
BAZÉNOVÉ  LEMY CAROBBIO 
 
 
Výrobky Carobbio sú výsledkom viac ako 35 ročných skúseností a vývoja talianskej rodinnej firmy 
Carobbio, vďaka čomu sa postupne stali jednotkou na talianskom trhu a patria zároveň aj k najväčším 
výrobcom bazénových lemov a dlažieb v Európe. 
 
Ich výrobný program zahŕňa širokú škálu štandardizovaných produktov – lemov pre skimmerové, 
prelivové bazény, dlažieb ako aj neštandardné atypické výrobky, vyrábané na mieru podľa 
individuálnych potrieb zákazníkov. 
Na rozdiel od mnohých konkurenčných výrobkov na báze tzv. umelého kameňa, sú produkty 
Carobbio vyrobené bez použitia syntetických pigmentov – z vysokokvalitného bieleho cementu, 
farebné odtiene sú dosiahnuté primiešaním farebných talianskych mramorov (Giallo Siena, Porfido 
Rosso, Zandobbio a pod.) Tým je zaručená ich 100% ekologická a zdravotná nezávadnosť. 
 
Cement používaný pri výrobe má certifikáciu TX Active, t.j. popri vlastnej aktívnej funkcii v eliminácii 
znečistenia okolitého ovzdušia (najmä v mestských oblastiach) disponuje tiež zvýšenou odolnosťou 
voči agresívnym zdrojom znečistenia ( ako sú oxidy dusíka, síry, uhlíka), a tým predlžuje životnosť 
z neho vyrábaných produktov. 
 
Kvôli predchádzaniu nevratného znečistenia povrchu je k dispozícii impregnácia CAROPROTECT. Táto 
technológia pri znečistení lemov alebo dlažby (napr. poliatí farebnou tekutinou) zabráni okamžitému 
priesaku znečistenia do hlbších vrstiev, odstránenie zdroja znečistenia je však potrebné vykonať 
bezodkladne. Zároveň je vhodná aj ako trvalá ochrana pre použitie v bazénoch so slanou vodou. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 
   
Farebné prevedenia:  
Okrem bežných farebných odtieňov – bielej, žltej, ružovej, terracota a šedej sú k dispozícii aj 
prémiové prevedenia : 

1. Séria Platinum s použitím pravých drvených lastúr (str. 10,11 kat.) 
2. Séria Crystal s použitím drvených minerálov (str. 12,13 kat.) 

   
Povrchová úprava: 

1. Hladký povrch 
2. Pieskovaný (protišmykový) povrch 
3. Vzorovaný, kombinácia hladkého a pieskovaného povrchu (str. 38 kat.) 

 
 Ošetrenie povrchu po montáži (impregnácia): 

1. Odstraňovače zvyškov lepidla, nečistôt po montáži 
2. Odstraňovače rias, machov apod. 
3. Disperzná impregnácia povrchu na báze silikónu pre bežné použitie  
4. Epoxidová impregnácia pre špeciálne použitie kde dochádza k trvalejšiemu pôsobeniu vody 

atď.. 
 

 
 
 
 
 


