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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
 1.1.  BETON TECHNOLOGIA

Studio Betonu Architektonicznego – Design produkuje płyty z wysokiej jakości betonu 

architektonicznego o ukształtowanej strukturze. Gładkie, mało, średnio lub dużo porowate. 

Dopracowana mieszanka betonu pozwala na produkcję oryginalnych i wytrzymałych płyt zbrojonych 

włóknem szklanym, bezpiecznych nie zawierających szkodliwych dodatków.

Płyty betonowe produkowane są według własnej, ściśle opracowanej technologii z gwarancją 

najwyższej jakości produktu. Przez niesamowity efekt dekoracyjny, który dają płyty architektoniczne 

z betonu, można uzyskać eleganckie i nowoczesne wnętrze.

Płyty dostępne są w kilku standardowych wymiarach:
140 x 70 , 120x 60, 100 x 50, 60 x60

Wykonujemy również wymiary na zlecenie.
Dostępne kolory: bielony, szary jasny ( naturalny), szary ciemny, antracyt.

Grubość płyt 20 mm.

Nasz Beton Architektoniczny cechuje się wysoką wytrzymałością i odpornością mechaniczną 

w połączeniu z estetycznym wyglądem.

JASNOSZARY

(NATURALNY)

CIEMNOSZARY ANTRACYTBIELONY

Michał Nowicki
ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
CONCRETE TECHNOLOGY

Michał Nowicki
Architectural Concrete Studio - Design produces panels of high-quality architectural concrete with a shaped structure. Smooth or with low/medium/high level of porosity. 

A refined concrete mix allows to produce unique and resistant fiberglass-reinforced panels, which are safe and have no harmful additives.

Our concrete panels are produced according to our own precisely developed technology which ensures the highest quality. Thanks to the amazing decorative effect provided by our architectural concrete panels, you can enjoy an elegant and modern interior.

The panels are available in several standard sizes: 140x70,120x60,100x50,60x60
We can also adjust the dimensions on request.

Available colors: bleached, light gray (natural), dark gray, anthracite.

Thickness of panels: 20 mm.

Our Architectural Concrete is characterized by high resistance combined with aesthetic appearance.

Michał Nowicki
LIGHT GRAY
(NATURAL)

Michał Nowicki
BLEACHED

Michał Nowicki
DARK GRAY

Michał Nowicki
ANTHRACITE
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.2.  PŁYTY BETONOWE NA ŚCIANĘ
       I ELEWACJĘ

Płyty z betonu architektonicznego

Podstawową formą, w jakiej proponujemy nasze wyroby, są . płyty z betonu architektonicznego

Ich zaletą jest możliwość bardzo szerokiego wykorzystania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

budynku. To doskonały na elewacje oraz do wykładania ścian w salonach beton architektoniczny 

czy na korytarzach. Pod względem funkcjonalności i zakresu wykorzystania płyty przypominają 

tradycyjne kafle ścienne. 

Wyróżniają się większymi wymiarami oraz charakterystyczną tonacją barwną, dzięki której doskonale 

sprawdzą się we wnętrzach minimalistycznych czy industrialnych. W ofercie mamy zarówno płyty z 

betonu architektonicznego na elewacje, jak i na ściany wewnętrzne. 

Są one dostępne w trzech wariantach:

Płyty high standard – najczęściej 

wybierane przez naszych 

klientów, płyty z betonu 

architektonicznego o różnym 

stopniu porowatości i 

wyrównanym kolorycie.

PŁYTY
HIGH

STANDARD 

PŁYTY
LOFT 

PŁYTY
PREMIUM 

Te najbardziej surowe 

z naszych płyt wyróżniają 

się nierównomiernym 

kolorytem, mocnymi 

przebarwieniami i naciekami, 

a także widocznymi dużymi 

porami i wżerami

Płyty z betonu 

architektonicznego dodatkowo 

barwione impregnatem 

koloryzującym dla zapewnienia 

im jednolitego, wyrównanego 

kolorytu. Płyty te mogą być 

dodatkowo polerowane, 

co zapewnia im głęboki połysk

Michał Nowicki
ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.2 CONCRETE PANELS FOR WALLS AND ELEVATIONS

Michał Nowicki
Architectural concrete panels

Michał Nowicki
The basic form in which we offer our products is architectural concrete panels, which can be used in many different ways, both inside and outside the building. 

This is excellent architectural concrete for elevations and wall linings in living rooms or hallways. 

In terms of functionality and scope of use, the panels are very much like traditional wall tiles. The differences are larger dimensions and characteristic colors, which make them perfect for minimalist or industrial interiors. 

