku. Neustále pracujeme

Nabízíme Vám kompletní řešení – od forem

na zlepšování již tak vynikajících vlastností

a aditiv až po výrobní vybavení a individuální

existujících produktů a vývoji nových.

plánování výroby. Poskytneme Vám nezbytné

hlavními

vlastnostmi

produktů

absolutní kvalitu.
Profesionální

nadšení

a

implementace

nejnovějších technologií nám umožňuje vyrábět
formy nejvyšší kvality. Všechny naše produkty
jsou vyráběny z prvotřídního polyuretanu a mají
životnost až 3 000 výrobních cyklů. S našimi
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se

odborné znalosti v oblasti organizace, logistiky,
Ať už jste samostatný podnikatel hledající nové

volby základních surovin a součástí. Naším cílem

obchodní příležitosti nebo zavedená společnost

je pomoci Vám založit výdělečný obchod!

produkty získáte maximální kvalitu konečných

na

poli

konstrukčních

materiálů

plánující

výrobků a výjimečnou životnost samotných

rozšíření své produktové řady, FLEX-MOLD® Vám

forem. Naším hlavním cílem je dodávat formy,

může nabídnou širokou nabídku výrobků a služeb

které umožní našim zákazníkům provozovat

ušitých na míru Vašim potřebám a možnostem.
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FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ
Obklad s imitací štípané břidlice

• Typ formy:
polyuretan s tvrdostí 45 Shore
• Vzhled textury:
Štípaný kámen
• Formát výrobku:
550 x 120 mm / 350 x 120 mm / 200 x 120 mm
• Patníky se skládají ze 2 dvou plochých kusů
Vazba rohu vytvořena z plochých kamenů s reliéfní hranou (prvky z formy RKS6060C)
Umělý kámen je vyroben z betonu nebo jiné směsi za použití pružných forem. Má širokou škálu užití,
od zednictví a fasádních dlaždic až po mnoho druhů interiérových dekorací. FLEX-MOLD® nabízí široký
výběr forem na výrobu umělého kamene – naše produktová řada zahrnuje imitace štípaného kamene,

Formát výrobku

polního kamene, cihel a dřeva. Volbou výrobků FLEX-MOLD získáte nejkvalitnější polyuretanové formy,
55 cm

12 cm

které přinesou prospěch Vašemu obchodu a přinesou Vám obrovskou konkurenční výhodu.

12 cm

12 cm

®

35 cm

Celková plocha
výrobku v jedné
sadě forem:

20 cm

VÝHODY FOREM FLEX-MOLD®:

0,792 m2

• Vysoce kvalitní polyuretan vyvinutý speciálně pro wetcast technologii
Polyuretanová pryskyřice, ze které se formy vyrábějí, je navržena tak, aby odolávala speciﬁckým
podmínkám při výrobě umělého kamene.
• Všechny naše produkty jsou vyrobeny pomocí automatických strojů na zpracování polyuretanu
To zaručuje produkty té nejvyšší kvality s prodlouženou životností.

Forma RKS6060A

Forma RKS6060B

Forma RKS6060C

4 prvky
rozměr 550 x 120 mm = 0,264 m2

4 prvky
rozměr 550 x 120 mm = 0,264 m2

4 prvky
rozměr 350 x 120 mm = 0,168 m2
4 prvky
rozměr 200 x 120 mm = 0,096 m2

• Všechny modely jsou navržený interně FLEX-MOLD®
Všechny produktové modely byly navrženy za použití přírodního kamene, cihel a dřeva a pečlivě
převedeny do forem, všechny nuance textury tak jsou viditelné na konečných výrobcích.
• Přísná kontrola kvality
Všechny produkty jsou monitorovány a kontrolovány v různých stádiích výroby tak, aby formy byly
té nejvyšší kvality.

