
OZDOBNE ELEMENTY

„Pazurki oraz wklęśnięcia.

WYMIAR STOPY

Duży stabilny wymiar
(Lewa i Prawa). 

ORYGINALNY WYGLĄD

Dostępne wyłącznie w u nas.

LEWA ORAZ PRAWA

Dwie strony - Grube aż 5 cm.

ESTETYCZNE WYKONANIE

Wyraźne kształty oraz detale.

PROSTY MONTAŻ

Wystarczy położyć na ziemi/trawie.

S
topy Ogrodowe wzór „Natura” to klasyczna nowość, płyty betonowe do 
ozdabiania ścieżek w ogrodzie. Są one barwione 100% w masie oraz 
dodatkowo pokryte wieloma kolorami, aby uzyskać modne i ładne efekty 

tonalne. Ich gładka a zarazem chropowata struktura nie tylko nadaje im ciekawego 
wyglądu, ale również stanowi zabezpieczenie przed pośliźnięciem się. Wzór ten został 
zaczerpnięty z Kanady, jest idealny dla osób, które chcą cieszyć się oryginalnym i 
ciekawym produktem w swoim ogrodzie przez wiele lat. Wykonane oraz dodatkowo 
malowane ręcznie według standardów firmy. Duży rozmiar stóp zapewnia, że są one 
bardzo stabilne a dzięki grubości 5 cm są one również bardzo masywne i trwałe. W 
końcowej fazie przygotowania stopy zostają pokryte wysokiej klasy lakierami, które 
chronią je przed mchem, zabrudzeniami oraz sprawiają, że kolory nie są matowe i 
wyblakłe. Produkt wytwarzany, z jakością tzn. wyłącznie z wysokiej klasy betonu bez 
stosowania gipsów oraz innych produktów, które mogłyby skrócić ich żywotność. 
Standardowa gwarancja na ten produkt wynosi 6 lat.

Szerokie, grube i stabilne

STOPY OGRODOWE „KLASYCZNE 2"

GWARANCJA

3
LATA

Kolory jak żywe.

Stwórz ciekawą dróżkę.

Więcej powierzchni

TRADYCYJNE WYKONANIE

RĘCZNIE
PRODUKOWANE

NAZWA WYMIAR GRUBOŚĆ WAGA 1 SZT.

Stopy ogrodowe 
„Natura”

55x38 cm 5 cm ok. 17 kg

DOSTĘPNE KOLORY 

CZERWONY CIEMNY BRĄZJASNY BRĄZ

PODOBNE WZORY:

GRAFITOWY

55 cm

38 cm



 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.

 Ochrona

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.
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