Przestrzeń publiczna położona nad brzegiem Odry w ścisłym centrum Wrocławia.
Amfiteatralne ławy, zejście do rzeki
i nabrzeże przystani turystycznej wykonano z barwionego na biało i na czarno
betonu DECO STONE z trwałym kruszywem granitowym.

PARK ZARABIE
W MYŚLENICACH
Betony DECO STONE to trwałe i niepowtarzalne nawierzchnie betonowe z eksponowanym
kruszywem. W oparciu o wieloletnie doświadczenia stworzyliśmy gamę mieszanek
betonowych o niezwykłych walorach estetycznych. Przełamaliśmy stereotypy, że beton
nawierzchniowy jest szary i nieciekawy. DECO
STONE to nawierzchnia, która tworzy wyjątkowe otoczenie każdego obiektu budowlanego.

Paleta możliwości, jakie daje eksponowanie
kruszywa, jest niemal niegraniczona. Barwa betonu, rodzaj i frakcja użytego kruszywa,
głębokość wypłukania – to parametry kształtujące ostateczny wygląd nawierzchni. Dzięki
zastosowaniu wyjątkowych, wyselekcjonowanych materiałów, nawierzchnia może uzyskać
niepowtarzalny wygląd. Kolejnym ważnym
elementem przestrzeni są dylatacje – sposób
ich wykonania oraz układ to istotny aspekt projektowania. Dylatacje mogą być cięte lub ułożone z elementów drobnowymiarowych (kostka
kamienna lub betonowa).

Plac przed budynkiem nawiązuje do industrialnego pochodzenia obiektu oraz łączy funkcje przestrzeni dla
pieszych, parkingu dla samochodów osobowych i placu manewrowego dla ciężkich samochodów ciężarowych obsługujących nietypowe wydarzenia kulturalne. Spontanicznie rosnąca dzika roślinność wraz
z fontanną buduje specyficzny mikroklimat.

Wykonanie ścieżek z betonu DECO STONE
nadało im niepowtarzalny wygląd. Trwałość
betonu pozwala oprzeć się degradacji przy
corocznych, sezonowych wysokich stanach
wody w Rabie.

NOWY TEATR
W WARSZAWIE

BULWAR
DUNIKOWSKIEGO
WE WROCŁAWIU

O wyglądzie nawierzchni
DECO STONE decyduje kolor
betonu, rodzaj i uziarnienie
kruszywa oraz głębokość wypłukania. Tworzymy unikalne
wzory dostosowane do projektu.

ROZWIĄZANIA
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

Produkty z rodziny DECO STONE to betony w klasie wytrzymałości C30/37 wg normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Wysoka wytrzymałość na ściskanie idzie w parze z trwałością. Mrozoodporność w klasie F150
wg PN-B/88-06250 gwarantuje wieloletnie użytkowanie. Betony DECO STONE są poddawane również badaniom
mrozoodporności w obecności soli odladzających wg PN-B-06265 i PKN-CEN/TS 12390-9:2007 oraz oceniane
wg PN-EN 13877-2, uzyskując doskonałe wyniki.
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