Index

Množství

Rozměry formy

Celková plocha

RKS6060A

1

55 x 12 cm

0,264 m2

RKS6060B

1

55 x 12 cm

0,264 m2

RKS6060C

1

35 x 12 cm / 20 x 12 cm

0,264 m2

SADA

4

0,792 m2

5

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ

Obklad s imitací křemence

Obklad s imitací dřeva

16,5 cm

16,5 cm

Formát
výrobku

30 cm

16,5 cm

16,5 cm

60 cm

60 cm

30 cm

WDS575165

10 cm

Formát
výrobku

Tloušťka
výrobku 25 mm

WDS60165A

WDS60165B

40 cm

WDS30165

Tloušťka
obkladu 15 mm
KVR5040A

Index

6

Celková plocha výrobku v 1 formě

KVR5040A/B/C

0,2 m2

SADA

0,6 m

2

KVR5040B

Tloušťka ﬁnálního produktu
15 mm

WDS60165C

KVR5040C

WDS60165D

WDS275165

Rozměr výrobku

Index

Celková plocha výrobku v 1 formě

Tloušťka ﬁnálního produktu

Rozměr výrobku

40 x 10 cm

WDS575165

0,19 m

3 cm

60 x 16,5 cm

WDS601654A/B/C/D

2

0,2 m (x 4 pcs.)

3 cm

60 x 16,5 cm

WDS30165

0,1 m2

3 cm

30 x 16,5 cm

WDS27165

0,09 m

3 cm

30 x 16,5 cm

SADA

1,18 m

2

2
2
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FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ
Obklad s imitací cihly

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ
Obklad s imitací kamene

INDEX FORMY: OBRC6040

INDEX FORMY: RVS6045

Formát výrobku: 285 x 65 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,24 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 12 kusů

65 mm

Formát výrobku: 310 x 150 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,27 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 6 kusů

285 mm

INDEX FORMY: RVS5040

INDEX FORMY: OBRC603015 / M*
Forma na rohový obklad

Formát výrobku: 500 x 120 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,2 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 3 kusy

56 mm

Formát výrobku: 285 x 65 x 150 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,5 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 7 kusů

285 mm

150 mm

* - forma
s kovovým
rámem

INDEX FORMY: RVS5025

INDEX FORMY: HBR6040

Formát výrobku: 500 x 60 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,125 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 4 kusy

500 mm

150 mm

120 mm

60 mm

Formát výrobku: 210 x 65 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,22 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 16 kusů

500 mm
310 mm

INDEX FORMY: SL9060

INDEX FORMY: HBRC602510 / M*
Forma na rohový obklad

Formáty výrobků:
I- 390 x 195 mm , II - 195 x 195 mm, III - 195 x 95 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,54 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 10 kusů

Formát výrobku: 210 x 65 x 110 mm
Tloušťka dlaždice: 15 mm
Celkový obsah formy: 0,57 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 8 kusů

195 mm

390 mm

390 mm

95 mm

195 mm

195 mm

195 mm

195 mm

* - forma s kovovým rámem

95 mm

INDEX FORMY: SLC604010 / M*
Forma na rohový obklad

Formát výrobku: 390 x 95 x 195 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,58 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 3 kusy
* - forma s kovovým rámem
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FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ
Obklad s imitací kamene

FORMY PRO VÝROBU OBKLADŮ
Obklad s imitací kamene

INDEX FORMY: ML6045

INDEX FORMY: CLC653015 / M*
Forma na rohový obklad

Formát výrobku: 210 x 100 mm
Tloušťka dlaždice: 30 mm
Celkový obsah formy: 0,24 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 12 kusů

100 mm

Formáty výrobků:
I- 280 x 130 x 210 mm
II - 270 x 130 x 190 mm
III - 260 x 130 x 120 mm
Tloušťka dlaždice: 35 mm
Celkový obsah formy: 0,6 běžných metrů rohu
Počet dlaždic v 1 formě: 3 kusy
* - forma s kovovým rámem

210 mm

INDEX FORMY: MR6040

INDEX FORMY: CRK705030
Formát výrobku: 450 x 320 mm
Tloušťka dlaždice 30 mm
Celková kapacita formy: 0,29 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 2 kusů

135 mm

320 mm

Formát výrobku: 270 x 135 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,22 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 6 kusů

270 mm

450 mm

INDEX FORMY: RR9060

INDEX FORMY: AN9060

Formát výrobku: od 40 x 20 do 500 x 300 mm
Tloušťka dlaždice: 40 mm
Celkový obsah formy: 0,54 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 21 kusů

Formát výrobku:
od 70 x 70 mm do 340 x 100 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m2

INDEX FORMY: PL9060

INDEX FORMY: TR6040

Formát výrobku:
od 190 x 120 mm do 400 x 130 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m2

