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Dobrze zaprojektowana przestrze  wo-
kó  domu cieszy wzrok i ducha, ale 
te  sprzyja poczuciu bezpiecze stwa. 

Bardzo wa na jest trwa o  u ytych materia-
ów i elementów – nikt nie chce mie  ogrodze-

nia, które chyli si  ku upadkowi ani podjaz-
du z wybojami i ka u ami czy zaro ni tego
chwastami.

TRWA O
Najtrwalszy materia  na cie ki i podjaz-
dy to monolityczny beton nawierzchniowy. 
Zaprojektowany tak, jak nawierzchnie dro-
gowe – mrozoodporny, wytrzyma y, odpor-
ny na obci enia. A dodatkowo – niezwykle 
atrakcyjny wizualnie dzi ki szerokiej palecie 
barw i faktur, uzyskiwanych w ko cowej ob-
róbce. Takie w a nie s  produkty z linii DECO 
STONE, czyli dekoracyjne betony nawierzch-
niowe z eksponowanym kruszywem.

ATWE WYKONANIE
Wykonanie nawierzchni sk ada si  z kilku 
etapów. Po pierwsze – projekt. Po drugie – 
nale y odpowiednio przygotowa  pod o-
e oraz wytyczy  kraw dzie, czyli osza-

lowa . Wa ne, e nie trzeba w przypadku 
nawierzchni DECO STONE u ywa  obrze-
y betonowych czy kraw ników – wystar-

czy u o y  szalunki z desek, które mo -
na usun  po zako czeniu prac. Po trzecie 
– w przygotowanym szalunku uk ada si
mieszank  betonow  zgodn  z wybranym 
wzorem nawierzchni. Mieszanka jest do-
starczana betonomieszarkami. Na u o on
nawierzchni  nak ada si  nast pnie prepa-
rat dezaktywuj cy. Gdy beton stwardnieje – 
zwykle nast pnego dnia – za pomoc  myjki 
wysokoci nieniowej sp ukuje si  dezakty-
wator wraz z wierzchni  warstewk , ekspo-
nuj c w ten sposób kruszywo.

DOSTOSOWANY 
DO OCZEKIWA
Paleta produktów DECO STONE zawiera sze-
reg rozwi za , które mo na dostosowa  do 
oczekiwa . Po pierwsze – mo emy wybra  ko-
lor: beton szary, ó ty, czerwony, grafitowy lub 
inny, w zale no ci od wybranego pigmentu. Po 
drugie – nale y wybra  faktur . DECO STONE 
GRAVA to nawierzchnia wirowa, czyli z ka-
mieniami otoczakowymi, w wersji drobniejszej 
– o rozmiarze do 8 mm, lub w wersji grubszej – 
do 16 mm. Natomiast DECO STONE SEMOLA 
wykonana jest przy u yciu kruszyw amanych, 
najpopularniejszym z nich jest granit. 

Niejako obok linii DECO STONE znajdu-
je si  grupa produktów DECO BIKE – w za-
o eniu przeznaczona na cie ki rowerowe, 

ale równie dobrze nadaje si  na podjazdy czy 
cie ki na posesji. Ró ni si  od DECO STONE 

tym, e kruszywo jest wyeksponowane w mi-
nimalnym stopniu. Nawierzchnia jest lekko 
szorstka, a kruszywo uwidocznione w mini-
malnym stopniu. Tak jak w przypadku DECO 
STONE do wyboru pozostaje kolor betonu i ro-
dzaj u ytego kruszywa.

TECHNICZNIE DOSKONA Y
Produkty z linii DECO STONE i DECO BIKE 
to z technicznego punktu widzenia betony na-
wierzchniowe o klasie wytrzyma o ci C30/37 
oraz klasie ekspozycji XF3 lub XF4, czyli w pe -
ni odporne na mróz, jak równie  na dzia anie 
rodków odladzaj cych. Nie przerastaj  ziele-

ni  i s atwe do utrzymania w czysto ci. 

DECO STONE – niezwyk a nawierzchnia wokó  domu
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Firma CEMEX to znany i ceniony 
producent podstawowych mate-
ria ów budowlanych – cementu, 
kruszyw oraz betonu towarowego. 
W szerokiej palecie produktów do-
st pnych w Wytwórniach Betonu 
Towarowego znajduj  si , poza stan-
dardowymi betonami konstrukcyjny-
mi, niezwyk e betony dekoracyjne 
DECO STONE.
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