We offer both architectural concrete panels for elevations and for interior walls.

Michał Nowicki
The panels are available in 3 types:

Michał Nowicki
HIGH 
STANDARD
PANELS

Michał Nowicki
LOFT
PANELS

Michał Nowicki
PREMIUM
PANELS

Michał Nowicki
High standard panels - first choice of our customers, architectural concrete panels with various levels of porosity and even colors.


Michał Nowicki
The rawest of our panels with uneven colors, strong discoloration and infiltration, as well as visible large pores and grooves.




Michał Nowicki
Architectural concrete panels colored with a coloring impregnant, which gives them a uniform, even color. These panels can be polished to give them a deep shine.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.2.  PŁYTY BETONOWE NA ŚCIANĘ I ELEWACJĘ

140 cm 

7
0
 c

m
 

20,98 m  

100 cm 

5
0
 c

m
 

20,50 m  

120 cm 

6
0
 c

m
 

20,72 m  

60 cm 

6
0
 c

m
 

2
0,36 m  

Grubość Waga

1,2 cm 25 kg

2 cm 41 kg

Grubość Waga

1,2 cm 18 kg

2 cm 30 kg

Grubość Waga

1,2 cm 13 kg

2 cm 21 kg

Grubość Waga

1,2 cm 8 kg

2 cm 15 kg

Cena płyty przy grubości 1,2cm i 2cm jest taka sama. 
Porowatość płyt: .mała , średnia, duża 

Płyta betonowa kolor:
- bielony,
- jasny szary, 
- ciemny szary, 
- antracyt    

Dekoracyjne płyty ścienne  z betonu architektonicznego - formaty standardowe 

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.2 CONCRETE PANELS FOR WALLS 
AND ELEVATIONS

Michał Nowicki
Decorative architectural concrete wall panels - standard formats

Michał Nowicki
Thickness

Michał Nowicki
Thickness

Michał Nowicki
Thickness

Michał Nowicki
Thickness

Michał Nowicki
Weight

Michał Nowicki
Weight

Michał Nowicki
Weight

Michał Nowicki
Weight

Michał Nowicki
The price of a 1,2 cm or 2 cm panel is the same. 
Porosity: low, medium, high.

Available colors:
- bleached,
- light gray,
- dark gray, 
- anthracite.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.2.  PŁYTY BETONOWE NA ŚCIANĘ 
I ELEWACJĘ

Płyty z betonu architektonicznego charakteryzują się bardzo wysoką jakością. Dlatego mogą być 

wykorzystywane jako okładzina ścian, kominków czy schodów, narażonych na działanie wysokich 

i niskich temperatur czy intensywną eksploatację. 

Natomiast płyty z betonu na ścianach, są chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem w szczególności 

w nowoczesnych aranżacjach lo�owych czy industrialnych.

Płyty betonowe na elewację poprzez odpowiednią impregnację są odporne na warunki 

atmosferyczne, typowe dla klimatu umiarkowanego.

Fasady budynków wyłożone tym materiałem długo zachowują estetyczny wygląd 

i pozostają niezmienne przez wiele lat. Polecamy też płyty z betonu architektonicznego 

na ogrodzenia.

Końcowy efekt jaki uzyska inwestor, zależy od konkretnych płyt, a także ich struktur czy 

rozmiarów, właśnie dlatego naszym klientom oferujemy płyty gładkie jak i porowate.

Płyty wykonane są w czterech wersjach wykończenia: gładkie, mało, średnio i dużo porowate. Płyty gładkie 

nie posiadają porów. Płyty mało porowate charakteryzują się występowaniem sporadycznych wżerów, płytki 

średnio i dużo porowate na całej powierzchni posiadają  pory i wżery, rozłożone w sposób nieregularny 

o różnej intensywności, wielkości i ilości. W obrębie jednej par�i mogą wystąpić elementy o różnej 

intensywności występowania porów.

POROWATOŚĆ

Dostępne wymiary: 140×70 cm, 120×60 cm, 100×50 cm, 60×60 cm, 60×30 cm. Oferujemy także wykonanie 

płyt na indywidualne zamówienie w niestandardowych wymiarach.

