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The �diversity �of �surface �finish �and �texture

make Polycon truly unique. The surface texture can be defined 
using any of the hundreds of available standard designs such 
as:

• Smooth surface  
• wood grain 
• stone  
• geometric patterns 
• fractal patterns
• auto typic matrices 
• Fine texture
• brickwork 
• rocks structures 
• oriental structures 
• ribber pieces 
• engraved structures 
• Rough texture
• Corrugated Pieces 
• Anti-skid textures 
• Text and numbers 
• Logos 
• Pictogram

If one of the existing formliner options does not suit the design 
need, custom profiles can be created limited only by ones 
imagination. Polycon can also provide a sandblasted surface 
texture. Optional protective coatings include Hydrophobization, 
Anti-graffiti, or Pigment Enhancer.
 �
 �
Struktury �povrchů �
 �
pohledových ploch sklovláknobetonových výrobků z materiálu 
POLYCON je možné realizovat ze stovek standardních designů 
a povrchových struktur (struktury omítky, dřeva, zdiva, kamene 
a skály, geometrické obrazce, orientální struktury, zlomové 
obrazce, žebrové  a vlnité pofily, protiskluzové struktury, texty, 
čísla, loga, piktogramy, autotypické matrice, gravírované 
struktury), je ale také možné definovat zcela jedinečný 
požadavek na provedení pohledového povrchu, dle vlastních 
požadavků a fantazie.
 �

The �elasticity �of �the �formliner �
 
removal  of each piece from the mould possible without causing 
damage to the GFRC panel. 

 �
Pružnost �strukturních �matric �
 
umožňuje vyjmutí formy bez poškození sklovláknobetonového 
panelu polycon, nebo samotné formy. Tento systém poskytuje 
architektům,  projektantům a inverstorům maximální volnost 
a díky tomu mohou být realizovány téměř jakékoliv požadavky 
a představy při navrhování. 
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Stone �and �rock �patterns, �Anti-s �lip �patterns
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2/157 Fichtelberg  2/41  Mosel 2/90  Travertin

2/12 Rhombus  2/115 Pastillen  2/118 Riffel 2-fach 

2/123 Tennessee

Struktury �kamene �a �skály, �protiskluzové �struktury



07

wood �patterns struktury �dřeva

Beside this large range, we can also manufacture special 
moulds and formalizers to the customer's own designs, including 
forms for complex shaped components

Vedle standardních struktur jsou realizovány i speciální 
provedení podle individuálních přání zákazníka, včetně forem 
pro tvarově složité prostorové prvky.

2/27 Ems  2/24 Donau  2/31 Iller

2/23 Aller

2/13 Alster
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struktury �omítky, �Struktury �zdivaRough �cast �and �textures �Patterns, �Brick �and �masonry �
patterns

 2/133 Toscana

2/105 Euphrat

2/311 Zyklop

2/68 Arno

 2/128 Hudson

2/102 Parana

 2/139 Auvergne
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struktury �omítky, �Struktury �zdiva
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