GEO

‘09

DE NIEUWE
GENERATIEinSteen
de meest geloofwaardig gereconstrueerde steen ter wereld

Met bouwproducten die een uitstekend alternatief bieden voor
natuursteen, verbindt Geopietra® de hoge kwaliteit van de
constuctietechnologie met een nauwkeurige bescherming van de
ecologische waarden.
Geopietra® heeft een ‘avant-garde’ technologie ontwikkelt die het
mogelijk heeft gemaakt om de meest geloofwaardig gereconstrueerde
steen ter wereld te realiseren, zo dicht bij de realiteit dat het onmogelijk
is geworden om hem te imiteren. Geopietra® gebruikt uitsluitend
natuurlijke elementen en een volledig manuele methode van kleuring.
Het vindt zijn oorsprong in de artisanale producten van hoge kwaliteit,
volledig veschillend van de koude industriele replica’s en dus nooit
identiek aan elkaar.
De steen als een bezetting van gereduceerd gewicht en met een
gelimiteerde dikte tot enkele centimeters is een revolutie in de
bouwwereld. Dankzij zijn opmerkelijke technische kwaliteiten en zijn
volledige compatibiliteit met de huidige constructiematerialen en
systemen, kan het perfect toegepast worden zelfs in situaties waar
natuursteen niet efficient kan gebruikt worden. De moderne toepassing
van de steen als esthetisch element en niet meer dragend eist de kennis
en het respecteren van de logica in de constructiebouw die de basis zijn
geweest voor het gebruik van deze materialen. Door zijn veelzijdigheid
kan het gebruikt worden in alle vormen van extreme en denkbare
architecturale wensen, doch hoe meer men zich houdt aan de oude
structurele regels, hoe aannemelijker het resultaat zal zijn.
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Geopietra® heeft zijn onderzoek uitgebreid tot de ontwikkeling van
materialen die gebruikt worden bij de bezettingstechnieken, het
opvoegen en de afwerking. Dit zijn bepalende details met betrekking
tot de eindafwerking, geschikt als aanvulling die de kwaliteit van een
materiaal van hoog niveau doen uitkomen, het zijn de vruchten van
jarenlange ervaring en een grote passie voor constructie. Er zijn meer
dan 30 verschillende modellen van stenen met elk 5 basiskleuren en
enkele speciale kleurschakeringen. Elk model wordt gemaakt uit een
serie van matrijzen, allen verschillend van elkaar, die werden gevormd
uit unieke stukken van natuursteen. Bijvoorbeeld, het model Lavone
wordt geconstrueerd in 600 verschillende matrijzen met een gemiddelde
dikte van 3,5 cm die varieert van een oppervlakte van 50 tot 370 m2.
Dankzij het grootste vertrouwen in de onbetwistbare kwaliteit van de
materialen, geeft Geopietra® een garantie van 50 jaar om de gebruiker
te bevrijden van de angst voor fabricagefouten.
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