Dodávka antických kamenov
v big-bagu

Antické dlažobné kamene sa dodávajú v celých alebo polovicných bigbagoch s nadmernou dodávkou cca 0,4 - 0,7 m² na big-bag, pricom každý
big-bag Rialta je oznacený pecatou kvality- tu je na obrázku viditelne
oznacený kvalitou "Top". Nadmerná dodávka je bezplatná a slúži ako
kompenzácia za možné prelomenia podmienené výrobou.

V jednom big-bagu nájdete príbalový lístok k prísluanému produktu. Tento
lístok je možné kvôli ochrane pred vetrom atd. nájst väca inou pod prvou
vrstvou kamenov.

Na príbalovom lístku nájdete krátky návod na kladenie a informácie k
produktu v nemeckom, resp. na zadnej strane v slovenskom jazyku pre
naaich predajcov a zákazníkov v susednom atáte.

Prosím, vyberajte striedavo kamene minimálne z 2 big-bagov. Tak sa
vyrovnajú možné farebné rozdiely.

www.kamene.info

Kamene do prírody

Pri dodávke v big-bagoch môžu by obsiahnuté aj kompletne prelomené
kamene, ktoré vzniknú pri výrobnom postupe. Z tohto dôvodu sa v jednom
big-bagu nachádza na kladenie plochy vždy viac kamenov, ako je
uvedené na dodacom liste. Táto bezplatná nadmerná dodávka ako
náhrada za prelomené kamene je u Rialta antik približne 0,4 - 0,7 m² na
big-bag.

Kompletne prelomené kamene položte, prosím, na stranu. Kamene, u
ktorých sú hrany alebo casti intenzívne a velmi nepravidelne vylomené, sa
môžu položit. Pritom sa môžu stat viditelnými aj casti jadrového betónu.
Tento "antický" vzhlad je želaný a pri správnom kladení dáva antickej
ploche v celkovom pohlade caro. Využitelnost plochy tým nie je
ovplyvnená - pozri tiež antický vzhlad.

Po vyprázdnení big-bagu zostane v big-bagu zvyakové množstvo prachu
a piesku. Tento zvyaok je z jednej strany vrstvený piesok, ktorý je potrebný
podmienene výrobou a prach a piesok vzniká pri umelom procese
starnutia.

Po kladení plochy zostane na big-bag malé množstvo kompletne
prelomených kamenov. Ako kompenzáciu za toto prelomenie dostanete
automaticky bezplatnú nadmernú dodávku cca 0,4 - 0,7 m² na celý bigbag.
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