WYMIARY

Standardowa grubość płyt to około 20 mm. Zapewnia ona najlepsze parametry wytrzymałościowe 

i jakościowe, co ułatwia montaż i obróbkę np. docinanie, fazowanie pod kątem 45 stopni. Na zamówienie 

możemy przygotować płyty cieńsze – 12 mm , lub grubsze. W ofercie posiadamy także płyty betonowe 

o grubości 8mm – patrz zakładka MiniMax

GRUBOŚĆ PŁYT

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.2 CONCRETE PANELS FOR WALLS 
AND ELEVATIONS

Michał Nowicki
POROSITY

Michał Nowicki
DIMENSIONS

Michał Nowicki
THICKNESS

Michał Nowicki
Architectural concrete panels are characterized by very high quality. Therefore, they can be used as cladding for walls, fireplaces or stairs, exposed to high and low temperatures or intensive use.

Concrete panels on walls, on the other hand, are a popular solution, especially in modern loft or industrial designs.

Concrete panels for elevations with proper impregnation are resistant to weather conditions, typical of temperate climates.

Elevations of buildings covered with this material maintain an aesthetic appearance for a long time and remain unchanged for many years. We also recommend architectural concrete panels for fences.

The final effect obtained by the investor depends on the specific panels, as well as their structure or size, which is why we offer our customers both smooth and porous panels.



Michał Nowicki
The panels are available in four types: smooth, with a low, medium and high level of porosity. Smooth panels have no pores. Panels with low porosity have some pittings here and there. Panels with medium and high porosity have pores and pittings on the entire surface, distributed irregularly with different intensity, size and quantity. Within a single batch, there may be elements with different intensity of pores.


Michał Nowicki
Available dimensions: 140×70 cm, 120×60 cm, 100×50 cm, 60×60 cm, 60×30 cm. We also offer custom-made panels in non-standard dimensions.

Michał Nowicki
The standard thickness of our panels is about 20 mm. It provides the best strength and quality parameters, which facilitates installation and processing, such as cutting, beveling at 45 degrees. On request we can offer thinner panels - 12 mm or thicker. We also offer concrete panels with an 8 mm thickness - see MiniMax.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.2.  PŁYTY BETONOWE NA ŚCIANĘ 
I ELEWACJĘ

Wszystkie typy płyt są dostępne w czterech 

kolorach: jasny szary (naturalny), szary ciemny, 

a n t r a c y t ,  b i e l o n y .  N a  z a m ó w i e n i e 

w y k o n u j e m y  t e ż  p ł y t y  z  b e t o n u 

architektonicznego na elewacje czy okładziny 

ścienne w innych kolorach.

KOLORY PŁYT

Na zamówienie płyty są zabezpieczone wysokiej klasy produktami ochronnymi.

IMPREGNACJA

Płyty nadają się do samodzielnego cięcia i montażu na klej. Można je także mocować za pomocą kotew.

MONTAŻ

SPOSOBY MASKOWANIA

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.2 CONCRETE PANELS FOR WALLS 
AND ELEVATIONS

Michał Nowicki
COLORS

Michał Nowicki
IMPREGNATION

Michał Nowicki
INSTALLATION

Michał Nowicki
All types of panels are available in four colors: light gray (natural), dark gray, anthracite, bleached. On request, we also make architectural concrete panels for facades or wall claddings in other colors.



Michał Nowicki
On request, the panels are protected with high-quality protective products.

Michał Nowicki
You can cut the panels yourself and mount them with glue. They can be also fixed with anchors.

Michał Nowicki
MASKING METHODS
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.3.  PŁYTY Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO NA TARAS 
I DO OGRODU

Produkowane przez nas płyty są piękne, ale również bardzo solidne- podwójnie wzmacniane, trwałe 

oraz odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, w tym również zmienne warunki atmosferyczne. 

Dzięki odpowiedniej impregnacji są odporne na działanie niekorzystnych warunków pogodowych 

i łatwe w utrzymaniu.

Można je stosować do aranżacji ścieżek ogrodowych, tarasów, schodów czy wokół basenu. 

W ofercie można znaleźć różnorodne wymiary oraz grubości płyt, które są dostosowywane do miejsca, 

w którym mają się znaleźć.

Płyty ogrodowe oferujemy w kilkunastu rozmiarach standardowych i różnych grubościach – 4,6 i 8 cm 

– w zależności od miejsca zastosowania.

Płyty z betonu architektonicznego na taras i do ogrodu dostępne są w 4 kolorach: jasnoszary, 

ciemnoszary, antracyt, bielony o różnym stopniu porowatości.

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.3 CONCRETE PANELS FOR TERRACES AND GARDENS

Michał Nowicki

Michał Nowicki
The panels we produce are beautiful, but also very solid - doubly reinforced, durable and resistant to all kinds of damage, including changing weather conditions. With proper impregnation, they are resistant to adverse weather conditions and easy to maintain.

