D e ko r a c yj n e P ły t k i Ś c i e n n e
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER

DEKORATIVE WANDRIEMCHEN

PL KOLORYSTYKA | EN Color | DE farbe
| WAPIEŃ

| GRANIT

| ONYX

| PIASKOWIEC

| MARMUR

| OCHRA

PL WZÓR ZASTRZEŻONY W URZĘDZIE PATENTOWYM PL NR 15960 DLA
DEKORACYJNEJ PŁYTKI ŚCIENNEJ 380X65X25 mm
EN Pattern reserved at the PL Patent Office no. 15960 for
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER 380x65x25 mm
DE PL Patentanspruch-Nr. 15960 für
DEKORATIVE WANDRIEMCHEN 380x65x25 mm

| galaxy

PL WYMIARY | EN DIMENSIONS | DE FORMATE

PL WZÓR ZASTRZEŻONY W URZĘDZIE PATENTOWYM PL NR 22712 DLA
DEKORACYJNEJ PŁYTKI ŚCIENNEJ 250X65X20 mm
EN Pattern reserved at the PL Patent Office no. 22712 for
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER 380x65x25 mm
DE PL Patentanspruch-Nr. 22712 für
DEKORATIVE WANDRIEMCHEN 380x65x25 mm

D e ko r a c yj n e P ły t k i Ś c i e n n e
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER

DEKORATIVE WANDRIEMCHEN

PL Innowacyjne bezspoinowe elementy łupane, które swoją strukturą przypominają piękno naturalnych skał. | EN Innovative jointless split elements which with
appearance resembling the beauty of natural rocks. | DE Innovative fugenfreie gespaltene Betonelemente, die mit ihrer Struktur und Schönheit an Naturstein erinnern.
PL ZASTOSOWANIE | EN applied | DE Anwendung

WEWNĄTRZ

interior

Innenräumen

NA ZEWNĄTRZ

exterior

auSSen anwendung

•
•
•
•
•

całe ściany lub ich fragmenty
na kominku
na klatce schodowej
na słupach
wszędzie tam, gdzie chcemy
uatrakcyjnić wnętrze niebanalnym
rozwiązaniem

• na całej ścianie, by podkreślić bryłę
budynku
• we wnękach tj. loggie, ganki
• na elementach wystających
tj. wykusze, ryzality, lukarny
• na cokole
• na słupkach ogrodzeniowych
• na murkach i innych elementach
zewnętrznych

• on the entire walls or on their
fragment
• on the fireplace
• on a stairwell
• on poles
• everywhere where we want to
make an interior more attractive
with original solution
• on the wall in order to highlight the
shape of the building
• in recesses, i.e. loggias, porches
• on protruding elements, i.e. bays,
avant-corps, dormers
• on the base
• on fence posts
• on low walls or other external
elements

• auf ganzen Wänden oder ihren
Fragmenten
• auf dem Kamin
• im Treppenhaus
• auf Betonsäulen
• überall dort, wo wir es
attraktiver machen wollen

• zum ankleben an die Wand,
als Hausdekoration
• in den Nischen d.h. Loggia,
Veranda
• auf hervorstehenden Elementen
d.h. Erker, Risalit, Gaube
• auf dem Sockel
• auf Betonsäulen, auf der Mauer
oder anderen Elementen außen

PL Walory produktu | EN Product properties | DE Produkteigenschaften

dekoracyjne płytki ścienne / marmur
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER / marmur
DEKORATIVE WANDRIEMCHEN / marmur

• niepowtarzalnie łupane lico daje
wrażenie doskonałej naturalnej
kompozycji
• bezspoinowe - idealnie gładkie boki
umożliwiają znakomite przyleganie
do siebie płytek bez konieczności
wykonywania fugi.
• niepalne
• wysoka wytrzymałość
• niska nasiąkliwość
• opatentowany wzór
• 3 rozmiary - każdy dostępny osobno

• the unique split face gives the
impression to the excellent natural
composition
• jointless - perfectly smooth sides
enable tight adjoining the tiles
without the need to fulfill with
joint.
• non-inflammable
• high durability
• low absorbability
• pattern reserved
• 3 sizes available

• unverwechselbare gespaltene
Front macht den Eindruck
perfekter natürlicher Komposition.
• fugenfreie - ideal glatte Seiten
ermöglichen ein sehr gutes
fugenfreies Anliegen der Riemchen
• nicht brennbar
• hohe Resistenz
• geringe Wasserdurchlässigkeit
• Patentanspruch
• 3 Größen – jede einzelne separat
erhältlich

www.skalalubuska.pl

PL WIĘCEJ INFORMACJI | EN More information | DE Mehr Informationen

www.zielbruk.pl

www.skalalubuska.pl

PL Instrukcja montażu
EN Installation instructions
DE Montageanweisung

dekoracyjne płytki ścienne / WAPIEŃ
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER / WAPIEŃ
DEKORATIVE WANDRIEMCHEN / WAPIEŃ

PL Zdjęcia zamieszczone w folderze pokazują przykładowe zastosowanie prezentowanych produktów i mają charakter poglądowy. Ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób ich wykorzystania jest
obowiązkiem użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów.
EN Photographs placed in this folder shows the exemplary application of products and they have demonstrative character.
Ultimate establishing of usefulness of any information or materials for personal use and the way of exploiting them is a duty of
the user. The producer reserves the right for technical changes of individual products.
DE Die Bilder in der Broschüre zeigen Beispiele der Verwendung, und haben einen Vorstellungscharakter. Die Art der Verwendung
jeglicher Informationen für den Eigengebrauch ist die Pflicht jedes einzelnen Benutzers. Der Hersteller hält sich das Recht vor für
die technischen Veränderungen bestimmter Produkte.

PL PRODUCENT | EN MANUFACTURER | DE HERSTELLER
dekoracyjne płytki ścienne / GRANIT
DECORATIVE CONCRETE BRICK VENEER / GRANIT
DEKORATIVE WANDRIEMCHEN / GRANIT

ZIEL-BRUK MAKAREWICZ
ul. Lubuska 28, Płoty
66-016 Czerwieńsk

T 68 353 89 00
F 68 327 84 79
E ploty@zielbruk.pl

