
W
ykonanie metodą klasyczną, czyli tradycyjną daszków oraz czapek betonowych sprawia, że są one 
nie tylko trwałe oraz mocne, ale również estetycznie wykonane. Wszystkie te bardzo ważne 
szczegóły mają wpływ na uzyskanie struktury, która jest niemożliwa do 

wykonania dla maszyn „prasujących”, a to z kolei nadaje im wyjątkowego piękna, 
oryginalnego kształtu i bardzo gładkiej powierzchni bez „poderwanej” struktury. 
Daszki dwuspadowe służą zazwyczaj do nakrycia podmurówek oraz murków 
oporowych, natomiast czapki czterospadowe (tzw. kopertowe) służą do nakrycia 
słupków. Dostępnych jest kilka kształtów oraz rozmiarów a każda sztuka objęta 
jest 6 letnią gwarancją. Wiele kolorów do wyboru pozwala na wybranie 
odpowiedniego np. kolor czerwony, grafitowy, brązowy idealnie nadaje się do 
murków oraz słupków z klinkieru o podobnych barwach, również kolor szary jest 
pokrywany dodatkowym kolorem w tym odcieniu.

Piękne by zachwycać

DASZKI - CZAPKI BETONOWE ZDOBIONE

DOSTĘPNE KOLORY 

SZARY CZERWONY GRAFIT BRĄZ PIASKOWY

GWARANCJA

3
LATA

W sam raz na coś wyjątkowego.

Klasyczne piękno we własnej osobie.

Trwałe i estetyczne

NAZWA DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ ILOŚĆ SZT. NA PALECIE WAGA 1 SZT.

Czapka „Mała Ania” 32 cm 32 cm 3 cm 20 szt. ok. 18 kg

Czapka „Duża Zosia” 45 cm 45 cm 4 cm 20 szt. ok. 27 kg

Daszek „Adaś” 45 cm 45 cm 4 cm 20 szt. ok. 35 kg

Daszek „Wielki Zbyś” 45* cm 45* cm 17 cm 20 szt. ok. 40 kg

Daszek „Juliusz” 48 cm 20 cm 7 cm 60 szt. ok. 15 kg

Kula „Aga”: Średnica 15 cm Waga: ok. 12 kg

*Daszek "Wielki Zbyś" podstawa "nogi: daszku 36x36 cm, natomiast szerokość góry wynosi 45x45 cm

JASNY BRĄZCZARNY

ZDOBIENIA

Każda sztuka posiada
wypukłe zdobienia. 

CZYSTE I TRWAŁE KOLORY

Impregnowane z dodatkiem
pigmentów. 

DOBRZE ZABEZPIECZONE

6 MODELI

Różne kształty i wiele kolorów.

100% BETON

Masywne oraz bardzo trwałe.

BARWIONE 100%

Podkład również barwiony w masie.

Starannie zapakowane do wysyłki.
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Bez impregnatu

Z impregnatem



CZAPKA „MAŁA ANIA”

Szerokość: 32 cm
Długość: 32 cm

CZAPKA „DUŻA ZOSIA”

Szerokość: 45 cm
Długość: 45 cm

DASZEK „ADAŚ”

DASZEK „WIELKI ZBYŚ” DASZEK „JULIUSZ” KULA „AGA”

Szerokość: 45 cm
Długość: 45 cm

Szerokość: 45* cm
Długość: 45* cm

Szerokość: 20 cm
Długość: 48 cm Średnica kuli: 15 cm

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości lakierów, 
produkt znacznie łatwiej czyści się, nie pozostawiając 

na sobie niepożądanych plam i zabrudzeń, które 
mogłyby uszkodzić lub pogorszyć kolory.

Czystość

Zawiera trwałą powłokę ochronną która zapobiega 
wykruszaniu się jej górnej struktury oraz chroni kolory 

przed mchem oraz wyblaknięciem aby zachowały 
swoje żywe piękno przez długi czas.

 Ochrona

 Jakość

Do produkcji używa się wyłącznie opatentowanych 
wysokiej jakości barwników oraz lakierów, które mają 

za zadanie zapewnić wysoką trwałość oraz 
niepowtarzalną oryginalność. Stosujemy wyłącznie 

sprawdzone i przetestowane składniki.

 Kolor

Wiele przestrzeni barw uzyskuje się często w 
połączeniu wielu kolorów. Każda sztuka barwiona jest 

w podkładzie 100%, a kolory po zaimpregnowaniu 
nadzwyczaj wyraźne i bogate. Dostępne są również 

preparaty do odnowy oraz naprawy kolorów.

Więcej na stronie

www.firmamaja.com
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Dostępne są również inne ozdoby na murki
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