PŁYTKA BETONOWA IMITACJA LIŚCIA

Ciekawe i modne
Starannie przygotowane.

B

etonowa imitacja Liści to płytka wykonana w 100% z betonu oraz pokryta różnymi
barwami w celu imitacji różnych barw liści w porze jesiennej. Duży wymiar
sprawia, że są one od razu zauważalne a wypukła oraz wklęśnięta struktura
przypomina tą z natury. Produkt jest niepowtarzalnie barwiony oraz bardzo trwały.
Idealnie nadaje się, jako pojedyncza dekoracja lub jako płytki na ścieżkę. Dekoracje
do ogrodu są tylko i wyłącznie w całości wykonane z betonu oraz starannie
dopracowane bez stosowania dodatków gipsu itp. 100% barwiony beton wypełniony w
całości pełną masą, dzięki temu są one bardzo trwałe i można się nimi cieszyć przez
wiele lat. Ozdoby małe lub duże każde z nich na swój rozmiar są bardzo ciężkie oraz
pokryte wysokiej, jakości trwałymi pigmentami (wersja matowa lub z impregnatem
połyskującym do wyboru) a w zależności od wybranej kolorystyki również barwione
całościowo w środku (niektóre elementu dla uzyskania dodatkowych kolorów mogą
być z jasnego bezbarwnego cementu).

Barwy jak z bajki
Wiele barw i wszystkie niepowtarzalne.
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NIESAMOWITE BARWY

Liść jak w przyrodzie.

Wielki 35 cm liść.

Wiele niepowtarzalnych kolorów.

GRUBA PŁYTKA

100% BETON

ZDOBIENIA

4 cm grubości dekoracja.

Bardzo trwała dekoracja.

Wklęsłe oraz wypukłe elementy.

Strona
83-84

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.

