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Zastosowanie
Ok adziny z kamienia naturalnego mog  by

stosowane do realizacji dowolnych pomys-

ów aran acji wn trza i otoczenia:

 na zewn trz budynków: na podmurówki, 

elewacje, ogrodzenia itp.,

 w pomieszczeniach nowoczesnych i kla-

sycznych.

upek, kwarcyt, piaskowiec, granit i marmur 

s  materia ami odpornymi na mróz, deszcz 

i inne niekorzystne warunki atmosferyczne, 

zapewniaj cymi jednocze nie niepowtarzal-

ny i oryginalny wygl d powierzchni.

Charakterystyka
W skie paski

Opis: cienkie kawa ki kamienia klejone 

w modu y

Wymiary [cm]: 60/15/(1,5–3,5)

Grzybki

Opis: p ytki o upanej powierzchni i niepo-

wtarzalnej strukturze

Wymiary [cm]: 15/10/2, 30/15/2,5

P ytki

Standardy wyko czenia:

 jedna strona naturalna, druga kalibrowana

 obydwie strony naturalne

jedna strona polerowana, druga kalibrowana

Wymiary [cm]:

 30/60/1; 40/40/1,5; 60/60/2; 80/110/2 itp.

 inne wymiary na zamówienie

 kamyki polne i mozaiki – klejone na siatce 

(proste w monta u i oryginalne)

Informacje dodatkowe
Dystrybucja: sprzeda  na terenie ca ego kra-

ju (firma poszukuje dystrybutorów, nawi e

wspó prac  z projektantami i architektami)

Pozosta a oferta: upek dachowy, schody 

z kamienia, fasady kominkowe.

Aktualne ceny oraz asortyment produktów 

dost pne s  na stronie www.marmurowe.pl

Kamienne ok adziny pod ogowe i cienne

KIMAR PRO ART 

Siedziba g ówna Warszawa

ul. Warszawska 206, Latchorzew, 

05-082 Stare Babice

tel. 022 722 03 62, 022 722 00 56, 

faks 022 433 51 35

Oddzia  Gda sk

ul. Kartuska 246, 80-125 Gda sk

tel. 058 322 02 62, 058 322 02 51, 

faks 058 742 10 24

www.marmurowe.pl, www.lupekdachowy.pl, 

www.kimarproart.pl, 

e-mail:office@kimarproart.pl

Kimar Pro Art jest bezpo rednim importerem kamienia naturalnego z Indii, 

Brazylii, Chin, Egiptu, Turcji, Portugalii, W och i Hiszpanii.

W ofercie mamy szeroki wybór p ytek, ok adzin ciennych, elewacyjnych 

i kamieni ogrodowych z materia ów: marmur, granit, piaskowiec, 

kwarcyt, upek, bazalt, trawertyn itp. o powierzchni polerowa-

nej, szlifowanej, naturalnej, szczotkowanej, p ukanej i groszko-

wanej. Posiadamy ok. 15 000 m2 p ytek i ok adzin ciennych na 

stanie magazynowym do natychmiastowego odbioru.
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