KATALOG ROZET I ELEMENTÓW OZDOBNYCH
wykonanych z płytek ceramicznych lub kamienia
Rozety małe, do wymiarów 1x1m
Gotowe do ułożenia. Wycięte elementy wyklejamy na siatce papierowej i wybrany
przez Państwa wzór jest już przygotowany do ułożenia.
Rozety małe najczęściej stosowane są w niewielkich pomieszczeniach jako
centralny element zdobniczy na podłodze lub ścianie.

Rozety wielkogabarytowe
Polecamy do dużych, przestrzennych pomieszczeń takich jak: salony, hole, aule.
Wycięte elementy ozdobne są numerowane. Dołączamy prosty i czytelny schemat
układania poszczególnych elementów, aby ułatwić ich położenie w cały wybrany
wzór.

ROZETY PODŁOGOWE
R ÓŻA W I ATR ÓW - swą formą przypomina busolę. Ze względu na atrakcyjność i
popularność tej formy stworzyliśmy wiele odmian tego wzoru.
GW I AZDA – najbardziej uniwersalny element zdobniczy. Charakterystyczna dla
tego wzoru symetria wzmacnia wrażenie porządku i harmonii.

ROZETY PODŁOGOWE I ŚCIENNE
M OTYW Y R OŚLI N NE – najczęściej wybierane przez Państwa ze względu na
atrakcyjność i bogaty wybór wzorów. Tworzą niepowtarzalny i oryginalny
charakter pomieszczeń.
SCEN Y R ODZAJOW E - forma obrazu. Wyjątkowe wzory artystyczne dla
wymagających.
LOGO – dla uatrakcyjnienia siedziby Państwa firmy. Wykonujemy na specjalne
zamówienie każdy wzór.
HER B Y - nawiązujące do tradycyjnych form zdobniczych stosowanych w
stylowych rezydencjach.
N a specjalne życzenie tw orzym y rów nież inne w zory w g projek tu k lienta.

Uniwersalność naszej metody cięcia umożliwia również wycinanie dodatków do
dekoracji z innych materiałów np. stali szlachetnej, mosiądzu oraz szkła, które
wkomponowane w ceramikę, tworzą wyszukane i niepowtarzalne elementy
dekoracyjne.
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