
PREZENTACJA

Parapety firmy Nemezis zostały stworzone

z myślą o klientach szukających eleganc-

kich, estetycznych i trwałych rozwiązań

wykończenia wnętrza. Dzięki swoim walo-

rom estetycznym i technicznym znalazły

one zastosowanie w budownictwie mieszka-

niowym: domy, bloki mieszkalne oraz

w budownictwie użytku publicznego: szko-

ły, szpitale.

Firma Nemezis, jako jedyna w Polsce, ofe-

ruje parapety w tysiącu kolorach, co daje

nieograniczone możliwości aranżacji

wnętrz dla architektów i prywatnych inwes-

torów.

Wysoko wyspecjalizowana załoga z dużym

doświadczeniem w produkcji marmuru

syntetycznego jest gwarantem wysokiej ja-

kości parapetów.

Jest to jedyny materiał na rynku parapetów,

który nie wymaga konserwacji użytkowej.

Do niewątpliwych ich zalet należy:

� bardzo wysoka trwałość

� duża wytrzymałość mechaniczna

� wysoka odporność na działanie warun-

ków atmosferycznych oraz czynników

chemicznych

� duża elastyczność

� możliwość wykonania wyrobów w szero-

kiej gamie kolorów

Marmur syntetyczny jest materiałem 

wykończeniowym stosowanym w budownictwie. 

Ma wszystkie cechy marmuru naturalnego, 

a pod wieloma względami znacznie go przewyższa, 

jako bardziej praktyczny i przydatny 

na potrzeby wykończeniowe. 

Parapety 

z marmuru syntetycznego
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System Dekoracyjny Sztuczny Trawertyn

wykonany jest z naturalnych surowców mi-

neralnych spojony żywicą poliestrową dzię-

ki czemu jest bardziej odporny na działanie

środków chemicznych oraz warunków at-

mosferycznych. Wszystkie elementy wyko-

nuje wysoko wyspecjalizowana załoga. Każ-

dy dekor, płytka wykonana jest ręcznie.

Unikalna faktura o różnorodnych porach

zbliżonych do naturalnego trawertynu uzys-

kana jest w procesie obróbki masy i for-

mowania kształtów. System Dekoracyjny

Trawertyn nawiązuje do starego poddane-

go erozji kamienia. Głównym przeznacze-

niem systemu jest wykończenie wnętrz

ścian, okien, drzwi, podłóg, kominków

oraz wykończenie zewnętrzne budynków

takie jak elewacje, podmurówki, tarasy,

schody, cokoły, a także liczne elementy ar-

chitektury ogrodowej.
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