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ARTYKU  PROMOCYJNY JADAR

Poni ej znajduj  si  cztery wyj tko-
we pomys y na cian  z wykorzy-
staniem najnowszych produktów 

firmy Jadar. – Marka Jadar Home to wy-
szukane produkty o zró nicowanej styli-
styce. Mog  z powodzeniem zdobi ciany 
we wn trzach, a ze wzgl du na wysok  ja-
ko  i trwa o  równie  idealnie sprawdza-
j  si  na zewn trznych elewacjach. – mówi 
Anna Malik-Jakubowska, Kierownik ds. 
Marketingu w firmie Jadar.

Ceg a to produkt uniwersalny, charakte-
ryzuj cy si  wysokimi walorami estetycz-
nymi i szerok  palet  kolorystyczn , któ-
r  mo na dopasowa  do wielu stylizacji. 
Nowo ci  produktow  marki Jadar Home
jest wykonana z betonu, niestandardowa 
ceg a upana elewacyjna, g ównie prze-
znaczona na elewacje, ale coraz cz ciej 
znajduj ca swoje zastosowanie w nowocze-
snych wn trzach. upana struktura przy-
pominaj ca kamie  naturalny, o chropo-
watej i nierównej powierzchni, wyró nia 
si  dodatkowo du  odporno ci  na trud-
ne warunki atmosferyczne, uszkodzenia 
mechaniczne i zawilgocenia, dlatego do-
skonale sprawdza si  na elewacji domu, 
w azience lub kuchni. Na wzór tradycyj-
nej ceg y stworzono równie ceg  antyk 
elewacyjn , wpisuj c  si  w przestrzenie 
o ró norodnym stylu, zarówno industrial-
ne, jak i te o charakterze tradycyjnym i ru-
stykalnym. Produkt jest dost pny w sze-
rokiej gamie kolorystycznej, co pozwala 
na zaprojektowanie wyj tkowych i orygi-
nalnych kompozycji w domu i w ogrodzie. 
W ofercie Jadar Home znajduje si  jeszcze 
upana p ytka elewacyjna o bardziej nie-

regularnej powierzchni ni  ceg a upana. 
P ytka najlepiej prezentuje si  w minimali-
stycznych i surowych wn trzach. 

Najpopularniejszym materia em do 
projektowania elewacji i wn trz jest jed-
nak dekoracyjny beton architektoniczny.
Nowoczesne przestrzenie charakteryzuj  si
bowiem minimalizmem, monochromatycz-

nymi barwami i surowo ci , a p yty betono-
we to produkt, który doskonale odnajduje 
si  w takich stylizacjach. Linia p yt z beto-
nu architektonicznego Symfonia stwarza 
wiele mo liwo ci aran acyjnych – przezna-
czona jest zarówno na ciany, elewacje, jak 
i powierzchnie p askie w ogrodzie i domu. 
P yty w uniwersalnych szaro ciach pod-
kre laj  surowo  i oszcz dno  wyrazu 
aran acji, ale te w ja niejszych odcieniach 
po czone z drewnem i ro linami ocie-
plaj  surowy wygl d cian. P yty betono-
we Symfonia, dost pne s  w ró nych wy-
miarach i kolorach, co umo liwia czenie 
ich w dowolne, geometryczne kompozy-

cje, ograniczone jedynie nasz  wyobra ni
i przestrzeni , któr  mamy do zagospodaro-
wania.

Wyj tkowe pomys y na oryginaln cian . Zainspiruj si !
Przegl daj c liczne magazyny i strony internetowe po wi cone tematyce projektowania elewacji domu 
czy wyko czenia wn trz, nie sposób nie zauwa y , jak ogromny potencja  aran acyjny maj ciany. 
Mo liwo ci jest wiele – ok adziny z ceg y upanej czy betonu architektonicznego – wszystkie te materia y
zastosowane umiej tnie i z pomys owo ci , pozwol  na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej 
przestrzeni. 
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