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Roma honey, Roma beige
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_předmluva
Když se zamyslíte, co je nejdůležitější na designovém
keramickém obkladu, není to rozměr, ani dekor, je to nápad! 
Je to Archceram. Spojením bohatých výrobních zkušeností 
vysoce profesionálního týmu tohoto výrobce s neotřelými 
nápady mladých designérů vznikají jedinečné obklady jak
v nových odvážných texturách, tak také série navazující 
na tradiční požadovaný design keramických obkladů.
V současnosti přichází Archceram na světový trh
s exkluzivními sériemi obkladů, které nabízejí sofistikovaný 
a nadčasový vzhled, jež disponuje škálou hmatových
i vizuálních emocí.
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Roma honey, Roma beige
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Roma chocolate, Roma beige
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Roma chocolate, Roma beige
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Roma black
Roma beige, Roma white

07



08

roma I produktová řada

TABULKA VELIKOSTÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

formát [cm]
size

120 x 270 120 x 120 100 x 100 75 x 150 75 x 75 60 x 120 60 x 60

tloušťka
thickness

6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

_white •• •• •• •• •• •• ••
_beige •• •• •• •• •• •• ••
_pearl - - •• •• •• •• ••
_honey - - •• •• •• •• ••
_chocolate - - •• •• •• •• ••
_black •• •• •• •• •• •• ••

Legenda I Legend

• • •matný (natural) R10 A+B pololesklý (honed) lesklý (polished)
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Popis Směrnice Požadavek směrnice Vlastnost výrobku

Nasákavost vodou ISO 10545/3 ≤ 0,5 %
matný: 0,08 %
lesklý: < 0,1 %

Pevnost v ohybu ISO 10545/4
R ≥ 35 N/mm2

S ≥ 700 N (tl. < 7,5 mm)
S ≥ 1300 N (tl. ≥ 7,5 mm)

49 N/mm2

Odolnost proti hloubkovému opotřebení ISO 10545/6 ≤ 175 mm3 140 mm3

Odolnost proti mrazu ISO 10545/12 Odolný Odolný

Odolnost proti chemickým látkám ISO 10545/13

Odolnost proti chem. používaným
v domácnosti a bazénovým solím

Minimální třída B (GB pro glazované dlaždice)
Minimální třída B (UB pro neglazované dlaždice)

UA
(testováno na matném povrchu)

Odolnost proti kys. a louhům
o nízké koncentraci

Deklarovaná třída
K dispozici je zkušební metoda

ULA
(testováno na matném povrchu)

Odolnost proti kys. a louhům
o vysoké koncentraci

Deklarovaná třída
K dispozici je zkušební metoda

UHA
(testováno na matném povrchu)

Protiskluznost DIN 51130 Deklarovaná hodnota (R) matný: R10

DIN 51097 Deklarovaná hodnota (A+B+C) matný: B (A+B)

Měření dynamického koeficientu tření B.C.R.A. Rep. CEC/81 za sucha > 0,40 / za mokra > 0,40 matný: v souladu

ANSI A137.1-2012 (BOT3000) > 0,42 za mokra
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description Regulation Required standards Product value

Water absorption ISO 10545/3 ≤ 0,5 %
natural: 0,08 %

polished: < 0,1 %

Flexual strenght ISO 10545/4
R ≥ 35 N/mm2

S ≥ 700 N (thk. < 7,5 mm)
S ≥ 1300 N (thk. ≥ 7,5 mm)

49 N/mm2

Deep abrasion resistance ISO 10545/6 ≤ 175 mm3 140 mm3

Frost resistance ISO 10545/12 Resistant Resistant

Chemical resistance ISO 10545/13

Resistance to household chemicals 
and swimming pool salts

Minimum class B (GB for glazed tiles)
Minimum class B (UB for unglazed tiles)

UA
(tested on a natural surface)

Resistance to low concentrations 
of acids and alkalis

Declare a class
Tests method available

ULA
(tested on a natural surface)

Resistance to high concentrations 
of acids and alkalis

Declare a class
Tests method available

UHA
(tested on a natural surface)

Assessment of slip resistance DIN 51130 Declare a value (R) natural: R10

DIN 51097 Declare a value (A+B+C) natural: B (A+B)

Measurement of dynamic coefficient 
of friction

B.C.R.A. Rep. CEC/81 dry > 0,40 / wet > 0,40 natural: compliant

ANSI A137.1-2012 (BOT3000) > 0,42 wet
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