
WIELE KOLORÓW

Każda sztuka jest niepowtarzalna.

WYMIAR PŁYTKI

Rozmiar płytki 40x40 cm.

BARWA: KRÓLEWSKI MAHOŃ

Idealne pasujące do siebie kształty.

BARWA: JASNY LAS

Jasny brąz przybrudzony ciemnym.

BARWA: NOCNA CZERŃ

Grafit oraz głęboka czerń.

BARWA: STARE DREWNO

Głównie brąz-brązy orz czerń.

P
łyta betonowa „Duża Deska” to nowy wzór o wymiarach 40x40 cm i 
grubości aż 5 cm imitujący piękne drewno. Wykonana jest w 100% według 
tradycyjnej receptury, dzięki której, uzyskuje się bardzo gładką i estetyczną 

nawierzchnię w wielu barwach. Ten rodzaj płytki ma za zadanie wyglądem 
przypominać zwykłą deskę drewnianą a przy tym wyglądać ciekawie i być trwałą 
nawierzchnią przez wiele lat. Wysoka dbałość o szczegóły oraz kilka barw 
cieniowania kolorów, które można dopasować do otoczenia sprawiają, że jest to 
idealny materiał na taras, schody lub jako chodnik w ogrodzie. Można ją 
skomponować z inną deską drewnopodobną np. mniejszą deską „mała deska” lub 
dłuższą „Areo” i stworzyć niepowtarzalne kompozycje wizualne. Barwiona 100% w 
masie oraz dodatkowo farbowana, co sprawia, że w trakcie użytkowania jej 
przetarcia odsłaniają dodatkową gamę kolorów i nadają jej swojej dojrzałości. W 
końcowej fazie przygotowania produkt zostaje pokryty wysokiej klasy lakierami.

Duża deska

PŁYTKA BETONOWA „DUŻA DESKA”

GWARANCJA

3
LATA

Imitacja drewna w dużym wykonaniu.

Piękna duża powierzchnia, która zachwyci każdego.

Wiele radości

WYMIAR ILOŚĆ SZT. NA 1 M2 ILOŚĆ SZT. NA PALECIE WAGA 1 SZT.

40X40X5 cm 6,25 szt. 75 szt. ok. 16,5 kg

6,25 szt. na 1m2

TRADYCYJNE WYKONANIE

RĘCZNIE BARWIONE
ORAZ

PRODUKOWANE
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Na górnej powierzchni
wyraźne detale ozdobne.



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

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
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