


Większość posiadaczy domów poświęca sporo czasu i energii na ich udoskonalanie, 
właściwy dobór sprzętów i dodatków, by zapewnić funkcjonalność oraz estetyczny 
wygląd mieszkania. Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego podobne nastawienie 
nie zawsze towarzyszy aranżacji przestrzeni wokół domu? Przecież przemyślana 
kompozycja roślin i małej architektury może tworzyć spójną całość z jego wnętrzem. 
Zielona oaza za oknami salonu będzie stanowić jego przedłużenie, a uporządkowana 
przestrzeń od frontu – miłą dla oka wizytówkę właścicieli nieruchomości.

Od 30 lat wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów – ich opinie to cenna 
wiedza, niezbędna przy doskonaleniu metod produkcji i poszerzaniu oferty naszej 
firmy. Inspirują nas tradycyjne materiały budowlane, ale i możliwości komponowania 
klinkieru, drewna i kamienia z popularnymi w nowoczesnych aranżacjach szkłem 
czy betonem. Naszym założeniem jest tworzenie elementów małej architektury, 
które współgrają z otaczającą je przyrodą, a przy okazji są trwałe, praktyczne i ładne.
Zakładamy, że nasi klienci należą do osób, którym nie jest obojętny widok z okien ich 
wymarzonego domu. Mamy również na uwadze różnorodność potencjalnych funkcji, 
jakie spełniać może planowany ogród. Dlatego w naszej ofercie znalazły się elementy 
ogrodzeń i elewacji produkowane z naturalnych surowców ceramicznych, które ułatwią 
Państwu aranżację przestrzeni wokół budynków.

Dziękujemy za okazane nam zainteresowanie i zapraszamy na wyprawę do świata 
ceramiki w poszukiwaniu inspiracji do tworzenia wyjątkowych dekoracji ogrodu.
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Kontrastowe kolory elementów ogrodzenia powodują,  
że jest ono wyraziste i sprawia wrażenie dynamicznego. 
Efekt ten można złagodzić odpowiednio dobranymi 
roślinami, dlatego warto rozważyć takie zestawienie, nawet 
jeśli początkowo wydaje się zbyt odważne.
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Czapy ogrodzeniowe to idealne rozwiązanie 
przy zwieńczaniu słupków ogrodzeniowych. 
Dzięki odpowiednio opracowanym kształtom 
oraz doskonałym właściwościom użytkowym 
stanowią one skuteczne zabezpieczenie kon-
strukcji murku przed działaniem czynników  
atmosferycznych. Jednocześnie wysoka jakość 
oraz estetyka wykonania powodują, że całość 
ogrodzenia prezentuje się niezwykle efektownie i 
świadczy o najwyższej klasie zastosowanych roz-
wiązań. 
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Zwieńczenie słupków czapami o zbliżonej barwie pozwala stworzyć jednolite, stonowane tło dla efektownych 
roślin. Klinkier w tradycyjnym, czerwonym kolorze będzie zawsze dobrze wyglądał na tle zieleni. Odcienie 
czerwieni i brązu są uniwersalne również dlatego, że dobrze komponują się zarówno z metalowymi  
i drewnianymi przęsłami ogrodzeń, jak i murkami z jasnego kamienia.
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W przypadku nowoczesnych aranżacji dobrze sprawdzą się elementy żółte oraz grafitowe, a ciepłe 
czerwienie i brązy doskonale pasują do ogrodów naturalnych. Ciemne, szkliwione czapy wyglądają 
elegancko dzięki delikatnemu kontrastowi ich błyszczącej powierzchni z matowymi murkami.
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Słupki, pomiędzy którymi znajduje się furtka czy brama proponujemy 
zwieńczyć czapą o ciekawym kształcie. Przyciągnie to uwagę do określonej 
części ogrodzenia, a efekt jest o wiele bardziej estetyczny, niż zastosowanie 
dodatkowego koloru czy faktury.
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Styl ogrodu można podkreślić kształtem rabat, ścieżek 
i murków. Proste, geometryczne, nieco ”kanciaste” 
formy charakterystyczne są dla koncepcji nowoczesnych. 
Zaokrąglone linie pasują z kolei do aranżacji tradycyjnych
i naturalnych.
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Większość naszej ceramiki jest dostosowana do standardowych wymiarów cegieł. Staramy  
się jednak dopasowywać do koncepcji klientów – również tych, którzy poszukują nietypowych  
rozwiązań.
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Niezależnie od wybranego stylu ogrodu, elementy małej 
architektury powinny być również trwałe i praktyczne. 
Klinkierowy murek to również siedzisko, przyjemnie 
oddające ciepło nagromadzone w słoneczny dzień. 
Poranna rosa, szron czy śnieg będą ozdobą zmieniającego 
się w ciągu roku ogrodu, a ceramika zniesie nawet ciężkie 
mrozy.
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Elementy klinkierowe nie tylko same są odporne na kaprysy aury – odpowiednio zastosowane 
chronią murki i wnęki okienne przed zaciekami.
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W przypadku parapetów okiennych nasi klienci decydują się często na klinkier pokryty gładkim, połyskującym szkliwem. 
Jest to wybór nieprzypadkowy. Mimo sugestii zawartej w nazwie, wspomniane szkliwo jest równie wytrzymałe, jak reszta 
naszej ceramiki, a utrzymanie go w nienagannym stanie to czysta przyjemność.
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Dobierając elementy elewacji budynku, ogrodzenia, 
murków czy ścieżek należy pamiętać o zachowaniu 
spójności efektu końcowego. Ceramika klinkierowa jest 
wdzięcznym materiałem, potrafi wpasować się niemal  
w każdą koncepcję, a rośliny ją wprost uwielbiają.
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Kostka brukowa jest produktem niezwykle praktycznym, wytrzymałym i łatwym do utrzymania w czystości. Choć 
leży pod naszymi stopami, niekoniecznie musi być przyziemna. Wystarczy nieco zejść z przetartych szlaków.

