
Kamienie brzegowe Bordo i Gobi

Wystarczy jedno spojrzenie i wszystko 
staje się jasne:
kamienie Bordo i Gobi to elegancja, 
perfekcja wykonania i jakość 
materiałów połączone w jedną całość. 



Kamienie brzegowe Bordo i Gobi

Tradycja i Innowacyjność
35-letnie doświadczenie producenta w 
dziedzinie wytwarzania kamieni basenowych. 
Lider w Europie w swoim sektorze w branży 
basenowej.

Jakość i Technologia
Kamienie cechują się perfekcyjnym 
wykonaniem, dzięki nowoczesnej technologii 
produkcji i najwyższej jakości.

Profesjonalizm i Zaufanie
Zauważanie potrzeb rynku i klientów stawia 
nasze kamienie w czołówce, zarówno na 
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
Zaufanie, którym klienci obdarzyli nasze 
kamienie motywuje do dalszego rozwoju 
technologi produkcyjnej i wykonawczej.

Twoje marzenia mogą stać się 
rzeczywistością!
Dzięki elastyczność i otwartości do klienta, 
jesteśmy w stanie dostarczyć szeroką gamę 
wariantów zarówno kolorystycznych, jak i 
nietypowe wykonanie - potrzebujemy jedynie 
Twoich pomysłów i wyobraźni!



Kamienie brzegowe Bordo i Gobi

cm 60 / kg 19

  Bordo    Gobi

Kamienie „Bordo” i „Gobi” wykonane są z 
mieszanki marmuru, betonu i pigmentu.

Odporne na wysokie i bardzo niskie 
temperatury (Certyfikat Odporności). 
Innowacyjna technologia wykonania, 
wysokiej jakości materiały i 
perfekcyjne wykonanie pozwolą Ci 
użytkować obrzeże basenu przez wiele 
lat.

Dzięki odpowiedniej grubości kamieni są 
one niezniszczalne, nie ma żadnego 
ryzyka ich połamania.

Dostępne dodatkowe kolory:

   Różowy  Ceglany   Szary



Dostosowywanie technologii i wykonania do potrzeb 
rynku oraz wymagań klientów stawia nasze kamienie 
w czołówce zarówno w Europie, jak i na świecie.

Kamienie „Bordo” i „Gobi” cechują się wysoką 
jakością wykonania, nowoczesnym, ale 
niepowszechnym designem (możliwość wykonania 
kamienia pod indywidualne życzenie klienta - 
grawerowanie nazw, wzorów itp.), a także 
odpowiednio dobranym rodzajem marmuru.

Od szczegółu, przez wygląd, kończąc na wysokiej 
jakości, kamienie „Bordo” i „Gobi” budzą zaufanie 
i pożądanie. Jedno spojrzenie wystarczy, abyś 
zachwycił się nimi i zapragnął je mieć.

Kamienie „Bordo” i „Gobi” stworzą niepowtarzalny 
wygląd Twojego basenu, tworząc unikatową atmosferę 
i perfekcyjny design. Zarówno Twój basen, jak i 
cały ogród może stać się unikalnym i ekskluzywnym 
miejscem, dzięki kamieniom „Bordo” i „Gobi”, które 
dają szerokie spektrum zaprojektowania obrzeża 
basenu.

Porowata powierzchnia zmniejsza ryzyko 
poślizgnięcia oraz ułatwia odprowadzenie wody.

Kamienie brzegowe Bordo i Gobi



Kamienie plażowe

cm 49,5 x 49,5 x 3,5 / kg 20,5
cm 49,5 x 24,5 x 3,5 / kg 10

 Bordo     Gobi     Artic   Kalahari  Teneryfa


