okładziny ścienne

Ściany w mieszkaniach, z miejsca neutralnego tła dla
mebli, awansowały do kategorii ozdobnych obrazów,
na równi z całym wyposażeniem tworzących nasze
wnętrza. Nastąpił koniec białych, gładkich, bezpiecznych aranżacyjnie, ale zimnych i nudnych powierzchni. Przy całej gamie kolorowych farb, tapet, pojawiły się także alternatywne okładziny ścienne. Jedną
z nich jest kamień, pozwalający uzyskać niebanalny,
ciepły klimat. Bogactwo faktur i kolorów, oryginalny
rysunek powierzchni, zróżnicowane formy kamienia
dają nieograniczone możliwości kształtowania przestrzeni, które w zależności od aranżacji zadowolą zarówno tradycjonalistów, jak i osoby o bardziej awangardowym guście.

opracowanie
redakcyjne

Naturalny kamień jest jednak materiałem bardzo drogim. O wiele przystępniejsza cenowo jest jego imitacja w postaci płytek kamieniopodobnych, wytwarzanych na bazie betonu i gipsu, która wizualnie nie różni
się od pierowtnego odpowiednika. Czy rzeczywiście?
Oceńcie Państwo sami.

Kamienne (r)ewolucje

© Imperia, STEGU

CELTIC®
płyty tworzące efekt muru warstwowego układanego w stos z wąskich łupanych slabów piaskowcowych. Zróżnicowana kolorystyka podkreśla wrażenie ułożenia pojedynczych slabów, jednak dla zwiększenia efektu autentyczności, płyty należy zabudowywać rzędami z nieregularnym przebiegiem łączeń
pionowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. • Rozmiar płytek: 500 x 100 mm, 125 x 100 mm, 165
x 100 mm, 250 x 100 mm, 335 x 100 mm, 375 x 100 mm grubość: ok. 30 mm • Ilość płytek w opakowaniu:
0,5 m², waga opakowania: 22,5 kg • Producent: BRUK-BET®
Cena: 72,50 zł/m² oraz 86,80 zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: color-mix CE-1,
color-mix CE-2, color-mix CE-3,
color-mix CE-4, color-mix CE-6
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NEVADA
Okładzina dekoracyjna wiernie odwzorowująca naturalny kamień piaskowy
cięty z bloków skalnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiar
płytek: 350 x 200 mm, 50 x100 mm, grubość: 25 mm • Waga opakowania:
15 kg • Producent: INCANA
Cena: 98 zł/m² oraz 80 zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: brąz,
czerwień, szary, żółty,
wanilia

RUSTIC
Okładzina odwzorowująca antyczną cegłę o szczególnym kształcie
i szorstkiej powierzchni. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiar płytek: 210 x 65 mm, grubość: 9 -11 mm • Waga opakowania: 8,5 kg
• Producent: INCANA
Cena: 85 zł/m² oraz 75 zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: brąz,
grafit, pomarańcz

LUSERNINO
Okładzina o wyjątkowo wydłużonym kształcie, oddająca charakterystyczny kształt
kamienia łupanego z rejonów wysokogórskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiar płytek: 365 x 60 mm, 190 x 55 mm, grubość: 55 – 65 mm • Waga
opakowania: 16 kg • Producent: INCANA
Cena: 120 zł/m² oraz 97 zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: brąz,
szary, żółty, wanilia
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TATRY®
Okładzina, elementy której stanowią warstwowy mur - naturalny stos kamienny, utworzony z łamanych okruchów skalnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiar płytek: kształt poszczególnych kamieni jest przypadkowy, tak jakby ukształtowała go natura • Grubość: 35 mm
Ilość płytek w opakowaniu: 0,65 m² • Waga opakowania: 16 kg • Producent: BRUK-BET®
Cena netto za m² od 77,40 zł do 93,90 zł, w ofercie dostępne również elementy narożne.

Kolorystyka: color-mix TA-1,
color-mix TA-2, color-mix TA-3,
color-mix TA-4, color-mix TA-7

CYKLOP®
Okładzina w formie łamanych okruchów skalnych. Na powierzchniach czołowych bardzo silnie zaznaczona jest łupliwość
warstwowa. Krawędzie poszczególnych płyt są zazwyczaj ostre i tworzą nieregularne linie łamane. Do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz • Rozmiar płytek: nieregularne płytki w formie łamanych okruchów skalnych, grubość: 25 mm • Ilość płytek
w opakowaniu: 0,88 m² • Waga opakowania: 20 kg • Producent: BRUK-BET®
Cena netto za m² od 78,00 zł do 93,90 zł, w ofercie dostępne również elementy narożne.

