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A modern belső építészetben alkalmazott anyagok között nagyon sokfajta mozaik termék létezik. Ezek között megkülönböztetünk 
üveg, kő, kerámia és fém alapú mozaikokat. Szín- és formavilága gyakorlatilag végtelen számú, emiatt rengeteg keverékkel (más-
más színek) és különféle anyagok kombinációjával (kő-üveg) találkozhatunk a szaküzletekben. Mivel a mozaik egyre nagyobb 
mennyiségben kerül beépítésre a háztartásokban, ezért a továbbiakban ezek felhasználására vonatkozóan szeretnénk javaslatokat 
adni Önnek. A mozaikok széles skáláján belül a kerámia mozaikokat mutatjuk be részletesebben a felhasználó szemszögéből 
abban a reményben, hogy megrendelőként a jövőben valamilyen mozaikot Ön is betervez álmai fürdőszobájába. A mozaikok 
felhasználása lakásokban, fürdőszobákban az alábbiak szerint lehetséges:

• fal burkolatok (pl. parapet burkolatok)

• padló burkolatok (pl. épített zuhanyok)

• dekorációs elemek, kiegészítők (pl. falfülkék)

Lényeges tudni, hogy az Ön által kiválasztott csempéből, vagy padlólapból is elkészíthető a megtervezett mozaik! 
Nem kell mást tennie, mint felkeresi az Önhöz legközelebb található SZUPERCSEMPE Partner üzletet és a kiválasztott burkolólapból 
az értékesítő segítségével megtervezik és kiszámolják a szükséges mozaik mennyiséget.

Minden mozaik hálóra szerelt, ragasztásos módszerrel, pl. 30×30 cm 
méretben kerül átadásra. Az egyedileg megtervezett mozaik lehet 
egyszínű, vagy több szín keveréke. Ezt Önnek kell eldöntenie. A mozaik 
lehet négyzetes, téglalap, vagy „pálcika” alakú elemekbõl 
összeállított egység is. Itt nincsenek határok, csak az Ön fantáziája 
adja a valódi kereteket.

Amennyiben megtervezték, kiszámolták a szükséges mennyiséget, 
már csak néhány nap választja el Önt attól, hogy otthonában 
gyönyörködhessen az új burkolatban és az egyedi, saját tervezésű 
mozaikban!

Gratulálunk hozzá!

Már a rómaiak is ismerték és alkal-
mazták a különféle anyagok felhaszná-
lásával kialakított, változatos színvilá-
gú, sok-sok elemből álló mozaikokat. 
Ennek látható nyomait fedezhetjük fel 
az ókori régészeti feltárásoktól kezd-
ve egészen napjaink legmodernebb 
épületeinek dekorálására felhasznált 
anyagaiig. Egy közös bennük, mind-
egyik valamilyen MOZAIK.
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30×30 / 48 / 2,3×7,3 / 3

30×30 / 81 / 3,1×3,1 / 3

26,5×27,5 / 30 / 3×3 / 2

 ÁLTALÁNOS PÉLDÁK - A KÖZEL 25 TÍPUSBÓL

mozaik mérete (cm) / elemek száma / elemek mérete (cm) / fugahézag mérete (mm) minden mozaik vágható
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