300 mm

Formát výrobku: 400 x 300 mm
Tloušťka dlaždice: 20 mm
Celkový obsah formy: 0,24 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 2 kusů

400 mm

INDEX FORMY: CL9060
Formát výrobku:
od 100 x 25 mm do 400 x 280 mm
Tloušťka dlaždice: 35 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m2
Počet dlaždic v 1 formě: 10 kusů
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INDEX FORMY: RM9060
Formát výrobku:
od 70 x 60 mm do 450 x 300 mm
Tloušťka dlaždice: 25 mm
Celkový obsah formy: 0,5 m2
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FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Jednostranný plotový systém - řada TVD

Forma na výrobu jednostranných panelů TVD1P-20040
Základna formy
je vyrobena
z vodotěsné dýhy

Polyuretanová vložka
pro bezchybný povrch,
výjimečnou texturu
a dlouhou životnost

Oplocení je nezbytnou součástí každého projektu – od soukromého bydlení až po oplocení
komerčních a industriálních budov. FLEX-MOLD® je vedoucí značkou forem na výrobu oboustranných

polyuretanu a pevné vodotěsné dýhy, která zaručuje dlouhou životnost a správnou symetrii
konečných výrobků.

Formát
výrobku

Tloušťka panelu:
5,5 cm

VÝHODY FOREM FLEX-MOLD®:

200 cm

• Kombinace vysoce kvalitního polyuretanu a vodotěsné dýhy pro panelové formy
Můžeme nabídnout širokou řadu různých návrhů a plotových systémů, naším hlavním cílem je
vysoká kvalita a extrémní odolnost.

• Přísná kontrola kvality
Všechny produkty jsou monitorovány a kontrolovány v různých stádiích výroby tak, aby formy
byly té nejvyšší kvality.
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16 cm
Segment sloupu 40 cm

• Ekonomické řešení
Plotové systémy byly navrženy tak, aby se daly efektivně používat a aby generovaly stabilní zisk.
Formy FLEX-MOLD® nevyžadují náročnou údržbu a při správných technologických podmínkách
mohou úspěšně sloužit mnoho let.

16 cm
Segment sloupu 80 cm

• Všechny naše produkty jsou vyrobeny pomocí automatických strojů na zpracování
polyuretanu
To zaručuje produkty té nejvyšší kvality s prodlouženou životností

KONCOVÝ SLOUP

ŘADOVÝ SLOUP

16 cm

dřeva a cihel, stejně jako moderní ploché reliéfy. Plotové formy jsou vyrobeny z kombinace pružného

40 cm

a jednostranných plotových systémů. Naše produktová řada zahrnuje několik druhů textur kamene,

16 cm
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FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Jednostranný plotový systém - řada TVD
TVD1P-20040A/B
Jednostranný panel
Rozměr: 2070 x 400 x 55 mm

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Jednostranný plotový systém

TVDMS - Platforma
Ocelová platforma pro segmenty forem sloupu (bez forem)
Rozměr: 320 x 150 x 150 mm

Skladba 1 plotové sekce
15 см

Výška sekce: 240 cm
Šířka sekce: 215 cm

TVDP-M
Rám panelu (bez formy)
Rozměr: 2100 x 4100 x 60 mm

TVDPLC17021

230 см

15 см

200 см

PANEL
40 см

TVD1P-20040 – 6 kusů

Forma na kryt panelu
Rozměr: 2000 x 160 x 70 mm

SLOUPEK
1 základový segment 80 cm
TVDS151580Z
2 texturované segmenty 80 cm

240
см

TVDS151580

TVDS151540
Sekce sloupku, 40 cm s texturou
Rozměr: 400 x 160 x 160 mm

TVDPSC3025
Forma na stříšku sloupku
Rozměr: 200 x 160 x 70 mm

2 texturované segmenty 40 cm
TVDS151540
1 kovový rám
TVDMS
1 kryt panelu
TVDPLC17021
1 stříška sloupku
TVDPSC3025

TVDS151580
Sekce sloupku, 80 cm s texturou
Rozměr: 800 x 160 x 160 mm

TVDS151580Z
Základová sekce, 80 cm bez textury
Rozměr: 800 x 160 x 160 mm
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TVD/WD-XPS
Texturová raznice
na zadní stranu plotového panelu
Rozměr: 2000 x 400 x 7 mm

Index

Rozměry prvku (mm)

