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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
1. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.1 TECHNOLOGIE DU BÉTON

Michał Nowicki
Studio de Béton architectonique - Design produit des panneaux en béton architectonique de haute qualité avec une structure façonnée. Lisses ou avec un niveau de porosité bas, moyen et élevé. Un mélange raffiné de béton permet la production de panneaux originaux et durables renforcés en fibre de verre, sûres et exemptes d'additifs nocifs.
Les panneaux en béton sont fabriqués grâce à notre propre technologie qui a été soigneusement développée et qui garantit la plus haute qualité du produit. Grâce à l'incroyable effet décoratif des panneaux architectoniques en béton, vous pouvez jouir d'un intérieur élégant et moderne.

Les panneaux sont disponibles en plusieurs dimensions standards: 140x70, 120x60, 100x50, 60x60

Nous offrons également des dimensions sur mesure.

Couleurs disponibles : blanchi, gris clair (naturel), gris foncé, anthracite.

Épaisseur du panneau : 20 mm.

Notre béton architectonique se caractérise par la combinaison d'une résistance mécanique élevée et de l'esthétique.

Michał Nowicki
GRIS CLAIR
(NATUREL)

Michał Nowicki
BLANCHI

Michał Nowicki
GRIS FONCÉ

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
1. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.2 PANNEAUX EN BÉTON 
      POUR MURS ET FAÇADES

Michał Nowicki
Panneaux en béton architectonique

Michał Nowicki
Ils sont disponibles en trois variantes :

Michał Nowicki
PANNEAUX
HIGH
STANDARD

Michał Nowicki
PANNEAUX LOFT

Michał Nowicki
PANNEAUX PREMIUM

Michał Nowicki
La forme de base sous laquelle nous proposons nos produits est un panneau en béton architectonique. Leur avantage est un éventail d'applications très large, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Ce béton architectonique est excellent pour les façades et pour le revêtement des murs dans les salons et les couloirs. En termes de fonctionnalité et d'étendue d'utilisation, les panneaux ressemblent au carrelage mural traditionnel.

Ils se caractérisent par des dimensions plus larges et une tonalité de couleur caractéristique, grâce auxquelles ils sont parfaits pour les intérieurs minimalistes ou industriels. Nous proposons des panneaux architectoniques en béton pour façades et murs intérieurs.

Michał Nowicki
Panneaux high standard - les plus fréquemment choisis par nos clients, panneaux en béton architectonique avec différents niveaux de porosité et des couleurs homogènes.

Michał Nowicki
Les plus crus de nos panneaux se distinguent par une couleur inégale, une forte décoloration et une forte infiltration, ainsi que de grands pores et piqûres visibles.



Michał Nowicki
Panneaux en béton architectonique colorés avec un imprégnant pour assurer une couleur homogène. Ces panneaux peuvent être polis, ce qui leur donne un éclat visible.
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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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.2 PANNEAUX EN BÉTON POUR MURS
ET FAÇADES

Michał Nowicki
Panneaux muraux décoratifs en béton architectonique - formats standards

Michał Nowicki
Épaisseur

Michał Nowicki
Épaisseur

Michał Nowicki
Épaisseur

Michał Nowicki
Épaisseur

Michał Nowicki
Poids

Michał Nowicki
Poids

Michał Nowicki
Poids

Michał Nowicki
Poids

Michał Nowicki
Les prix sont les mêmes pour les panneaux de 1,2 cm et 2 cm. Niveau de porosité des panneaux : bas, moyen, élevé.

Couleurs des panneaux en béton :
- blanchi,
- gris clair,
- gris foncé, 
- 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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.2 PANNEAUX EN BÉTON POUR MURS
ET FAÇADES

Michał Nowicki
Les panneaux en béton architectonique sont de très haute qualité. Par conséquent, ils peuvent être utilisés comme revêtement des murs, des cheminées ou des escaliers, qui sont exposés à des températures élevées et basses ou à un usage intensif.

Les panneaux en béton sont une solution souvent utilisée sur les murs, en particulier dans les lofts modernes ou les aménagements industriels.

Les panneaux en béton pour les façades, grâce à une imprégnation appropriée, résistent aux conditions météorologiques typiques d'un climat tempéré.

Les façades des bâtiments revêtues de ces matériaux conservent longtemps leur aspect esthétique et restent inchangées pendant de nombreuses années. Nous proposons également des panneaux en béton architectonique pour les clôtures.

L'effet final dépend des panneaux spécifiques, ainsi que de leurs structures et dimensions, c'est pourquoi nous proposons à nos clients des panneaux lisses et poreux.

Michał Nowicki
POROSITÉ

Michał Nowicki
Les panneaux sont fabriqués en quatre variantes : lisses, avec un niveau de porosité bas, moyen et haut. Les panneaux lisses n'ont pas de pores. Les panneaux peu poreux se caractérisent par des piqûres occasionnelles. Les panneaux moyennement et très poreux présentent des pores et des piqûres sur toute la surface, répartis de manière irrégulière, de taille et de nombre variables. Dans un lot, il peut y avoir des éléments avec différentes intensités de porosité.

Michał Nowicki
DIMENSIONS

Michał Nowicki
ÉPAISSEUR

Michał Nowicki
Dimensions disponibles : 140 × 70 cm, 120 × 60 cm, 100 × 50 cm, 60 × 60 cm, 60 × 30 cm. Nous proposons également des panneaux sur mesure dans des dimensions non standard.

