
DESIGN WKRACZA NA SALONY.
NOWA KOLEKCJA PŁYT I KAMIENI
DEKORACYJNYCH BRUK-BET   
Dekoracyjny kamień ścienny stanowi dziś do-
skonałą alternatywę dla farb, tapet czy tyn-
ków strukturalnych. Nowoczesna technologia 
produkcji pozwala stworzyć nieograniczoną 
ilość wzorów i motywów, które dostępne mo-
gą być w postaci drobnych elementów lub 
wielkoformatowych płyt. Nową serię tych 
ostatnich wprowadziła właśnie na rynek firma 
Bruk-Bet, ceniony od lat producent innowa-
cyjnych materiałów nawierzchniowych.

CZERŃ I BIEL – ZAWSZE DOBRANA PARA
W aranżacji wnętrz coraz częściej decydu-
jemy się na styl minimalistyczny, charakte-
ryzujący się czystością formy, prostotą 
oraz umiarem w doborze mebli, dekoracji 
i kolorystyki. Mariaż czerni i bieli to najczę-
ściej spotykane rozwiązanie. Ciekawe 
efekty uzyskamy zestawiając jasną, mato-
wą, fakturowaną ścianę z użyciem elemen-
tów Labirynt, z połyskującymi płaszczyzna-
mi podłóg w ciemnych barwach, skórzaną 
kanapą i chromowaną lampą. Biel oraz 

wyrazisty wzór kamienia dekoracyjnego 
Artis świetnie sprawdzi się natomiast wokół 
kominka, stanowiąc przeciwwagę dla jego 
ciemnej obudowy.

NIE TYLKO KOLOR OŻYWIA PRZESTRZEŃ
Nowoczesne aranżacje wcale nie muszą opie-
rać się na czerni i bieli. Salonowe wnętrze 
ożywimy prowadzając do niego intensywne 
barwy w postaci zasłon oraz kanapowych po-
duch lub pokrywając niewielki fragment gład-
kiej ściany dekoracyjnymi płytami o charakte-
rystycznym wzorze. Dobrze sprawdzą się tu 
płyty Fala oraz elementy wspomnianej wcze-
śniej serii Artis. Całość warto uzupełnić kolo-
rowymi dodatkami i dekoracjami, takimi jak 
donice, wazony czy patery na owoce.

MINIMALISTYCZNIE NIE ZNACZY ZIMNO
Wiele osób nie decyduje się na nowoczesny 
design z obawy, że prostota i perfekcjonizm 
zastosowanych rozwiązań stworzą zimne 
i mało przytulne wnętrze. Nic bardziej mylne-
go. Stosując miękkie, pikowane fotele lub 
niemal trójwymiarowe płyty ścienne Luna, 
uzyskamy naprawdę ciepły efekt. Ciekawa 
faktura, oparta na grze subtelnych wklęsłości 
i wypukłości w formie kół, przy umiejętnym 
zaprojektowaniu oświetlenia pozwoli wprowa-
dzić do środka niepowtarzalną grę światłocie-
ni, tworząc niezwykły klimat wewnątrz po-
mieszczenia.

BRUK-BETBRUK-BET prezentuje

ADRES FIRMY:

BRUK-BET® Sp. z o.o. 
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
infolinia 801 209 047
Sprawdź inne inspiracje na:
www.bruk-bet.pl

2016

155

Płyty dekoracyjne Luna

Kamień dekoracyjny Artis

Kamień dekoracyjny Labirynt

Płyty dekoracyjne Fala
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