
D
ostępne są wersje całkowicie gładkie oraz z falistą powłoką. Nawet wersja szara 
jest pokryta dodatkowym pigmentem szarym, aby zachować trwałość oraz 
doskonały kolor. Żywe i pełne kolory idealnie nadają się do cegły klinkierowej. 

Daszki jak i czapki są wypełnione w całości. Wykonanie metodą tradycyjną, ręczną 
daszków oraz czapek betonowych sprawia, że są one nie tylko trwałe oraz mocne, 
ale również estetycznie wykonane z wysoką dbałością o szczegóły i jakością. 
Posiadają strukturę niemożliwą do uzyskania w sposób wibroprasowania, a to z 
kolei nadaje im wyjątkowo estetycznego i ponadprzeciętnego wyglądu. Ich 
całkowicie gładka a zarazem „szczelna” struktura sprawia, że woda z opadów 
atmosferycznych spływa po nich bez najmniejszego problemu a w wersji 
lakierowanej posiada dodatkową ochronę.

Klasyka i elegancja

BETONOWE DASZKI- CZAPKI „KLASYCZNE”

DOSTĘPNE KOLORY 

SZARY CZERWONY GRAFIT BRĄZ PIASKOWY

GWARANCJA

3
LATA

Klasyczna płytka betonowa.

Z myślą o trwałości dla Ciebie.

Kilka kształtów

NAZWA DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
ILOŚĆ SZT. NA 

PALECIE
WAGA 1 SZT.

Daszek 30 39 cm 27 cm 6 cm 60 szt. ok. 13 kg

Daszek 35 39 cm 35 cm 7 cm 60 szt. ok. 16 kg

Daszek 49 49 cm 30 cm 7 cm 80 szt. ok. 20 kg

Daszek 50 50 cm 18 cm 4,5 cm 80 szt. ok. 7 kg

Czapka 30 30 cm 30 cm 7 cm 30 szt. ok. 10,5 kg

Czapka 47 47 cm 27 cm 7 cm 20 szt. ok. 11,5 kg

Czapka 39 39 cm 39 cm 3,5 cm 20 szt. ok. 14,5 kg

Czapka 49 49 cm 49 cm 3,5 cm 20 szt. ok. 24 kg

IMPREGNOWANE 100%

Kolor dodatkowo pokryty farbą.

PŁASKIE DASZKI- CZAPKI

Na specjalne zamówienie
barwione płyty.

TERAZ RÓWNIEŻ ZDOBIONE

ZOBACZ NASTĘPNĄ STRONĘ.

CZYSTE KOLORY

Aż 7 kolorów do wyboru. 

RÓŻNE KSZTAŁTY I ROZMIARY

8 równych kształtów.

2 TYPY POWIERZCHNI

Całkowicie gładkie lub zdobione. 
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JASNY BRĄZCZARNY

Pokryte wysokiej jakości
impregnatem z dodatkową

farbą ochronną.

Bez impregnatu

Z impregnatem



DASZEK TYP 27

Szerokość: 27 cm
Długość: 39 cm

DASZEK TYP 35

Szerokość: 35 cm
Długość: 39 cm

DASZEK TYP 30

DASZEK TYP 50 CZAPKA TYP 49 CZAPKA TYP 39

CZAPKA TYP 30 CZAPKA TYP 47

Szerokość: 30 cm
Długość: 49 cm

Szerokość: 18 cm
Długość: 50 cm

Szerokość: 49 cm
Długość: 49 cm

Szerokość: 39 cm
Długość: 39 cm

Szerokość: 30 cm
Długość: 30 cm

Szerokość: 27 cm
Długość: 47 cm

Czystość

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

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

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

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.

 Jakość 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.

 Kolor

Więcej na stronie
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