They can be used for garden paths, terraces, stairs or around the pool. We offer a variety of dimensions and thicknesses, which are adapted to the place where they are going to be used.

We offer garden panels in more than ten standard sizes and various thicknesses - 4.6 and 8 cm - depending on the place.

Architectural concrete panels for terraces and gardens are available in 4 colors: light gray, dark gray, anthracite, bleached with varying degrees of porosity.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.4.  PŁYTY BETONOWE NA SCHODY

Dostępne w naszej ofercie płyty betonowe na schody mogą Państwo wykorzystać do wykończenia 

schodów we wnętrzu swojego domu, ale również tych na zewnątrz. Dzięki płytom z betonu 

architektonicznego zawsze prezentują się one elegancko.

Płyty betonowe mają też wiele innych zalet. Są to między innymi: 

• wygoda i łatwość montażu

• urozmaicony kształt

• solidność i trwałość

• atrakcyjny design

Dlaczego warto wybrać nasze płyty betonowe na schody?

Schody, bez względu na to czy znajdują się wewnątrz czy na zewnątrz budynku, powinny charakteryzować 

się trwałością, funkcjonalnością, estetycznym wykończeniem, a także być bezpieczne dla użytkowników. 

Należy więc bardzo rozważnie wybrać materiał, z którego będą wykonane. 

Decydując się na zrobienie schodów z płyt betonowych, zyskują Państwo gwarancję solidności 

i doskonałego wyglądu.

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.4 CONCRETE PANELS FOR STAIRS

Michał Nowicki
Concrete panels for stairs available in our offer can be used to finish the stairs in your house, but also the stairs outside. With architectural concrete panels, they will always look elegant.

Michał Nowicki
Concrete panels have many other advantages, for example:

Michał Nowicki
- easy mounting 

- various shapes

- resistance and durability

- attractive design

Michał Nowicki
Why should you choose our concrete panels for stairs?

Michał Nowicki
Stairs, whether they are located inside or outside a building, should be characterized by durability, functionality, aesthetic finish, safety of use. Therefore, the choice of the material is very important.

If you choose to have your stairs covered with concrete panels, you always get solidity and excellent appearance.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.5.  MINIMAX ULTRABETON

MiniMax ULTRABETON to nowa generacja lekkich i niezwykle trwałych okładzin betonowych. 

Dzięki naszej technologii opracowaliśmy beton architektoniczny o grubości zaledwie 6-8 mm i 

wadze 14 kg/m2.

miniMax ULTRABETON może być montowany nie tylko w formie paneli ściennych lub 

okładzin meblowych. Jego lekkość i trwałość sprawiają, że doskonale sprawdza się także na elewacjach 

bez konieczności montowania dodatkowych podkonstrukcji.

Panele miniMax ULTRABETON produkujemy w dwóch standardowych rozmiarach 100×50 i 120×60 w 

czterech podstawowych kolorach. 

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.5 MINIMAX ULTRACONCRETE

Michał Nowicki
MiniMax ULTRACONCRETE is a new generation of lightweight and extremely durable concrete cladding.
Thanks to our technology, we have developed architectural concrete with a thickness of only 6-8 mm and a weight of 14 kg/m2.
miniMax ULTRACONCRETE can be used not only as wall panels or furniture cladding. Its lightness and durability also make it perfect for facades without the need for additional substructures.
We produce miniMax ULTRACONCRETE panels in two standard sizes 100×50 and 120×60 in four basic colors.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.6.  BLATY BETONOWE

Ze względu na właściwości, trwałość i estetykę beton, jest doskonałym materiałem do wykończenia 

zabudowy kuchennej i łazienkowej. Blaty z betonu architektonicznego sprawdzają się nie tylko w łazience, 

ale również w kuchni oraz jako parapety podokienne. Są funkcjonalne, nowoczesne, łatwe w utrzymaniu 

i długo zachowują swoje walory estetyczne. Wyjątkowe cechy zawdzięczają również kompozycji masy 

betonowej. Odpowiednie dodatki chemiczne do mieszanki i dopasowany poziom chropowatości 

sprawiają, że blaty z betonu architektonicznego nie wchłaniają wody ani innych substancji stosowanych 

w tych pomieszczeniach. Natomiast parapety podokienne uzupełnione o donice z betonu 

architektonicznego będą trwałą, efektowną i funkcjonalną ozdobą każdego domu. W naszej firmie 

w Stanisławicach wykonujemy blaty kuchenne i łazienkowe – także z zintegrowanym zlewem czy 

umywalką, oraz parapety okienne. Elementy są zabezpieczone środkiem hydrofobowym i /lub żywicą, 

która chroni je przed wilgocią i zabrudzeniami. Dzięki temu łatwo utrzymać je w czystości. Oferujemy blaty 

z betonu architektonicznego w kolorach jasnoszarym, ciemnoszarym, szarym średnim, antracytowym 

lub dowolnym innym, na zamówienie.

