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 Fasádní a interiérové panely s imitací dřeva

Představujeme Vám revoluční novinku na trhu s obkladovými materiály – panely 
MAGICRETE s imitací přírodního dřeva. Již se nemusíte obávat stárnutí, vyblednutí či 
popraskání dřevěného obložení – s obkladovými panely MAGICRETE se tyto starosti 
stanou minulostí. Panely jsou vyráběny z vysoce kvalitního betonu, který nemění 
barvu, nepraská a neztrácí své dekorativní vlastnosti ani po 20 letech. Obložení 
s imitací přírodního dubu či smrku bude skvělým doplňkem na fasádě Vašeho 
rodinného domu či firemního sídla.

Objevte krásu dřevěné fasády bez nutnosti pravidelné impregnace či speciálního 
ošetření povrchu. Ačkoliv se jedná o betonové panely, díky technologii MAGICRETE 
jsou k nerozeznáni od pravého dřeva. Struktura povrchu má jemné žilkovaní 
a lakovaná úprava působí velmi přesvědčivě. Víc než 10 let zkušeností v oblasti výroby 
umělého kamene nám umožnilo vyrobit téměř dokonalou imitaci přírodního dřeva.

Konstrukce fasádních panelů umožňuje kontaktní lepení na jakýkoliv nosný podklad 
a tím odpadá nutnost použití speciálního závěsného systému. Panely MAGICRETE je 
možné aplikovat na tepelnou izolaci, jako je například extrudovaný polystyrén, a to 
kontaktně nebo s použitím ocelové konstrukce pro větranou fasádu.

Obkladové panely lze bez jakýchkoliv omezení používat k dekoraci interiérů – vypadají 
jako přírodní dřevo, jsou velmi praktické a mají originální design, který určitě ocení 
Vaše rodina nebo kolegové. 
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Klíčové vlastnosti obkladových panelů MAGICRETE:

  Obkladový materiál z vysoce kvalitního betonu, vysoce 
odolný vůči vnějším vlivům

  Vzhled přírodního dřeva díky dokonalé imitaci pomocí 
technologie MAGICRETE

  Bezúdržbový materiál: na rozdíl od přírodního dřeva 
nevyžaduje dodatečné povrchové úpravy

  Originální design 

  Snadná a rychlá montáž  

  Nižší cena v porovnaní s některými fasádními systémy

  Extrémně dlouhá životnost 

  Kvalitní český výrobce obkladových materiálů 
s mnohaletou zkušeností
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 Dekory  Formát panelu

NEAPOL 0212 NEAPOL 0514

NEAPOL 0615 NEAPOL 0414

NEAPOL 0110 NEAPOL 0703

72 cm

1,8/2,6 cm

20 cm

 Obkladové panely s vícevrstvou strukturou dubu v lakované úpravě

 Originální vzhled, jemné žilkování přírodního dubu

 6 základních odstínů s možností libovolné kombinace

 Panely lze používat jako venkovní obložení nebo dekorace v interiérech

 Možnost vodorovné a svislé montáže

 Váha: 44 kg/m2

 Balení: 0,58 m2

 NEAPOL – Dub strukturovaný
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 Dekory  Formát panelu

MADriD 0212 MADriD 0514

MADriD 0615 MADriD 0414

MADriD 0110 MADriD 0703

72 cm

1,8 cm

20 cm

 Obkladové panely s kontrastní spárou

  Spára je integrovanou součástí panelu, tudíž odpadá nutnost provádět
ruční spárovaní

 Jemná struktura přírodního dubu

 Možnost vodorovné a svislé montáže

 Panely jsou určené k použití v exteriérech a interiérech

 Váha: 37 kg/m2

 Balení: 0,58 m2

 MADRID – Dub s integrovanou spárou 



 06

  Obkladové panely s výraznou strukturou přírodního smrku 

  Panely jsou dostupné ve dvou tloušťkách pro vytvoření originálního vzhledu

  5 lakovaných úprav

  Fasádní panely s možností použití v interiérech

  Možnost vodorovné a svislé montáže

 AMBER – Smrk přírodní

 Dekory  Formát panelu

AMBEr 0212 AMBEr 0110

AMBEr 0703

AMBEr 0414

AMBEr 0514

58 cm

1,2-2 cm

14,5 cm

 Váha: 41 kg/m2

 Balení: 0,5 m2
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Magicrete s.r.o.
Chrášt'any 140
252 19 rudná u Prahy
Česká republika

Telefon/Fax: +420 257 951 521
Mobil: +420 605 255 512
Fax: +420 251 619 289
E-mail: prodej@kamen-ploty.cz
Web:  www.magicrete.cz 

www.kamen-ploty.cz


