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KAMIENIE DEKORACYJNE RELIEF 
– SZTUKA DEKORACJI

cienne kamienie dekoracyjne z serii Relief firmy Bruk-Bet s
wyj tkow  ozdob , która czerpie inspiracje z naturalnych 
materia ów. Poszczególne modele przywodz  na my l skalne 
stosy, kamienne murki czy szczapy drewna. Stanowi  ciekaw
alternatyw  dla tapet i farb najcz ciej wykorzystywanych 
do wyko czenia wn trz.
Kamienie Relief wyró niaj  si  wyrazist  faktur , odporno ci
i atwo ci  monta u. Dost pne w postaci p ytek o zró nicowanym 
kszta cie, kolorystyce i strukturze, pozwol  nam osi gn  efekt 
niepowtarzalnego w wygl dzie mieszkania. Kamienie dekoracyjne 
Relief doskonale sprawdzaj  si  tak e na elewacjach. 

Stara Ceg a w dawnym stylu
Kamie  dekoracyjny Stara Ceg a to cienna ozdoba w stylu retro. 
Wygl dem przypomina r cznie formowane gliniane ceg y rodem 
z minionych lat. Celowo postarzane powierzchnie i melan owana 
kolorystyka wype niaj  wn trza subtelnym urokiem. Stara Ceg a
wyst puje w wielu kolorach – ó toszarym, rudym, bia ym, karbo-
nowym i w przecieranych odcieniach czerwieni, szaro ci i ó ci. 
To bardzo popularna forma stylowego wyko czenia, pasuj ca do 
ka dego rodzaju wn trza. Zastosowana na pojedyncz cian  jest 
wietnym wst pem do mieszania stylów. Cho  kojarzy si  z przy-

tulnym klimatem starych budynków, ceg a jest te  wdzi cznym 
materia em na prze amanie ch odnych, modernistycznych wn trz. 
Ponadczasowy efekt starej ceg y nigdy nie wyjdzie z mody.

Jura – inspirowana pi knem ska
Model Jura jest ciekawym przyk adem dekoracji ciennej 
przypominaj cej wygl dem murek warstwowy wykonany ze zbitej, 
amanej ska y wapiennej. Jego widocznie zaznaczone prze omy, ostre 
kraw dzie i zró nicowany rozmiar poszczególnych elementów 
odzwierciedlaj  prawdziwe u o enia skalne spotykane w naturze. 
Jura doskonale sprawdza si  w poziomych lub pionowych 
u o eniach punktowych stosowanych zarówno w mieszkaniu, 
jak i w pomieszczeniach biurowych. Kamie  Jura dost pny jest 
w trzech wersjach kolorystycznych cz cych ró ne odcienie br zu, 
be u i szaro ci. 

Subtelny i elegancki Artis
Nowoczesne wn trza wymagaj  wyj tkowych dekoracji. Stonowane 
kolory i wyj tkowy kszta t pojedynczych elementów kamienia 
dekoracyjnego Artis nadaje przestrzeni subtelno ci. Pojedyncza p ytka 
tego modelu wygl da, jakby by a wykonana z wielu precyzyjnie 
doci tych od amków skalnych. S  one do  w skie i szczelnie do 
siebie przylegaj , daj c wra enie naturalnie usadowionych na sobie 
przez natur . Kamie  Artis znajduje swoje zastosowanie jako du a
dekoracja obejmuj ca ca  powierzchni  jednej ze cian 
pomieszczenia, ale doskonale sprawdza si  tak e w formie w szych 
pasów.
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