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.6 CONCRETE COUNTERTOPS

Michał Nowicki
Its properties, durability and aesthetics make concrete an excellent material for kitchens and bathrooms. Countertops made of architectural concrete work well not only in the bathroom, but also in the kitchen and as window sills. They are functional, modern, easy to maintain and they retain their aesthetic qualities for a long time. They owe their unique qualities to the composition of the concrete mix. Chemical additives and an appropriate level of roughness mean that architectural concrete countertops do not absorb water or other substances. Window sills with architectural concrete flowerpots can be a durable, impressive and functional decoration of any house. In our company in Stanislawice, we make kitchen and bathroom countertops - also with an integrated sink, as well as window sills. Our products are protected with hydrophobic substances and/or resin, which protects them from moisture and dirt. This makes it easy to keep them clean. We offer architectural concrete countertops in light gray, dark gray, medium gray, anthracite, or any other color, upon request.
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1. BETON ARCHITEKTONICZNY
1.7.  MIKROBETON

Microbeton jest doskonałym pomysłem na oryginalną aranżację wnętrz. Dodatkowo jednak materiał 

ten wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami, które powodują, że inne rozwiązania przestają być tak 

atrakcyjne.
Dzięki niemu z łatwością uzyskamy industrialową oraz surową aranżację. Zaletą tego materiału 

wykończeniowego, jest możliwość zastosowania go również w kuchni i łazience. W ten sposób możemy 

zrezygnować z płytek ceramicznych lub gresowych. Podłoga betonowa sprawdzi się zarówno na 

nowych, jak i również odnawianych posadzkach. Co ciekawe mikrobeton z powodzeniem można 

nakładać również bezpośrednio na płytki ceramiczne. W ten sposób możemy uniknąć generalnego 

remontu bez konieczności skuwania kafelek. Atutem systemu jest wyjątkowa elastyczność, 

zapewniająca ciągłość powierzchni, brak fug, dylatacji oraz wysokie walory estetyczne. Poprzez swoją 

strukturę mikrobeton staje się wyjątkową alternatywą dla płyt betonowych, gdyż ma tylko kilka 

milimetrów przekroju i szybko się nagrzewa, a powierzchnię niezwykle łatwo utrzymywać w czystości.

Michał Nowicki
1. ARCHITECTURAL CONCRETE

Michał Nowicki
1.7 MICROCONCRETE

Michał Nowicki
Microconcrete is an excellent idea for original interior design. This material has unique properties that make other solutions look less attractive. It allows you to have an industrial and raw interior design. One of the advantages of this finishing material is that it can be also used in kitchens and bathrooms. This way you can get rid of ceramic tiles. Concrete will work well on both new and renovated floors. Interestingly, microconcrete can also be successfully applied directly on ceramic tiles. The advantage of the system is its exceptional flexibility, ensuring continuity of the surface, lack of grout and dilation joints as well as high aesthetic qualities. Thanks to its structure, microconcrete becomes a unique alternative to concrete panels, as it is only a few millimeters thick. It heats up quickly and the surface is extremely easy to clean.
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2. DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Donice z betonu architektonicznego umożliwiają aranżację zieleni zarówno w przestrzeni miejskiej 

jak i w przydomowych ogródkach i tarasach . Stanowią przyjazny akcent dekoracyjny i wprowadzają 

dodatkowe walory estetyczne w miejskich skwerach, placach, ulicach, centrach handlowych, ogródkach 

restauracyjnych. Różnorodne i nowoczesne modele donic dzięki klasycznej formie wkomponowują 

się w nowoczesne wnętrza domów i biurowców. Donice z betonu są wytrzymałe i dzięki impregnacji 

odporne na czynniki zewnętrzne, dzięki czemu gwarantują trwałość na lata. Ze względu na ciężar i trwałość 

betonu donice nie są narażone na kradzieże czy zniszczenie. Głównie produkujemy donice klejone z płyt 

betonowych co daje możliwość zrobienia ich pod konkretny wymiar. Dostępna jest opcja z dnem 

lub bez dna. Grubość ścianki donicy zależy od jej wielkości. Na życzenie klienta wykonujemy ocieplenie 

donic płytami styroduru na ścianach i dnie donicy. Dzięki temu
donica jest mrozoodporna , a roślina w niej posadzona jest zabezpieczona i nie ulega przemarzaniu 

w okresie zimowym. Na indywidualne zamówienie zaoferować możemy wiele różnych rozmiarów, 

zarówno standardowych jak i niestandardowych. Dodatkowo produkujemy również donice wylewane 

z formy tzw. Monolity w różnych rozmiarach i grubościach. 

