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KERAMZYT
8/16 mm

WERMIKULIT AGRO

PERLIT AGRO

DODATKI DO PODŁOŻA

CHALCEDONIT
2/10 mm

Podłoże dobrej jakości powinno charakteryzować się odpowiednią 
przepuszczalnością przy jednoczesnej zdolności do zatrzymania wody 
i składników mineralnych. Naturalne materiały, które oferujemy, po 
zmieszaniu z ziemią lub wysypane wokół roślin, poprawiają jej właści-
wości fizyczne i chemiczne tworząc optymalne warunki do wzrostu  
i rozwoju roślin.



VIDRIO
Szkło gabionowe

75/150 mm

VERDE
Grys zielony

11/16 mm

PIEDRA CORTEZA
Kora kamienna gabionowa

63/250 mm

CREMONO
Grys pastelowy

8/16 mm

CREMONO
Otoczak pastelowy

25/40 mm

ROSA VERON
Grys czerwony

8/12 mm

BLANCUZCO
Grys biały
8/16 mm

Rozwiązania neogem do kształtowania 

krajobrazu, dzięki kruszywom najwyższej 

jakości, uzyskiwanym w sposób przyjazny 

środowisku, pozwalają łączyć to, co najlepsze 

w naturze, inspirując w kreowaniu rozwiązań 

dekoracyjnych. 

Kruszywa neogem to:

• możliwość wszechstronnego zastosowania,

• atrakcyjny wygląd bez konieczności 

pielęgnacji,

• długotrwała jakość i odporność na czynniki 

atmosferyczne.

Nasza oferta obejmuje ponad 20 rodzajów 

kruszyw w różnych kolorach, kształtach 

i rozmiarach, które znajdują zastosowanie m.in. w:

• projektowaniu ogrodów,

• aranżacji części użytkowej np. miejsca 

parkingowe, podjazdy, opaski drenażowe,

• projektowaniu wnętrz,

• ochronie budynków min. jako warstwa 

dociskowa na tzw. zielonych dachach.

Nasze kruszywa, w zależności od rodzaju, 

dostępnę są w luzie, opakowaniach typu Big Bag 

oraz mniejszych opakowaniach.

Kamień marki neogem dosko-
nale sprawdza się również przy 
realizacji konstrukcji gabio-
nowych, w tym gabionowych 
elementów małej architektury. 
Kształty, rozmiary oraz barwy 
naszych kamieni pozwalają na 
tworzenie indywidualnych i ory-
ginalnych projektów zapewnia-
jąc przy tym maksymalną stabil-
ność i trwałość konstrukcji.

NIEVE
Otoczak śnieżnobiały
15/25, 25/40, 40/80 mm

CORTEZA MORADO
Kora fioletowa

30/50 mm

MALAGA
Otoczak bordowo-biały 

15/25, 25/40, 40/80 mm

BLANCO

ZAINO

Grys biało-kremowy
10/16, 4/10 mm

Grys czarny
8/12 mm

CORTEZA
Kora kamienna
11/32, 32/60 mm

ZAINO
Otoczak czarny

25/40 mm

PERLA
Grys perłowy

16/22 mm

DOLOMITTO
Grys szary

8/16 mm

PINK
Grys różowo-pomarańczowy

15/25 mm

PIEDRA CALCITTO
Kruszywo gabionowe szaro-białe

63/200 mm 

PIEDRA GRANITO
Kruszywo gabionowe

>80 mm 

DECOLORES
Żwir kolorowy

8/16, 2/8 mm

NIEVE
Grys śnieżnobiały

5/15, 15/25 mm

PIEDRA AMARILLAS
Kruszywo gabionowe żółte

> 80 mm

GRANITO
Grys czarno-biały

8/16, 16/22 mm

MALAGA
Grys bordowo-biały

15/25 mm

CORTEZA SILVER
Kora srebrna

20/50 mm

NEGRO
Grys czarny
2/8, 8/16 mm

CALCITTO
Otoczak szaro-biały

20/50 mm

VIDRIO TERQUESSA
Szkło ozdobne

4/10 mm

VIDRIO BRILLANTE
Szkło fluorescencyjne

4/10 mm

CORTEZA ANTRACITO
Kora antracytowa

16/40 mm
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KRUSZYWA  DEKORACYJNE KRUSZYWA  GABIONOWE

GRAVION

GIALLO MORI

Kamień polny
16/32 mm

Grys żółty
8/12 mm


