BUSZREM ARTYKU PROMOCYJNY

Taras – domowy azyl
Dom jednorodzinny niemal jednoznacznie kojarzy siÚ zbzaletÈ
posiadania wbnim tarasu. Zwykle jest to przygotowane do
odpoczynku miejsce zbwidokiem na ogród. Sprawdza siÚ teĝ jako
jadalnia ibmiejsce towarzyskich spotkañ.

D

la speïnienia swojej funkcji, najlepiej jeĂli taras stanie siÚ integralnym elementem ogrodowej aranĝacji. StÈd wypada zadbaÊ objego efektownÈ
nawierzchniÚ. Waĝne by wybrany materiaï do wyïoĝenia tarasu byï trwaïy ibïatwy wbutrzymaniu, ale równieĝ pozwalaï stworzyÊ odpowiedni nastrój miejsca.
Eleganckie pïyty tarasowe zapewniajÈ
praktycznÈ powierzchniÚ – równÈ ibnieĂliskÈ, która swojÈ estetykÈ zadowoli najbardziej wybredne gusta.

WbDOBRYM RYTMIE
Rodziny pïyt ROCK oraz BLUES firmy Buszrem to nowoczesna alternatywa dla pïyt kamiennych lub pïytek gresowych. CzystoĂÊ iboszczÚdnoĂÊ formy,
stonowane barwy, cztery rodzaje wykoñczenia powierzchni nadajÈce fakturÚ obdoskonaïej przyczepnoĂci – to ich podstawowe zalety. AntypoĂlizgowoĂÊ, odpornoĂÊ
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziaïanie czynników atmosferycznych (zmienne temperatury, wilgoÊ) to zbkolei charakterystyczne cechy uĝytkowe. Niewielka
waga pïyt pozwala montowaÊ je – oprócz
tradycyjnych rozwiÈzañ – na wspornikach wbpraktycznej technologii tzw. tara-

su wentylowanego. Wymiary (40 × 40 oraz
40 × 60 cm) uïatwiajÈ swobodne ïÈczenie
pïyt ze sobÈ oraz innymi produktami nawierzchniowymi.
Powierzchnia pïyt odwzorowuje ziarnistÈ fakturÚ naturalnego kamienia.
Otrzymuje siÚ jÈ ze specjalnie wyselekcjonowanych gatunków naturalnych kruszyw
dodanych do górnej warstwy pïyty. Do wykoñczenia powierzchni pïyt ROCK stosuje siÚ technologiÚ Ărutowania, która polega
na obijaniu zbduĝÈ czÚstotliwoĂciÈ powierzchni pïyt maïymi metalowymi kulkami. Wbefekcie powstaje delikatna, chropawa faktura, dajÈca doskonaïe oparcie dla
stóp. Zbkolei pïyty BLUES poddawane sÈ
procesowi curlingowania (szczotkowania),
dziÚki któremu zyskujÈ atrakcyjnÈ wizualnie, przyjemnie wygïadzonÈ powierzchniÚ
obrównie doskonaïej przyczepnoĂci.
Kolorystyka pïyt to dwa zestawy barw:
jesienne inspiracje (jasny beĝ, beĝ, brÈz)
oraz ze szlachetnoĂciÈ po drodze (marmur ibgranit). DostÚpne sÈ równieĝ niezwykle efektowne pïyty obstrukturze ïupka lub
piaskowca. Szczególnie korzystnie prezentuje siÚ ciepïy kolor obsymbolu 4E05, zbudowany wyïÈcznie zbwïoskich kruszyw.

JE¥LI RELAKS TO TYLKO NA
TARASIE
Jaki jest przepis na idealny taras? Przede
wszystkim naleĝy zachowaÊ stylistycznÈ
jednoĂÊ, prostotÚ ibwïaĂciwÈ relacjÚ miÚdzy estetykÈ, abfunkcjÈ uĝytkowÈ tarasu. Nawierzchnie zbduĝych, najczÚĂciej jasnych pïyt ĂwiadczÈ obwyrobionym guĂcie
wïaĂcicieli. Wbrazie potrzeby moĝna wykorzystaÊ efekt kontrastu. WïaĂnie wbtakim miejscu przyjemnie jest wypiÊ wspólnÈ porannÈ kawÚ, popoïudniowÈ herbatÚ
zbrodzinÈ, czy wreszcie wieczornÈ lampkÚ
wina zbprzyjacióïmi. }
BUSZREM – pïyty ROCK oraz BLUES
gruboĂÊ: 38 mm
wymiary: 40 × 40 cm; 40 × 60 cm
formy wykoñczenia powierzchni: Ărutowana,
curlingowana (szczotkowana), struktura ïupka,
struktura piaskowca
dostÚpne barwy: jasny beĝ, beĝ, brÈz (jesienne
inspiracje); marmurowy, granitowy
(ze szlachetnoĂciÈ po drodze); miodowy,
czerwony, pieprz ibsól, czarny
przeznaczenie: tarasy, Ăcieĝki ogrodowe, place,
skwery, pasaĝe handlowe
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