Dostępne kolory; bielony, szary jasny , szary ciemny, antracyt.

Donice kwadratowe tzw. boxy, prostokątne i w formie trapezu.  

Donice wylewane z formy/ tzw. Monolity Donice klejone z płyt

- Donice okrągłe

- Doniczki i osłonki o przekroju koła i tradycyjnym wyglądzie.

- Dostępne rozmiary: od 11- 15 cm wysokości i średnicy 13-28 cm

- Donice okrągłe walce

- Doniczki o przekroju koła i kształcie walca, z wewnętrzną półką

- Dostępne rozmiary : od 14-75 cm wysokości i średnicy od 15-40 cm

- Donice okrągłe stożki

- Doniczki o przekroju koła i kształcie stożka

- Dostępne rozmiary (wysokość/ średnica zewnętrzna): od 27-39 cm wysokości 

i 28-38 cm średnicy

- Doniczki Heksy

- Doniczki o przekroju heksagonu

Donice pozostałe

Michał Nowicki
2. INTERIOR AND EXTERIOR ARCHITECTURAL CONCRETE FLOWERPOTS 

Michał Nowicki
Architectural concrete flowerpots allow you to arrange plants both in urban space and in home gardens and terraces. They are a friendly decorative accent and they bring additional aesthetic value to city squares, streets, shopping malls and open-air terraces. Diverse and modern models of pots, thanks to their classic form, blend in with modern interiors of houses and office buildings. Concrete pots are durable and, thanks to impregnation, resistant to external factors, therefore they guarantee durability for years. Given their weight and durability of concrete, the pots can't be stolen or damaged. We mainly produce pots from concrete panels, which allows us to adjust their size to the customer's needs. They are available with or without a bottom. The thickness of the pot wall depends on its size. At the customer's request, we insulate the pots with styrodur panels on the walls and at the bottom of the pot. This way the pot becomes frost-resistant. The plants are protected and they don't freeze in the winter. On request, we can offer many different sizes, both standard and non-standard. We also produce cast pots, so-called Monoliths in various sizes and thicknesses.
Available colours; bleached, light gray, dark gray, anthracite.
Square flowerpots (so-called boxes), rectangular and trapezoidal.



Michał Nowicki
Cast flowerpots („Monoliths”)                       Glued flowerpots made of panels

Michał Nowicki
Other flowerpots

Michał Nowicki
- Round flowerpots
- Flowerpots and covers with a circular section and traditional design.
- Available sizes: height: 11-15 cm and diameter: 13-28 cm.
- Round cylinder flowerpots
- Flowerpots with a circular section and cylindrical shape, with an inner shelf.
- Available sizes: height: 14-75 cm and diameter: 15-40 cm
- Round flowerpot cones
- Flowerpots with circular section and cone shape
- Available sizes (height/outside diameter): height: 27-39 cm and diameter: 28-38 cm
- Heksy flowerpots
- Flowerpots with hexagon section
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2. DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Michał Nowicki
2. INTERIOR AND EXTERIOR ARCHITECTURAL CONCRETE FLOWERPOTS 
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2. DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Michał Nowicki
2. INTERIOR AND EXTERIOR ARCHITECTURAL CONCRETE FLOWERPOTS 
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3. OGRODZENIA Z PYT BETONOWYCH

Ogrodzenia SBA Design to wysokiej jakości beton architektoniczny ekskluzywny produkt o unikalnej, 

niepowtarzalnej powierzchni. Betonowe ogrodzenia to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala 

na stworzenie eleganckiego, ciekawego, nowoczesnego ogrodzenia.

Nasze ogrodzenia chronią przed wiatrem, a także wzrokiem niepożądanych osób. Dużym atutem naszej 

oferty jest szeroki wybór różnorodnych wzorów, które są eleganckie i ponadczasowe. Konstrukcje 

są odporne na uszkodzenia, ponieważ beton jest niezwykle wytrzymałym materiałem. Naszym 

klientom oferujemy dostęp do standardowych wymiarów przęseł, ale również możemy stworzyć 

je pod indywidualne zamówienie.

