
NA.ME

Na.me to połączenie ponadczasowego uroku kamienia z funkcjonalnością odpowiadającą oczekiwaniom współczesnych użytkowników. Płyty znakomicie 
odzwierciedlają walory estetyczne swojego naturalnego pierwowzoru, atrakcyjnie eksponując niepowtarzalne motywy zdobnicze. Kolekcja wyróżnia 
się przy tym różnorodnością dostępnych formatów, faktur i kolorów, dając nieograniczone możliwości kreatywnego aranżowania przestrzeni. Wersja o 
grubości 2 cm oferuje 8 intrygujących opcji kolorystycznych, ujętych w 3 kategoriach.

Ponadczasowy urok kamienia

Tabela logistyczna

Dostępne kolory

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.
*produkt dostępny na zamówienie

JURA 
BEIGE

BOURGOGNE OCEAN 
GREY

SWISS 
GREY

LUMNEZIA NOIR 
BELGE

GRIS 
BELGE

OVERCASTNOISETTE 
BELGE

NIGHTFALL

Dostępne formaty  
[cm]

Waga opakowania 
[kg]

Płyt w opakowaniu 
[szt.]

m2 / opakowanie
Opakowań na 

palecie
m2 / paleta dostępne kolory

60 x 60 32,57 2 0,72 30 21,60 Jura Beige
Bourgogne

Ocean Grey
Swiss Grey
Lumnezia

Noir Belge 
Gris Belge 

Noisette Belge
Overcast 
Nightfall

90 x 45 37 2 0,81 27 21,87

120 x 60 33,40 1 0,72 20 14,40

120 x 30 33,40 2 0,72 20 14,40

60 cm 60 cm45 cm 30 cm

 60 cm

 120 cm 120 cm

 90 cm



Sugerowane sposoby ułożenia

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

NA.ME

Zgodność z normą PN-EN 14411:2012

J/M szt.

Waga [kg/m2] lub [kg/szt] ok. 16

Wymiar poszczególnych elementów wg katalogu producenta

Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia naturalna

Sposób obróbki gres porcelanowy barwiony w masie

Odporność na uderzenia 0,88

Odporność na zgięcia S 13.671 N; R 51,7 N/mm2

Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN] centralnie - 6,40 kN; centralny punkt boku - 7,43 kN; 
przekątna - 4,14 kN

Odporność na warunki atmosferyczne brak szkód

Odporność na ścieranie 139 mm3

Nasiąkliwość [%] 0,05%

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm] 
 

długość szerokość grubość

+/- 2 mm +/- 2 mm +/- 0,5 mm

Współczynnik liniowej ekspansji termicznej 6,3 x 10-6 oC-1 

Odporność na plamy 5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie R11

Odporność na wstrząsy termiczne brak szkód

Odporność na środki chemiczne UA ULA UHA

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) Do stosowania na tarasach, basenach, ścieżkach, podjazdach, 
schodach, poręczach, miejscach parkingowych, na ścianach 
oraz wewnątrz budynku

UWAGI zgodność z LEED - w zależności od koloru możliwe 
uzyskanie od 3 do 8 punktów LEED