Proponujemy naszym klientom eksperymentowanie z kształtem, kolorem i wzorami.

Obszerne, jednokolorowe nawierzchnie z bruku klinkierowego ożywają w połączeniu z innymi materiałami  
– dobrze komponują się zarówno z kamieniem, jak i drewnem. Zastosowanie kilku kolorów bruku lub różnych jego 
formatów daje spore pole do popisu przy tworzeniu na ścieżkach i podjazdach delikatnych wzorów. Dla ułatwienia 
procesu twórczego uzupełniliśmy ofertę o uniwersalne krawężniki z klinkieru, które trzymają w ryzach rośliny  
na rabatach i wzdłuż ścieżek.
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Jednolita nawierzchnia klinkierowa jest nad wyraz uniwersalna. Ścieżka o prostym układzie 
jednokolorowych kostek pasuje zarówno do stonowanych kompozycji o nowoczesnym 
charakterze, jak barwnych aranżacji z wybujałą roślinnością. Tan prosty zabieg z kolorem bruku 
wyraźnie przy tym porządkuje przestrzeń i pasuje praktycznie do każdego stylu ogrodu.
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CZAPY OGRODZENIOWE

DOSTĘPNE
ROZMIARY:

300 x 300 mm 
(250 x 250 mm)*

380 x 380 mm 
(320 x 320 mm)*

300 x 425 mm 
(250 x 380 mm)*

425 x 425 mm 
(380 x 380 mm)*

CZERWONY ŻÓŁTY BRĄZ GRAFIT WIŚNIA

ŻÓŁTY CIENIOWANY KASZTAN OLCHA DĄB (ANGOBA N) CIEMNY BRĄZ
(SZKLIWIONY)

KSZTAŁTKI OGRODZENIOWE

DOSTĘPNE
ROZMIARY:

170 x 110 x 65 mm
310 x 110 x 90 mm
310 x 65 x 90 mm
295 x 65 x 60 mm
210 x 65 x 100 mm

CZERWONY ŻÓŁTY BRĄZ GRAFIT WIŚNIA

ŻÓŁTY CIENIOWANY KASZTAN OLCHA DĄB (ANGOBA N) CIEMNY BRĄZ
(SZKLIWIONY)

CZERWONY ŻÓŁTY ŻÓŁTY CIENIOWANY KASZTAN OLCHA DĄB

KSZTAŁTKI PŁASKIE

DOSTĘPNE
ROZMIARY:

305 x 110 x 25 mm
190 x 110 x 25 mm CZERWONY ŻÓŁTY BRĄZ GRAFIT WIŚNIA

ŻÓŁTY CIENIOWANY KASYTAN OLCHA DĄB CIEMNY BRĄZ
(SZKLIWIONY)

PARAPETY (OKAPNIKI)

DOSTĘPNE
ROZMIARY:

180 x 110 x 25 mm
230 x 110 x 25 mm
280 x 110 x 25 mm
300 x 110 x 25 mm

CZERWONY ŻÓŁTY BRĄZ GRAFIT

WIŚNIA KASZTAN OLCHA CIEMNY BRĄZ
(SZKLIWIONY)

KOSTKA BRUKOWA

DOSTĘPNE
ROZMIARY:

200 x 100 x 45 mm
100 x 100 x 45 mm
200 x 200 x 45 mm

KRAWĘŻNIK 
305 x 37 x 130 mm

KLON ŻÓŁTY PLATAN KASZTAN OLCHA DĄB

Krawężniki dostępne we wszystkich
kolorach z oferty bruków.

* wymiary podstawy