Betonowe ogrodzenia gwarantują maksimum bezpieczeństwa, ale również prywatności. Jest to zatem 

dobre rozwiązanie w przypadku osiedli, na których występuje skupisko domów jednorodzinnych, 

ale również nasze ogrodzenia przypadną do gustu osobom, które mieszkają na uboczu i zależy 

im na właściwej ochronie. Kolejnym atutem naszych betonowych ogrodzeń jest ich szybki montaż. 

Decydując się na zakup u nas, możesz spodziewać się korzystnej ceny i indywidualnego podejścia 

do każdego klienta.

Michał Nowicki
3. CONCRETE PANELS FOR FENCES 

Michał Nowicki
SBA Design fences are high quality architectural concrete exclusive products with a unique surface. Concrete fences are an innovative solution that allows you to create an elegant, interesting, modern fence.
Our fences protect not only from the wind, but also from the eyes of unwanted people. A great advantage of our offer is a wide selection of various designs, which are elegant and timeless. The structures are resistant to damage, as concrete is an extremely durable material. We offer our customers access to standard dimensions of fencing spans, but we can also create custom-made sizes.
Concrete fences guarantee maximum security, but also privacy. Therefore, it is a good solution for housing estates with a lot of single-family houses in one area. However, our fences will be a good solution also for people who live out of the way and want to have proper protection. Another advantage of our concrete fences is quick installation.
If you buy from us, you can expect affordable prices and an individual approach.
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4. BETONOWE GADŻETY

Gadżety z betonu architektonicznego doskonale prezentują się w nowoczesnych, lo�owych wnętrzach. 

Różnorodność wzorów i kolorów sprawia iż gadżety są w stanie dostosować się do każdego wystroju 

wnętrza i stać się jego ozdobą. Surowy, niepowtarzalny wygląd betonu oraz wysoka jakość wykonania 

sprawia, że każdy gadżet jest niebanalny i oryginalny. 

Oferujemy:
- biurowe kubki i wizytowniki, 
- poduszki oraz podstawki betonowe,
- misy z chobotkiem reniferowym, 
- mydelniczki, 
- biokominki, 
- popielniczki, 
- literki w różnych wielkościach. 

Michał Nowicki
4. CONCRETE GADGETS

Michał Nowicki
Architectural concrete gadgets look great in modern loft interiors. With a variety of designs and colors such gadgets are able to adapt to any interior design and become a decoration. The raw, unique looks of concrete and high quality makes each gadget remarkable and original.

Michał Nowicki
We offer:
- office mugs and business card holders,
- cushions and concrete coasters, 
- bowls with reindeer cup lichen,
- soap dishes,
- bio-fireplaces,
- ashtrays,
- letters in various sizes.
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Nasza firma wykonuje kolorowe lub czarno- białe nadruki na betonie metodą UV. Wszystkie nadruki 

są wykonywane na zamówienie i wybierane bezpośrednio przez klienta.

Nadruki na betonie architektonicznym to sposób na oryginalną aranżację każdego wnętrza. Możemy 

stworzyć dla Ciebie kolorowy albo czarno-biały wzór na płycie betonowej, który stanie się dekoracją 

ściany w Twoim salonie, korytarzu, pokoju dziecięcym czy sypialni. 

Nadruk możesz wybrać indywidualnie, według własnych preferencji. Może to być ulubiona filmowa 

postać, bohater z bajki, krajobraz czy zabytek z dowolnego miejsca na świecie. Jego wielkość czy 

nasycenie barw również może być dobrane według Twoich indywidualnych oczekiwań. Całość będzie 

się doskonale komponować z każdym wnętrzem, w którym znajdują się płyty betonowe na ścianie.

5. USŁUGI DODATKOWE
5.1. NADRUK NA BETONIE

Michał Nowicki
5. ADDITIONAL SERVICES

Michał Nowicki
5.1 CONCRETE PRINTING

Michał Nowicki
We can print color or black and white images on concrete using UV. All prints are made on request and selected directly by the customer.
Prints on architectural concrete are a way of original design of any interior. We can create for you a colorful or black and white pattern on a concrete panel, which will become a wall decoration in your living room, hallway, children's room or bedroom.
You can choose it individually, according to your preferences. It can be your favorite movie or fairy tale character, landscape or monument from anywhere in the world. Its size or color saturation can also be selected according to your individual expectations. The whole thing will be perfectly in tune with any interior where concrete panels are on the wall.
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 Fotobeton to innowacyjne rozwiązanie, które wyróżnia się oryginalnością. Korzystamy z nowoczesnej 

technologii, która umożliwia nam uzyskanie na powierzchni dowolnej grafiki. Może to być, np. 

wizerunek znanej osoby czy ulubionej postaci z kreskówki. A wszystko z zachowaniem elegancji, piękna 

i oryginalnego designu. 