Kolorystyka: color-mix CY-1, color-mix CY-2,
color-mix CY-3, color-mix CY-4, color-mix CY-7

RIVERSTONE (otoczak)
Okładzina odwzorowująca kamień rzeczny występujący w naturze. Do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiar płytek: 270 x 220 mm,
80 x 50 mm, grubość 30 - 50 mm • Waga opakowania: 16,5 kg •
Producent: INCANA
Cena: 105 zł/m² oraz 86 zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: brąz,
szary, żółty, wanilia
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CONTINENTAL®
Bezfugowy mur kamienny, składający się z mocno zróżnicowanych pod względem wymiarów płyt. Dzięki
modułowości, płyty układa się bardzo łatwo. Pamiętać należy, aby dłuższe boki były zawsze w poziomie. Do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz • Ilość w opakowaniu: 0,64 m² • Waga opakowania: 16 kg • Producent:
BRUK-BET®
Cena netto za m² od 74,10 zł do 75,40 zł, w ofercie dostępne również elementy narożne.

Kolorystyka: color-mix CO-1, color-mix CO-2,
color-mix CO-3, color-mix CO-4

LIMBURG
Dekoracyjny kamień wewnętrzny, imitujący ścianę murowaną z łupka, z nieregularnymrysunkiem lica o śnieżnobiałym kolorze. Do stosowania wewnątrz. Kamień
występuje w różnych wymiarach • Ilość w opakowaniu: 0,62 m² • Waga opakowania:
13 kg • Producent: Stone Master
Cena brutto za m2: 72 ,00 zł

Kolorystyka: biały

ARENA
Płytki dekoracyjne imitujące szlifowany kamień w stylu egipskim. Serie uzupełniają dekory z egipskiej kolekcji. Do zastosowania wewnątrz. Nie wymaga fugowania • Rozmiary płytek:
wysokość wszystkich płytek wynosi 110 mm, długość od 300 do
520 mm, grubość: od 10 mm do 25 mm • Ilość płytek w opakowaniu: 27 płytek (1m2) • Waga: 22 kg • Producent: STEGU
Cena: 76,00 zł/m2 oraz 44,00 zł/m.b. narożnika

®

Kolorystyka: krem

35

VENEZIA
Płytki o niezwykłej strukturze imitującej drobno łupany kamień. Do zastosowania wewnątrz • Rozmiary płytek: 612 mm x 152 mm, grubość:
ok 45 mm • Ilość w opakowaniu: 6 płytek (0,5m2) • Waga opakowania: 15 kg •
Producent: STEGU

®

Cena: 102,00 zł/m2 oraz 66,00zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: miodowy ,
beż , krem

CALABRIA
To niezwykła imitacja kamienia łupanego, której naturalny kolor i faktura
przywodzą na myśl włoskie winnice, rozgrzane słońcem. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiar płytek: płytki o nieregularnych kszttałtach, grubość: od 10 mm do 28 mm • Ilość płytek w opakowaniu: 20–22 płytek (ok.0,7 m2) • Waga opakowania 24 kg • Producent: STEGU
Cena: 89,00 zł/m2 oraz 51,00 zł/m.b. narożnika

®

Kolorystyka: żółty
cieniowany

RUSTIK
Płytki cegłopodobne, imitujące starą, ręcznie modelowaną holenderską cegłę. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiary płytek:
205 mm x 60 mm, grubość: od 10 mm do 28 mm • Ilość w opakowaniu:
63 płytki (ok.0,95 m2) • Waga opakowania: 22 kg • Producent: STEGU
Cena: 80,00 zł/m2 oraz 57,00 zł/m.b. narożnika

Kolorystyka: szary cieniowany 526, czerowny cieniowany
540, żółty cieniowany 548,
brązowy 568 cieniowany
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®

Roma
Elewacyjny, betonowy kamień o charakterze nawiązującm do atmosfery Rzymu. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz • Kamień występuje w zróżnicowanych wymiarach • Ilość w opakowaniu 0,62 m² •
Waga opakowania: 19 kg • Producent: Stone Master
Cena brutto za m2: 79,00 zł

Kolorystyka:
grafit, szary, żółty,
brązowy, karmel,
sahara

Malaga
Kamień imitujące naturalną cegłę, z niespotykaną, nierówną fakturą i szarymi przebarwieniami na powierzchni. Okładzina zwraca także uwagę wyraźną spoiną i prostokątnym kształtem naturalnego budulca. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz •
Rozmiary kamienia: 215 x 65 mm, grubość: 15 mm • Ilość w opakowaniu: 1 m² • Waga
opakowania: 22 kg • Producent: Stone Master
Cena brutto za m2: 60,00 zł

Kolorystyka: Ceglasty

Milano
Kamień przypominający swoim kształtem cegiełkę, lecz charakteryzujący się przy tym wyjątkową strukturą i barwą. Okładzina ta daje możliwość zabawy konwencją i stylizowania pomieszczeń na różne sposoby
– w stylu dystyngowanym, wyniosłym, klasycznym, ale też awangardowym. Do zastowania wewnątrz i na zewnątrz • Rozmiary kamienia:
215 x 70 mm • Ilość w opakowaniu: 0,85 m² • Waga opakowania: 15 kg
• Producent: Stone Master
Cena brutto za m2: 82,00 zł

Kolorystyka: biały,
karmel, sahara
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