TVD1P-20040 – jednostranný panel

2070 x 400 x 70 mm

TVDS151580 – sekce sloupku, 80 cm s texturou

800 x 160 x 160 mm

TVDS151540 – sekce sloupku, 40 cm s texturou

400 x 160 x 160 mm

TVDS151580Z – sekce sloupku, 80 cm bez textury

800 x 160 x 160 mm

TVDP-M – rám panelu (bez formy)

2100 x 4100 x 60 mm

TVDMS – rám sloupku

3200 x 150 x 150 mm

TVD/WD-XPS – texturová raznice

2000 x 400 x 7 mm

TVDPLC17021 – forma na stříšku sloupku

2000 x 160 x 70 mm

TVDPLC17021M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem

2000 x 160 x 70 mm

TVDPSC3025 – stříška sloupku

200 x 160 x 70 mm

TVDPSC3025M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem

200 x 160 x 70 mm
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FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Jednostranný plotový systém – řada BSL

FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Jednostranný plotový systém – řada BL

Tato plotová řada se vyznačuje minimalistickým designem, který spojuje hladkou drážku s prostým
(řada BLP) nebo strukturovaným (řada BLT) panelem. Sloupky, kryty panelů a stříšky sloupků jsou
ze všech stran rovné. Tento typ oplocení lze použít jak v moderních bytových projektech, tak i jako
oplocení průmyslových budov, komerčních budov a silniční oplocení.

Formát výrobku
ŘADA BLT
400 mm

ŘADA BLP

400 mm

2000 mm
2000 mm

Tloušťka
panelu 55 mm

BLP20040

BLT20040

Plotový panel

Plotový panel

BSL151580

Segment sloupku

BSL20040

BSLC17021

Plotový panel

16

Kryt panelu

BL151580

Plotový sloupek
80cm segment

BL151540

Plotový sloupek
40cm segment

BLC17021
Kryt panelu

Index

Rozměry prvku (mm)

BSL20040 – jednostranný panel

2070 x 400 x 70 mm

BSL151580 – sekce sloupku, 80 cm s texturou

800 x 150 x 150 mm

BSL151540 – sekce sloupku, 40 cm s texturou

400 x 150 x 150 mm

Index

Rozměry prvku (mm)

BSLZ151580 – základnová sekce sloupku, 80 cm bez textury

800 x 150 x 150 mm

BLP20040 – jednostranný panel, plochý povrch

2070 x 400 x 70 mm

TVDP-M – Rám panelu (bez formy)

2100 x 4100 x 60 mm

BLT20040 – jednostranný panel, strukturovaný povrch

2070 x 400 x 70 mm

TVDMS – Rám sloupku

3200 x 150 x 150 mm

BL151580 – sekce sloupku, 80 cm prostý povrch

800 x 150 x 150 mm

TVD/WD-XPS – Texturová raznice

2000 x 400 x 7 mm

BL151540 – sekce sloupku, 40 cm prostý povrch

400 x 150 x 150 mm

BSLC17021 – forma na stříšku sloupku

2000 x 160 x 70 mm

BLZ151580 – sekce sloupku, 80 cm základní segment

800 x 150 x 150 mm

BSLC17021M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem

2000 x 160 x 70 mm

BLC17021 – kryt panelu

2000 x 160 x 70 mm

BSLC1515 – stříška sloupku

155 x 150 x 40 mm

BLC1515 – stříška sloupku

155 x 150 x 40 mm

BSLC1515M – forma na stříšku sloupku s kovovým rámem

155 x 150 x 40 mm

TVDMS – platforma pro montáž segmentů sloupu (bez formy)

3200 x 150 x 150 mm
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FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Oboustranný plot

Kazetová forma

Kazetová forma na
výrobu 2 panelů

řada TVD – suchá břidlice
Rozměry plné sekce: 192 cm x 210 cm
Výška panelu: 30 cm
Výška sloupku (viditelná/plná): 208 cm / 258 cm
Počet panelů v jedné sekci: 7 kusů

Ohebná polyuretanová
vložka

Kovový rám

Forma na jeden
panel

Panelová forma
s kovovým rámem
Základna formy
je vyrobena
z voděodolné dýhy

řada OBR – cihlová zeď
Rozměry plné sekce: 192 cm x 210 cm
Výška panelu: 30 cm
Výška sloupku (viditelná/plná): 208 cm / 258 cm
Počet panelů v jedné sekci: 7 kusů

