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NATURALNY KAMIEÑ W OGRODZIE
Centrum Kamienia Ogrodowego w Slag Recycling

Sjenitowa kostka brukowa produ-
kowana jest z jednej z najpiêkniej-
szych i unikatowych ska³ w skali
Polski i Europy. Sjenit ze wzglêdu na
swoje w³a�ciwo�ci doskonale spraw-
dza siê w budownictwie i nie bez
powodu zosta³ wybrany jako budulec
egipskich piramid. Dzi� wyj¹tkowo�æ
tego kamienia mo¿emy przenie�æ do
swoich domów, biurowców czy ogro-
dów. Realizacje z udzia³em kostki
sjenitowej mog¹ Pañstwo zobaczyæ
w wielu presti¿owych miejscach miê-
dzy innymi: krakowskim Rynku,
trakcie królewskim w Warszawie,
Placu Bohaterów Getta w Krakowie
i wielu innych.

Analizuj¹c wygl¹d i jako�æ materia-
³ów kamiennych stosowanych w bru-

Kamieñ mo¿e byæ prawdziw¹ ozdob¹ ogrodu i budynku. Dzi� czêsto
architekci wnêtrz wykorzystuj¹ go w ró¿nicowaniu i ozdabianiu prze-
strzeni wewn¹trz budynków, szczególnie biurowców, hipermarketów i
miejsc u¿yteczno�ci publicznej.

Wiosna to czas zak³adania i zmieniania naszych ogrodów, a kamieñ
dzi� mamy na wyci¹gniêcie rêki. Od marca br. zosta³o otwarte nowe
Centrum Kamienia Ogrodowego przy firmie Slag Recycling w Nowej
Hucie. W ofercie znajd¹ Pañstwo ró¿norodny kamieñ, tj. sjenitow¹ kost-
kê brukow¹, kostkê ogrodow¹, p³yty i p³ytki ogrodowe, grys sjenitowy
oraz ¿wir ogrodowy i otoczaki.

Firma Slag Recycling jest wy³¹cznym dystrybutorem Kopalni Sjenitu
w Przedborowej i ¯wirowni Bielcza � Krê¿el ko³o Tarnowa, dziêki temu
mo¿e zaoferowaæ w konkurencyjnych cenach oraz w du¿ych ilo�ciach
ró¿nego typu kamienie ogrodowe oraz sjenitow¹ kostkê brukow¹.

karstwie czêsto porównujemy natu-
ralne kostki kamienne ze stylizowa-
nymi na �stare� kostkami betonowy-
mi. Te ostatnie, chocia¿ pozornie
trwa³e i czêsto wzbogacone w swo-
jej wierzchniej warstwie o wpraso-
wany piasek, czy drobny ¿wir (co ma
je upodobniæ do naturalnego kamie-
nia) � zawsze pozostan¹ jednak pre-
fabrykatem betonowym z wszystkimi
z tego wynikaj¹cymi konsekwencja-
mi i wadami.

Naturalna kostka brukowa jest
ca³kowicie odporna na dzia³anie
agresywnych warunków atmosferycz-
nych w tym mrozu i soli. Zachowu-
je piêkno i kolor naturalnego kamie-
nia przez setki lat. Kamienna kostka
brukowa nie wch³ania brudu i nie po-

jawiaj¹ siê na niej naloty wapienne.
Dodatkow¹ zalet¹ jest fakt, i¿ nie
wymaga specjalnej pielêgnacji i
czyszczenia. W odró¿nieniu od ko-
stek betonowych: li�cie, t³uszcze i
inne substancje nie zostawiaj¹ trwa-
³ych plam i zabrudzeñ

Sjenitowa kostka ogrodowa do-
skonale nadaje siê do wytoczenia za-
równo krêtych, jak równie¿ prostych
ci¹gów spacerowych. Sjenit znako-
micie podkre�la naturalny charakter
ogrodu. Zalet¹ kostki ogrodowej jest
jej nieregularny kszta³t, który dosko-
nale sprawdza siê w kompozycjach

ogrodów angielskich oraz jej atrak-
cyjna cena.

Sjenitowe p³yty kamienne � mog¹
byæ stosowane do tworzenia �cie¿ek
japoñskich i ró¿nych typów ci¹gów
spacerowych twardych. Mo¿na je
równie¿ ³¹czyæ z ci¹gami spacerowy-
mi lu�nymi i innymi rodzajami ka-
mieni. P³yty kamienne stanowi¹ je-
den z najbardziej efektownych rodza-
jów nawierzchni dróg ogrodowych,
piêknie komponuj¹c siê z powierzch-
ni¹ trawników i rabat kwiatowych.

Sjenitowy grys ogrodowy posiada
ciemn¹ grafitow¹ barwê i znakomicie

nadaje siê do wytyczenia �cie¿ek lu�-
nych, dobrze kontrastuj¹c z ja�niej-
szymi i zielonymi elementami ogro-
du. Grys sjenitowy równie¿ sprawdzi
siê w otoczeniu twardej �cie¿ki ka-
miennej wykonanej z jasnych p³yt
kamiennych.

«««
Zapraszamy do Centrum Kamie-

nia Ogrodowego które mie�ci siê
przy ulicy Igo³omskiej 28a w Kra-
kowie. Wiêcej szczegó³ów tak¿e na
stronie internetowej www.kamien�
ogrodowy.com.pl.


