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PIĘKNE DETALE

Wiele barw i detali.

5 WZORÓW

Pięć różnych kształtów.

NIESAMOWITE BARWY

Wiele niepowtarzalnych kolorów.

100% BETON

Odporne na warunki atmosferyczne.

OZDOBNE OBRZEŻA

Idealne do zdobienia jako obrzeża.

TRWAŁE KOLORY

Wysokiej jakości farby
oraz impregnat.

M
otyle ozdobne to wspaniała dekoracja do ogrodu oraz wnętrz w wielu 
niepowtarzalnych barwach oraz 5 różnych wzorach do wyboru. Dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości betonu oraz impregnatów są bardzo wytrzymałe 

i niepowtarzalnie kolorystyczne (malowane ręcznie w losowych barwach lub 
standardowo w jednym). Idealne do położenia na trawie oraz zawieszeniu na gałązkach 
(z tyłu drucik). Taka dekoracja z pewnością sprawi, że ogród oraz każde pomieszczenie 
stanie się kolorowe jak z bajki. Każda z dekoracji przygotowywana jest starannie i 
niepowtarzalnie według tradycyjnych technik a ich wykonanie zajmuje czasem wiele 
godzin. Wszystkie produkty dostarczane są na paletach oraz starannie osłaniane 
papierem lub listwami drewnianymi, folią oraz spięte taśmami. Dekoracje występują 
wyłącznie w formie koloru-lakieru zwanej „Pigment Plus”, mimo że są one barwione w 
masie dla zapewnienia dodatkowych barw, przebarwień oraz trwałości.

Wyjątkowe barwy

MOTYLE OZDOBNE BETONOWE

GWARANCJA

3
LATA

Starannie dopracowane.

Jeszcze ciekawsze rozwiązanie.

Różne detale

TRADYCYJNE WYKONANIE

NAZWA PRZEKĄTNA WYSOKOŚĆ WAGA 1 SZT.

Motyl Kamilek 34 cm ok. 6 cm ok. 2,65 kg
Motyl Józiu 28 cm ok. 2 cm ok. 1,30 kg

Motyl Patrysia 24 cm ok. 4 cm ok. 2,70 kg
Motyl Zbysiu 30 cm ok. 9 cm ok. 2,90 kg

Motyl Agniesia 26 cm ok. 2,5 cm ok. 1,30 kg

RĘCZNIE BARWIONE
ORAZ

PRODUKOWANE
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 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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