Polyuretanová vložka

řada SL – vápenec
Rozměry plné sekce: 217 cm x 200 cm
Výška panelu: 40 cm
Výška sloupku (viditelná/plná): 208 cm / 258 cm
Počet panelů v jedné sekci: 5 kusů

Forma na výrobu sloupků

Forma na stříšku sloupku

Forma na kryt panelu

Licí platforma na:
- formu na sloupky
- formu na kryt panelu
- formu na stříšku sloupku
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FORMY PRO VÝROBU PLOTOVÝCH PRVKŮ
Oboustranný plot

Vnitřní vrstva formy je vyrobena z vysoce kvalitního polyuretanu s tvrdostí v rozmezí od A30 do
A85 Shore v závislosti na typu formy a její konﬁguraci. Vnější obal formy je vyroben z voděodolné
konstrukční dýhy a kovového rámu.
Kazetová forma umožňuje výrobu 2 oboustranných panelů v jednom cyklu, čímž dochází ke snížení
potřebných člověkohodin i celkových výrobních nákladů.
Všechny textury FLEX-MOLD® jsou zcela jedinečné; nenajdete tedy žádného jiného výrobce forem
s úplně stejnou texturou.
Formy mají životnost až 3000 výrobních cyklů a zachovávají si výjimečnou výrobní kvalitu v průběhu
celé své životnosti.

Index

Popis plotových forerm

Rozměry prvku (mm)

TVD - štípana břidlice
TVD17030(A/G)2

Forma na panely bez kovového rámu

1700 x 300 x 85 mm

TVD17030(A/G)2M

Forma na panely s kovovým rámem

1700 x 300 x 85 mm

***TVD-CAS

Kazetová forma na 2 panely

1700 x 300 x 85 mm každá

TVDPL1

Platforma na 1 sloupkovou formu

---

TVDPL2

Platforma na 2 sloupkovou formu

---

TVDS25258M

Forma na řadové sloupky s kovovým rámem

2580 x 250 x 100 mm

TVDSE25825M

Forma na koncové sloupky s kovovým rámem

2580 x 250 x 100 mm

TVDSC25825M

Forma na rohové sloupky s kovovým rámem

2580 x 170 x 100 mm

TVDPLC17021M

Forma na kryty panelů s kovovým rámem

1700 x 210 x 80 mm

TVDPSC3025M

Forma na stříšky sloupků s kovovým rámem

300 x 250 x 100 mm

OBR17029 (A/B)2

Forma na panely s kovovým rámem

1700 x 290 x 50 mm

OBR17029 (A/B)2M

Forma na panely s kovovým rámem

1700 x 290 x 50 mm

***OBR-CAS

Kazetová forma na 2 panely

1700 x 290 x 50 mm každá

OBRS25258M

Forma na řadové sloupky s kovovým rámem

2580 x 250 x 80 mm

OBRSE25258M

Forma na koncové sloupky s kovovým rámem

2580 x 250 x 80 mm

OBRSC25258M

Forma na rohové sloupky s kovovým rámem

2580 x 170 x 80 mm

OBRPLC17016M

Forma na kryty panelů s kovovým rámem

1700 x 160 x 60 mm

OBRPSC3030M

Forma na stříšky sloupků s kovovým rámem

300 x 300 x 60 mm

SL20040(A/E)2

Forma na panely s kovovým rámem

2000 x 400 x 55 mm

SL20040(A/E)2M

Forma na panely s kovovým rámem

2000 x 400 x 55 mm

***SL-CAS

Kazetová forma na 2 panely

2000 x 400 x 55 mm každá

SLS20258M

Forma na řadové sloupky s kovovým rámem

2580 x 200 x 80 mm

SLSE20258M

Forma na koncové sloupky s kovovým rámem

2580 x 200 x 80 mm

SLPLC20018DM

Forma na kryty panelů s kovovým rámem

2000 x 180 x 95 mm

SLPSC3030M

Forma na stříšky sloupků s kovovým rámem

300 x 300 x 95 mm

OBR - stará cihla

SL- vápenec
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FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY

FLEX-MOLD® nabízí širokou paletu polyuretanových forem na výrobu wetcast dlažby. Hlavní výhodou při
používání pružných forem je konečný vzhled dlažby – není možné získat detailní texturu kamene nebo
dřeva z pevné nebo kovové formy. Používáním polyuretanových forem na dlažbu budete moci nabízet

FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY
Imitace dřeva

Formát
výrobku

velmi konkurenceschopný výrobek za rozumnou cenu.

