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elementy dekoracyjne ścian4
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  Bergamo  Classic  Milano  Otoczak 
 Travin  Arizona  Landhouse  Nevada  Portina 
 Verona  Campana  Malaga  Niagara  Roma

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!

prezentacja firmy również w tomie materiaŁy BUDowLane/eLewacje i faSaDy

KOLEKCJE KAMIENIA DEKORACYJNO-ELEWACYJNEGO 
STONE MASTER to produkty dedykowane bardzo 
wymagającym klientom, inspirowane naturą, 
przeznaczone do dekoracji zarówno rustykalnych jak 
i minimalistycznych czy nowoczesnych wnętrz. Zrywają 
ze stylem prostych i regularnych wzorów a wprowadzają 
nutkę awangardowej sztuki i innowacyjnych pomysłów. 
Pozwalają gładkiej płaszczyźnie zaistnieć w trójwymiarze. 
Ściany, elewacje obłożone kamieniem, odpowiednio 
wyeksponowane i podświetlone mogą stać się elementem 
dominującym. Możliwości jakie dają te produkty 
projektantom są ogromne i niczym nieograniczone.
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elewacje i fasady2

prezentacja firmy również w tomie wnĘtrza/Ściany, ŚcianKi

Kamień elewacyjny 
Kamienie z tej grupy posłużą zarówno do przywołania klimatu wiejskiej chaty, oswojonego, 
przytulnego kąta, ale dobrze sprawdzą się też w modernistycznych, betonowych obiektach, 
do których wniosą charakter indywidualności i wrażenie kontrastu. Stosując okładziny można 
uzyskać na ścianach klasyczne rozwiązania architektoniczne – efekt boniowania czy fazowania, 
mur ciosowy albo cyklopowy. 
Zastosowanie konkretnego wzoru kamienia dekoracyjno-elewacyjnego można też 
połączyć z panującymi na danym terenie warunkami klimatycznymi — w miejscach, 
gdzie jest dużo słońca na pewno sprawdzą się okładziny dające głęboki 
światłocień spoin, natomiast lokalizacje znane z częstych deszczy, będą wymagały  
powierzchni gładkich.

Kamień deKoracyjny zewnętrzny:
 Avignon  Bergamo  Classic  Milano  Otoczak
 Travin  Arizona  Landhouse  Nevada  Portina
 Verona  Campana  Malaga  Niagara  Roma

chemia budowlana
Środki opracowane po to, aby okładziny dobrze się trzymały i zachowały atrakcyjny 
wygląd. Kleje i zaprawy klejowe, impregnaty, grunty i fugi pomagają w ułożeniu 
kamienia, w taki sposób, aby można się było nimi cieszyć przez długie lata. Gwarantują 
trwałość wszystkich kamiennych pomysłów.

Kamień dekoracyjno - elewacyjny wykonany 
z piasków kwarcowych, cementów i barwników to 
propozycja dla tych, którzy cenią kontakt z naturą 
i pragnęliby zamienić przestrzeń swojego domu 
czy mieszkania w prywatną enklawę naturalności. 
Propozycja dla chcących stosować okładziny na 
zewnętrznych elewacjach — za takim rozwiązaniem 
przemawiają ich mrozoodporne właściwości — ale 
także dla pragnących zobaczyć je we wnętrzach, 
do których również doskonale się nadają. Wybór 
wzorów i kolorów jest duży, każdy może znaleźć 
coś dla siebie.
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