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ElEmEnty wykończEniowE i dEkoracyjnE 

Elementy wykończeniowe i dekoracyjne stworzono po to, aby pomagały nadać wnętrzom 
wyjątkowego charakteru, wszak nie tylko diabeł tkwi w szczegółach. Szyk także. 
Uniwersalne wzory i kształty (np. trzy gracje, sagitarius czy muszla), znane miłośnikom 
prehistorii i zabytkowej architektury ułatwiają przeniesienie do pomieszczeń klimatu 
fascynujących obiektów powstałych na różnych etapach rozwoju cywilizacji. Elementy 
szczególnie dobrze sprawdzają się przy stylizacji łazienek, pokojów łaziebnych, krytych 
basenów i obiektów rekreacyjnych typu SPA. Ale przecież zawsze można eksperymentować!

kamiEń dEkoracyjny 
Kamienne ściany we wnętrzu to rozwiązanie proste i zarazem szlachetne, dobrze 
komponujące się z ciepłymi, naturalnymi kolorami: bielą, brązem, barwą gliny. Pasujące do 
dużych, jasnych przestrzeni. Doskonale łączące się z drewnem. 
Kamień dekoracyjny zawiera w swoim składzie gips, dlatego nie nadaje się do stosowania 
na zewnątrz, ale za to jest bardzo plastyczny i łatwo poddaje się obróbce – można go 
bez najmniejszego problemu przyciąć do pożądanego kształtu. Równie proste jest 
malowanie tej okładziny – nie trzeba jej w żaden sposób przygotowywać i nie wymaga 
specjalistycznych, drogich farb. 
Chyba warto spróbować…

kamiEń dEkoracyjny wEwnętrzny
 Modena  Porta  Rustic  Villa  Limburg.

kamiEń dEkoracyjny - tEchnologia bEtonowa

Pokażna grupa kamieni dekoracyjnych wykonana technologią betonu wibrowanego.
Pozwala na zastosowanie produktu nie tylko wenątrz mieszkań ale także na elewacjach i 
zewnetrznych fasadach.
W tej grupie nastepujące kolekcje:

 Avignon  Classic  Milano  Otoczak  Travin
 Arizona  Landhouse  Nevada  Portina  Verona
 Campana  Malaga  Niagara  Roma  Vilex
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Kamień dekoracyjny wewnętrzny każde pomieszczenie 
odmieni według uznania. Doskonale sprawdzi się we 
wnętrzach rustykalnych, gdzie wyczaruje doskonałe 
tło dla miękkich wiklinowych foteli, wazonów pełnych 
polnych kwiatów i ręcznie haftowanych obrusów. Ale 
spodoba się także zwolennikom stylu skandynawskiego, 
gdzie wszystko jest proste, naturalne i użyteczne. Dla 
każdego coś wyjątkowego.
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