
BARWA: JASNA DESKA

Jaśniejszy brąz oraz czerń.

BARWA: KRÓLEWSKI MAHOŃ

Głównie czerwień oraz czerń.

BARWA: BRZOZA

Dużo jasnej bieli, 
szarego oraz czerni.

BARWA: CIEMNE DRZEWO

Grafit z mocną czernią.

BARWA: BABIE LATO

Żółty, czerwony oraz czarny.

BARWA: CIEMNY BRĄZ

Głęboki ciemny brąz oraz czerń.

I
mitacja Długiej Deski Drewnianej „Areo” jest płytą betonową o długości 75 cm 
oraz grubą na 6 cm. Dzięki takiemu wymiarowi idealnie nadaje się do użycia, jako 
płytka na stopnie schodów, ścieżkę w alei i nie tylko. Jej szerokość 25 cm pozwala 

na uzyskanie stabilnego podłoża w miejscach, w których tego najbardziej 
oczekujemy, gruba a zarazem stabilna a dzięki ładnej strukturze, która imituje w wielu 
kolorach zwykłą deskę drewnianą nadaje otoczeniu ciekawy oraz estetyczny wygląd 
na wiele lat. Produkt ten wytwarzany jest ręcznie oraz pokryty pigmentami oraz 
lakierem ochronnym. Imitacja „Areo” z czasem traci połysk sprawiając, że ciężko ją 
odróżnić od drewnianej deska. Dodatkowo w przypadku zastosowania tej deski na 
schody można zastosować na boki „Małą Deskę”, która jest cienka (idealna do 
docinania) i występuje w podobnych wariantach kolorystycznych a to z kolei pozwoli na 
uzyskanie w projekcie całości np. schodów imitujących drewno. Samo wytwarzanie 
deski „Areo” wiąże się z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, które stanowi 
wizytówkę naszej firmy w produktach drewno-podobnych.

Długa imitacja deski

BETONOWA IMITACJA DESKI „AREO”

GWARANCJA

3
LATA

Jak prawdziwa deska drewnopodobna.

 

Imitacja gładkiej deski drewnianej w długim wykonaniu.

Ładne detale

WYMIAR ILOŚĆ SZT. NA 1 M2 ILOŚĆ SZT. NA PALECIE WAGA 1 SZT.

75X25X6 cm 5,33 szt. 30 szt. ok. 21 kg

5,33 szt. na 1m2

TRADYCYJNE WYKONANIE
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Na górnej powierzchni
wyraźne detale ozdobne.



 Kolor

Wiele przestrzeni barw uzyskuje się często w połączeniu wielu kolorów. 
Każda sztuka barwiona jest w podkładzie 100%, a kolory po 

zaimpregnowaniu nadzwyczaj wyraźne i bogate. Dostępne są również 
preparaty do odnowy oraz naprawy kolorów.

 Ochrona

Zawiera trwałą powłokę ochronną która zapobiega wykruszaniu się jej górnej 
struktury oraz chroni kolory przed mchem oraz wyblaknięciem aby zachowały 

swoje żywe piękno przez długi czas.
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