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Nasze przedsiębiorstwo oferuje trwałe i atrakcyjne nawierzchnie z betonu dekoracyjnego. Tworzymy
elewacje, posadzki i zdobienia z samodzielnie wyprodukowanych mas betonowych, gwarantujących
wytrzymałość i eleganckie wykonanie. Jako rzetelny producent, jesteśmy w stanie stworzyć różnego rodzaju
nawierzchnię z betonu architektonicznego w wybranej przez Państwa stylistyce. Do zdobień wykorzystujemy
fachowo zaprojektowane formy do betonu, które imitują takie struktury jak drewno, skała i kamień.
Oferujemy także wykonanie indywidualnych projektów nawierzchni.

Beton architektoniczny to struktura o wszechstronnych możliwościach zastosowania. Wytwarza się z niego
zdobienia elewacji, podłóg, oraz podjazdów. Warstwa z betonu może być zabarwiona na dowolny kolor, co
bardziej akcentuję atrakcyjny wygląd wykonywanej nawierzchni. Beton dekoracyjny konserwuje się raz na 7
lat, przez co jest on prosty w utrzymaniu i bardzo wytrzymały. 

Oferowane przez nasze przedsiębiorstwo powierzchnie opierają się na własnoręcznie skomponowanych
produktach. Beton architektoniczny naszej firmy tworzony jest z mieszanek marmurów i pyłów
wulkanicznych o potężnej warstwie sczepnej, co sprawia, że praktycznie nie zmienia swoich właściwości
mimo upływu lat. Nasze przedsiębiorstwo zadbało także, o to aby nawierzchnie wyprodukowane z tego
wytrzymałego materiału były odporne na mróz i antypoślizgowe.

Przez kilka lat naszej działalności stworzyliśmy oryginalne projekty w Polsce i w Niemczech. Nie boimy się
nowych wyzwań i mamy nadzieję, że beton architektoniczny to materiał budowlany, który zachwyci
wszystkich. Zapraszamy na stronę www naszej firmy.
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