
Prezentacja firmowa

G ówn  grup  serii stanowi  kamienie posadz-

kowe wraz z rozlicznymi dekorami i wype nie-

niami, ceramika oraz „stare drewno” w postaci 

desek, kr ków, kopyt itp. 

ywe, zró nicowane tekstury kamieni ciosa-

nych, perfekcyjna kolorystyka, s oje drewna, 

s ki, kora – to tylko cz  wizualnych atutów 

tej serii wyrobów. 

Tutaj ka dy element to produkcja na granicy 

sztuki.

Kamie  ciosany to wspania e, widoczne 

na pierwszy rzut oka rekonstrukcje p yt pia-

skowca ciosanego. Charakterystyczne, nie 

powtarzaj ce si  tekstury powierzchni li-

cowych, warstwowo  materia u skalnego, 

nieregularne kraw dzie oraz powierzchnie 

boczne, naturalna kolorystyka, patyna oraz 

kszta t poszczególnych p yt, podkre laj  ich 

autentyczno .

Kamienie ciosane Realit oferowane s  w dwóch 

ciep ych odcieniach kolorystycznych, nawi zu-

j cych do barw ziemi.

Romantica – terakotowe p ytki w wierny 

sposób odtwarzaj  mi kk  ceramik  r cznie 

formowan  oraz nasuwaj  skojarzenia z an-

tycznymi p ytami kamiennymi. Przywracaj

pi kno nieprodukowanych ju  p ytek, a na-

wierzchniom tarasów, nimi wy o onymi, na-

daj  indywidualno  oraz bardzo wysok

warto .

Uzupe nieniem p yt posadzkowych s  p y-

ty do wyk adania brzegów basenów oraz p y-

ty schodowe.

Drewno ogrodowe Realit to urokliwy system 

p yt-desek, kopyt oraz kr ków z wyschni tego

drewna o wyrazistych s ojach. Trudno uwierzy ,

e wykonane s  z betonu. Materia  ten nieporów-

nywalnie wyd u a czas u ytkowania w stosun-

ku do drewna naturalnego. 

Uzupe nieniem systemu s  minipalisadki 

Akacja.
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Seria REALIT® obejmuje grup  wyrobów stanowi cych rekonstruk-

cj  naturalnych produktów z materia u skalnego, drewna lub cera-

miki. Wyroby te przej y pi kno naturalnych pierwowzorów, jednak e

charakteryzuj  si  wi ksz  trwa o ci  oraz atwo ci  zabudowy.
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