20 cm

20 cm

10 cm

10 cm

VÝHODY FOREM FLEX-MOLD®:
• Velmi konkurenceschopné výrobky
Nabídkou výrobků s výjimečným vzhledem a kvalitou získáte velkou konkurenční výhodu.
• Vysoce kvalitní polyuretan vyvinutý speciálně pro wetcast technologii
Polyuretanová pryskyřice používaná na výrobu forem je navržena tak, aby odolávala speciﬁckým
podmínkám při výrobě umělého kamene.
• Všechny naše výrobky jsou vyrobeny automatickými stroji na zpracování polyuretanu
Toto zaručuje vysoce kvalitní výrobky a prodlouženou životnost.
• Přísná kontrola kvality
Všechny výrobky jsou sledovány a kontrolovány v různých fázích výroby tak, aby byla zaručena
nejvyšší kvalita forem.
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BRW404080

BRW503040

Index

Rozměry produktu

Tloušťka

Počet kusů v 1 formě

CELKOVÁ PLOCHA

BRW504030

200 x 100 mm

30 mm

10 kusů

0,2 m2

BRW404080

200 x 100 mm

80 mm

8 kusů

0,16 m2
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FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY

FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY

Cihlový chodník

Imitace žulových kostek

Forma MK

Forma WM

Formát
výrobku
10 cm**

3 nebo
6 cm

Formát
výrobku

50 cm

10 cm**

Index

Rozměry produktu

Tloušťka

Počet kusů v 1 formě

CELKOVÁ PLOCHA

PK6040

100 x 100** mm

70** mm

20 kusů

0,24 m2

** - nepravidelný tvar

40 cm

MK504060 / 504030

Dlažba říční kámen

60 cm

50 cm

10 cm

10 cm

WM604060

WM604060

50 cm

10 cm

WM604030
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10 cm

WM504030

Formát
výrobku

Index

Rozměry produktu

Tloušťka

Počet kusů v 1 formě

CELKOVÁ PLOCHA

MK504060

500 x 400 mm

60 mm

1 kus

0,2 m2

MK504030

500 x 400 mm

30 mm

1 kus

0,2 m

WM604060

600 x 100 mm

60 mm

4 kusy

0,24 m2

WM504060

500 x 100 mm

60 mm

4 kusy

0,2 m2

WM604030

600 x 100 mm

30 mm

4 kusy

0,24 m2

WM504030

600 x 100 mm

30 mm

4 kusy

0,2 m2

32 cm

60 cm

45 cm

2

Index

Rozměry produktu

Tloušťka

Počet kusů v 1 formě

CELKOVÁ PLOCHA

CRK705060

450 x 320 mm

60 mm

2 kusy

0,288 m2

CRK705030

450 x 320 mm

60 mm

2 kusy

0,288 m2
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FORMY PRO VÝROBU DLAŽBY
Imitace pískovce

Formát
výrobku

30 cm

30 cm

45 cm

SS3030

45 cm

SS4545

30 cm

60 cm

SS6045

60 cm

45 cm

60 cm
60 cm

30 cm

SS4530
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45 cm

SS6030

SS6060

Index

Rozměry produktu

Tloušťka

Počet kusů v 1 formě

CELKOVÁ PLOCHA

SS6060A

600 x 600 mm

40 mm

1 kus

0,36 m2

SS6045A / B / C / D

600 x 450 mm

40 mm

1 kus

0,27 m2

SS4530A / B / C / D

450 x 300 mm

40 mm

2 kus

0,27 m2

SS6030A / B

600 x 300 mm

40 mm

1 kus

0,18 m2

SS4545A / B

450 x 450 mm

40 mm

1 kus

0,2 m2

SS3030A / B

300 x 300 mm

40 mm

2 kusy

0,18 m2
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ITES, spol. s r.o.
Příční 18
CZ - 669 02 Znojmo
CZECH REPUBLIC
Tel.:

+420 515 222 961

Fax:

+420 515 220 904

email:

info@ites.eu

web:

www.ites.eu

