CEMEX

Architekci, wykorzystując możliwości, jakie
daje surowość betonu, używają go do zaprojektowania różnych elementów, w zależności
od pożądanego efektu: gładkich, szorstkich,
filigranowych, jak również monumentalnych.
W nowoczesnych wnętrzach doskonale komponują się one w zestawieniu ze szkłem, metalem czy szlachetnym drewnem, dając poczucie indywidualnego piękna.
Odpowiedź na pytania, jak powstaje
BIAŁY cement i jakie jest jego zastosowanie,
można znaleźć w nowo powstałym filmie,

Slid ART – odmień wnętrze

Slid ART to cienkowarstwowe, mineralne
posadzki dekoracyjne zastępujące tradycyjne wykończenia podłóg, mogące być naturalną i elegancką dekoracją wszystkich pomieszczeń – domów, biur, sklepów, restauracji. Oferuje nieskończenie wiele możliwości tworzenia gładkich, monolitycznych posadzek o czystych liniach. Szeroka paleta
kolorów i wykończeń pozwala na indywidualne i niepowtarzalne aranżacje wnętrz, bez
względu na to, czy budynek jest nowy, czy
poddawany renowacji. Slid ART to sekret
udanej aranżacji wnętrza. Dzięki wyjątkowej
kompozycji możesz uzyskać niepowtarzalny wygląd zarówno na podłodze, jak i na
ścianach, a także stworzyć naturalne i ele-
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opowiadającym, jak długą drogę musi pokonać klinkier, aby stał się BIAŁYM cementem,
a następnie mógł cieszyć nasze oczy jako
beton architektoniczny czy też element prefabrykacji na elewacjach budynków.
To opowieść o nowym obliczu betonu, który może znaleźć swoje zastosowanie w wyposażeniu wnętrz, wzornictwie użytkowym
oraz elementach małej architektury.
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Środowisko architektów coraz częściej docenia niepowtarzalne właściwości BIAŁEGO
cementu CEMEX. W Krakowie powstały
pierwsze budynki w Polsce pokryte białymi
płytami elewacyjnymi wyprodukowanymi
w technologii GRC.
Popularne staje się wykorzystanie betonu
z BIAŁEGO cementu również w elementach
architektonicznych wewnątrz pomieszczeń
w domach i mieszkaniach. Inspiracją dla architektów mogą być spotykane w ogrodach
i parkach betonowe ławki, donice czy grille
z białego i barwionego betonu.
BIAŁY cement pozwala na uzyskanie dowolnego koloru, dzięki temu, że doskonale
łączy się z pigmentami. Powstałe z niego wyroby charakteryzują się żywymi i trwałymi kolorami i można się nimi cieszyć przez długi
okres użytkowania.

Nasze wartości definiują
charakter naszej firmy. Wyrażają
to, kim jesteśmy, w jaki sposób
postępujemy oraz w co wierzymy,
w takim samym stopniu jak
produkty i usługi marki CEMEX.
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ganckie dekoracje, które będą wizytówką
każdego miejsca.

Piękno, które trwa

Slid ART, zainspirowany posadzkami przemysłowymi, znalazł swoje miejsce w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej,
odmieniając ich tradycyjne wnętrza. Niezwykle trwały materiał skutecznie opiera się codziennemu użytkowaniu i zabrudzeniom,
tworząc niepowtarzalny klimat pomieszczeń.
Łącz kolory, decyduj o wyglądzie. Posadzka
slid ART daje możliwość różnego sposobu
wykonania i wykończenia. Może być jednolita lub z wyraźnymi śladami obróbki powierzchni. Matowa lub błyszcząca. Zmiana
koloru bądź wykończenia nie stanowi problemu. W ciągu kilku dni twoje wnętrze ulegnie
metamorfozie – wystarczy cienka warstwa
nowej posadzki, aby uzyskać nowy, wymarzony wygląd.

Czystość pod kontrolą

Slid ART pozwala na tworzenie posadzek
bezspoinowych, bardzo łatwych do pielęgnacji. W pełni nienasiąkliwa powierzchnia
doskonale chroni podłogę, zapobiegając zabrudzeniom i zaplamieniom, gwarantując
wyjątkową czystość i absolutnie całkowitą hipoalergiczność.

Zdjęcia: archiwum CEMEX

CEMEX to globalna firma zajmująca się produkcją materiałów budowlanych, która dostarcza
wysokiej jakości produkty oraz usługi klientom i społecznościom w ponad 50 państwach,
a także utrzymuje relacje handlowe z około 108 krajami. Staramy się ciągle rozwijać i dostarczać najlepsze rozwiązania w zakresie cementu, betonu towarowego i kruszyw. Jesteśmy
w stanie przekształcać pomysły w rzeczywistość!