5. USŁUGI DODATKOWE
5.2. FOTOBETON

Fotograwerowany beton jest tworzony przy użyciu matrycy na fasadzie drobną lub zgrubną strukturą 

powierzchni. Jest to zależne od rozdzielczości motywu. Dzięki tej technologii powstaje wrażenie, 

że obraz wyfrezowano w betonie, a zatem jest on trójwymiarowy. 

Technologia Betony fotograwerowanego daje ogromne możliwości architektom i projektantom. 

Pod zamówienie klienta możemy wykonać dowolną grafikę metodą fotobetonu. W zależności 

od rozdzielczości motywu matryca fotograwerowana wykonuje na fasadzie drobną lub zgrubną 

strukturę powierzchni. W taki sposób powstaje wrażenie, ze obraz został wyfrezowany w betonie. 

Wędrujące słońce tworzy różnorodne efekty, np. światło padające w pionie sprawia, że obraz znika. 

W przypadku światła padającego pod ostrym kątem, rzeźby rzucają cień, który wyraźnie ukazuje zdjęcie 

oddane w betonie.

Michał Nowicki
5. ADDITIONAL SERVICES

Michał Nowicki
5.2 PHOTOCONCRETE

Michał Nowicki
Photoconcrete is a unique and innovative solution. We use modern technology which allows us to have any image we want on the surface. For example, a celebrity or a favorite cartoon character. With elegance, beauty and original design.


Michał Nowicki


Photo-engraved concrete is created on the facade using a matrix with a fine or rough surface texture.  It depends on the resolution of the image.  With this technology, it looks like the image was milled into the concrete, which makes it three-dimensional. The photo-engraved concrete technology offers great opportunities for architects and designers.  Depending on the customer's order, we can make any graphic using the photoconcrete method.  The changing position of the Sun creates a variety of effects, for example, light falling vertically makes the image disappear.  When the light falls at a sharp angle, the shadow clearly shows the image rendered in concrete.
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Ręczna produkcja płyt betonowych pozwala na wykonanie w nich dowolnego odcisku.

Dzięki zastosowaniu i wytłoczeniu odpowiednich form trwałych lub znikających możemy 

wykonywać różnej wielkości i głębokości odciski w płytach betonowych. Mogą to być subtelne wzory 

tj. kółeczka imitujące otwory montażowe w rogach płyt, numer domu czy nazwa ulicy na płycie 

betonowej będącej częścią ogrodzenia, po bardziej skomplikowane – logo firmy czy grafiki.

Odciski w betonie to oryginalny sposób aby uczynić beton architektoniczny w swoim otoczeniu jeszcze 

bardziej wyjątkowym.

Ceny odcisków w betonie ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości i skomplikowania odcisku.

5. USŁUGI DODATKOWE
5.3. ODCISKI W BETONIE

Michał Nowicki
5. ADDITIONAL SERVICES

Michał Nowicki
5.3 CONCRETE IMPRINTS

Michał Nowicki


Manual production of concrete panels allows us to make any imprint in them. By using and stamping appropriate permanent or disappearing molds, we can make imprints of various sizes and depths in concrete panels. These can be subtle patterns, i.e. circles imitating mounting holes in the corners of the panels, house number or street name on a concrete panel that is part of a fence, as well as something more complex - company logos or graphics. Imprints in concrete are an original way to make architectural concrete in your surroundings even more unique. Prices for imprints in concrete are fixed individually and depend on the size and complexity of the imprint.
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Oferujemy montaż naszych płyt betonowych, schodów, barierek i ogrodzeń. 

Ceny w zależności od montażu i metrażu ustalane są indywidualnie w atrakcyjnej cenie.

5. USŁUGI DODATKOWE
5.4. MONTAŻ

W zależności od destynacji i wielkości zamówienia oferujemy 2 możliwe opcje transportu:

- transport dedykowany door to door, w tym samochodem z HDS

- wysyłka kurierem.

5.5. TRANSPORT

Michał Nowicki

Michał Nowicki
5. ADDITIONAL SERVICES

Michał Nowicki
5.4 MOUNTING

Michał Nowicki
We can mount our concrete panels, stairs, railings and fences.

The prices, depending on the mounting method and surface, are fixed individually at an affordable level.

Michał Nowicki
Depending on the destination and the size of the order, we offer 2 options:

Michał Nowicki
- door-to-door transport, including vehicles with a mobile crane;
- sending by courier service.
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