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Incana Natura to produkty stanowiące doskonałą imitację natury i do złudzenia przypominają kształtem, barwą i fakturą naturalne 
kamienie. Nasze płytki można układać na wszystkich typach ścian o nieodkształcalnych powierzchniach. Stosujemy je bez ograniczenia 
ze względu na miejsce i wielkość powierzchni montażu. Szerokie zastosowanie produktów Incana pozwala nam na uzyskanie efektów 
zbieżnych z nawet najbardziej śmiałymi projektami. Dla ich realizacji przygotowaliśmy tekstury do projektowania , jak i profesjonalną 
bazę produktów do programu Cad Decor. Jako jedyni na świecie posiadamy w swojej ofercie możliwość zamówienia wybranych kolekcji 
naszych produktów w palecie 100 dostępnych kolorów ShinyCollection. Nasze produkty nierozerwalnie związane są z wysokiej jakości 
wzornictwem o którym przekonali się klienci z całego świata.
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Produkty Incana Natura wykonane są z najwyższej jakości naturalnych surowców i półproduktów. Zapewnia to bezpieczne i trwałe użytkowanie zarówno we wnętrzach jak 
i na elewacjach budynków. Dzięki zastosowaniu takich komponentów produkty Incana są lżejsze niż wykonane z tradycyjnych materiałów i mają właściwości izolacyjne. 
Biały cement użyty przy produkcji naszych płytek pozwala uzyskać kolory produktów wiernie odzwierciedlające barwy występujące w naturze. Płytki dekoracyjne Incana 
odporne są na działanie czynników atmosferycznych, wody, mrozu, promieniowania UV, wysokich temperatur. Utrzymanie w czystości naszych produktów jest bardzo 
proste i zajmuje mało czasu. Mają  one właściwości izolacyjne, dzięki czemu poprawiają parametry cieplne i akustyczne każdego pomieszczenia lub elewacji. Dzięki 
zastosowaniu najlepszych barwników możemy gwarantować niezmienność koloru podczas wieloletniego użytkowania.

Firma Incana S.A. to istniejący od 2004 roku  
wiodący w Polsce i Europie producent kamienia 
dekoracyjnego, produktu który zdobywa coraz 
szersze rzesze zwolenników. Jego uniwersalność, 
prostota układania jak i cena powodują, że 
kamienie Incana z powodzeniem zastępują produkty 
naturalne, które wymagają dużych nakładów 
finansowych i czasowych. Produkty Incana 
wiernie imitują kamienie naturalne występujące 
w najodleglejszych rejonach świata, dzięki nim 
możecie Państwo przenieść do swojego domu 
namiastkę natury w najbardziej surowej formie.
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