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Firma Elkamino Dom zajmuje si  produk-
cj  ró nego rodzaju p ytek ciennych, pod-
ogowych, tarasowych, schodowych i para-

petowych. P ytki s  wykonane g ównie na 
bazie cementu, producent posiada jednak 
w ofercie tak e kamie  dekoracyjny gipso-
wy. Znakomitej jako ci komponenty i du e
do wiadczenie w produkcji gwarantuje wy-
sok  jako  produktów.

Natura
Nie da si  ukry , e w aran acji wn trz moc-
no zauwa alnym trendem jest obecnie powrót 
do natury, rozumiany jako zainteresowanie 
naturalnymi i tradycyjnymi  materia ami 
u ywanymi  w budownictwie od wieków. 
Do ask wróci o drewno, kamie , beton, ce-
ramika – wybieramy je zarówno na elewa-
cje, jak i do wyka czania wn trz. Oferta 
firmy Elkamino Dom wychodzi naprzeciw 
tym oczekiwaniom. Oko o dziesi ciu pro-
pozycji kolorystycznych ceglanych p ytek, 
od szarografitowej poprzez m.in. br zow ,
be ow , gotyck  do bia ej, a tak e wiele ro-
dzajów, od p askich ciennych po naro ne 
schodowe, parapetowe, pod ogowe i taraso-
we, sprawia, e co  dla siebie znajdzie mi o-
nik nowoczesnych aran acji i wn trz styli-

zowanych. P ytki maj  grubo  1,5 lub 3,5 cm. 
S  przeznaczone na elewacje, tarasy, schody 
zewn trzne i do wyka czania wn trz, cian, 
pod óg, schodów i parapetów.  

Stara ceg a
P ytki wygl daj ce jak autentyczna wiekowa 
ceg a to absolutny trend – wietnie si  odnaj-
d  we wn trzach rustykalnych, ale przede 
wszystkim znajd  zastosowanie we wn trzach 
inspirowanych loftami i atmosfer  starych fa-
bryk. To równie  znakomite rozwi zanie na 
tarasy czy schody: wygl daj  jakby mia y sto 
lat, ale s  odporne na warunki atmosferyczne, 
bardzo trwa e, maj  znacznie mniejsz  gru-
bo  i co najwa niejsze – a  trudno uwierzy ,
e to nie jest zwyczajna stara ceg a!

Stara ceg a bia a
To kolejny modny trend, widoczny tak e
w tym sezonie. Pomalowana na bia o ceg a
przywo uje sielski widok wiejskiej chaty, 
gdzie bia e ciany  wiadczy y kiedy  o dba-
o ci o czysto  i estetyk . Obecnie p ytki 

w stylu starej ceg y bielonej wietnie wpa-

sowa y si  we wn trza nowoczesnych miesz-
ka  i domów. W ofercie marki Elkamino 
Dom dost pne s  bia e p ytki w stylu starej 
ceg y, z charakterystycznymi, dodaj cymi 
uroku wy obieniami i rysami. wietnie si
sprawdz  we wn trzach w skandynawskim 
lub minimalistycznym stylu. Dodadz  na-
szemu mieszkaniu stylu i elegancji.

Beton architektoniczny
Ciekawym pomys em na elewacj  czy wn -
trze jest zastosowanie betonu architekto-
nicznego – to znakomity pomys  do wn trz 
w stylu loft czyli industrialnych. W ofer-
cie Elkamino Dom znajdziemy p yty z beto-
nu architektonicznego produkowane w kil-
ku rozmiarach. Niewielka grubo  (od 1,5 
do 2,5 cm) i niewielka waga p yt daj  du o
mo liwo ci uzyskania efektu „fabrycznej” 
ciany. Mo emy wybra  bardziej g adk  lub 

bardziej porowat  powierzchni . P yty stan-
dardowo produkowane s  w kolorze szaro-
betonowym, istnieje jednak mo liwo  wy-
konania praktycznie ka dego koloru. P yty 
mo na montowa  kotwi c je do cian, mo -
na tak e je klei  (ka da z p yt jest dodatko-
wo wyposa ona w w sy monta owe).

Wi cej informacji i pe na oferta firmy 
Elkamino Dom na stronie internetowej 
www.elkaminodom.pl.

Jak zaaran owa  wn trze ciekawe, funkcjonalne, a przy tym 
zgodne z najnowszymi trendami? Jak wybra  pi kn  elewa-
cj  budynku, materia  na schody czy taras? Odpowied  na 
to pytanie jest prosta – pomy l o odpowiednich p ytkach!

P ytki cienne i pod ogowe:
wietny przepis na nowoczesne lub stylowe wn trze

Elkamino Dom
ul. Gen. Skokowskiego 99

96-313 Jaktorów
tel./fax: 22 724 42 25

www.elkaminodom.pl
e-mail:  biuro@elkaminodom.pl

Elkamino.indd 73Elkamino.indd   73 2015-09-07 12:42:062015-09-07   12:42:06