Michał Nowicki
L'épaisseur standard des panneaux est d'environ 20 mm. Elle garantit les meilleurs paramètres de résistance et de qualité, ce qui facilite le montage et le traitement, par exemple la coupe, le chanfreinage à  45 degrés. Sur demande, nous pouvons fabriquer des panneaux plus fins - 12 mm ou plus épaisses. Nous proposons également des panneaux en béton de 8 mm - voir l'onglet MiniMax



W
W

W
.

S
B

A
D

E
S

I
G

N
.

P
L

8

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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.2 PANNEAUX EN BÉTON POUR MURS
ET FAÇADES

Michał Nowicki
COULEURS

Michał Nowicki
IMPRÉGNATION

Michał Nowicki
INSTALLATION

Michał Nowicki
MÉTHODES DE MASQUAGE

Michał Nowicki
Tous les types de panneaux sont disponibles en quatre couleurs : gris clair (naturel), gris foncé, anthracite, blanchi. Sur demande, nous fabriquons également des panneaux en béton architectonique pour façades ou revêtements muraux dans d'autres couleurs.

Michał Nowicki
Sur demande, les panneaux sont protégés avec des produits de protection haut de gamme.

Michał Nowicki
Vous pouvez couper les panneaux vous-mêmes et les fixer avec de la colle. Ils peuvent être fixés avec des ancres aussi.
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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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.3 PANNEAUX EN BÉTON 
ARCHITECTONIQUE POUR TERRASSES
ET JARDINS

Michał Nowicki
Les panneaux que nous produisons sont beaux, mais aussi très solides - doublement renforcés, durables et résistants à toutes sortes de dommages, y compris les conditions météorologiques changeantes. 

Grâce à l'imprégnation, ils sont résistants aux intempéries et faciles à entretenir.
Ils peuvent être utilisés pour aménager des allées de jardin, des terrasses, des escaliers ou autour de la piscine. L'offre comprend une variété de tailles et d'épaisseurs de panneaux, adaptées à l'endroit où ils vont être placés.

Nous proposons des panneaux de jardin en plusieurs tailles standards et différentes épaisseurs - 4,6 et 8 cm - en fonction du lieu d'utilisation.

Les panneaux en béton architectonique pour la terrasse et le jardin sont disponibles en 4 couleurs : gris clair, gris foncé, anthracite, blanchi avec plusieurs niveaux de porosité.
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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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.4 PANNEAUX EN BÉTON POUR ESCALIERS

Michał Nowicki
Les panneaux en béton pour les escaliers disponibles dans notre offre peuvent être utilisés pour finir les escaliers à l'intérieur de votre maison, mais aussi ceux à l'extérieur. Grâce aux panneaux en béton architectonique, ils seront toujours élégants.


Michał Nowicki
Les panneaux en béton présentent également d'autres avantages. Entre autres :

Michał Nowicki
• commodité et facilité de montage
 
• formes variées

• fiabilité et durabilité

• conception attrayante

Michał Nowicki
Pourquoi vaut-il la peine de choisir nos panneaux en béton pour escaliers?

Michał Nowicki
L'escalier, qu'il soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, doit être durable, fonctionnel, esthétique et sûr pour les usagers. Il faut donc choisir le matériau à partir duquel il sera fabriqué avec beaucoup de soin.

En choisissant un escalier avec des panneaux en béton, vous avez la garantie d'une solidité et d'une apparence parfaite.
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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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.5 MINIMAX ULTRABÉTON

Michał Nowicki
MiniMax ULTRABÉTON est une nouvelle génération de revêtement en béton léger et extrêmement durable.

Grâce à notre technologie, nous avons développé un béton architectonique d'une épaisseur de 6-8 mm et d'un poids de 14 kg/m2.
miniMax ULTRABÉTON peut être utilisé non seulement sous forme de panneaux muraux ou de revêtement de meubles. Sa légèreté et sa durabilité le rendent parfait pour les façades sans qu'il soit nécessaire d'installer des sous-structures supplémentaires.
Nous produisons des panneaux miniMax ULTRABÉTON en deux tailles standard 100 × 50 et 120 × 60 en quatre couleurs de base.



W
W

W
.

S
B

A
D

E
S

I
G

N
.

P
L

12

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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.6 COMPTOIRS EN BÉTON

Michał Nowicki
Grâce à ses propriétés, sa durabilité et son esthétique, le béton est un excellent matériau pour les meubles de cuisine et de salle de bain. Les comptoirs en béton architectonique fonctionnent bien non seulement dans la salle de bain, mais aussi dans la cuisine et comme rebords de fenêtre. Ils sont fonctionnels, modernes, faciles à entretenir et ils conservent longtemps leur valeur esthétique. Ils doivent leurs caractéristiques uniques à la composition du béton. Grâce aux additifs chimiques et au niveau de rugosité, les comptoirs en béton architectonique n'absorbent pas l'eau ou d'autres substances utilisées dans ces pièces. Les appuis de fenêtre avec des pots en béton architectonique constitueront une décoration durable, efficace et fonctionnelle de chaque maison. Notre société située à Stanisławice fabrique des comptoirs de cuisine et de salle de bain - également avec un évier ou un lavabo intégré, ainsi que des appuis de fenêtre. Les produits sont protégés par un hydrofuge et/ou de la résine qui les protège contre l'humidité et la saleté. Cela facilite leur nettoyage. Nous proposons des comptoirs en béton architectonique gris clair, gris foncé, gris moyen, anthracite ou toute autre couleur sur demande.
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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. BÉTON ARCHITECTONIQUE

Michał Nowicki
1.7 MICROBÉTON

Michał Nowicki
Le microbéton est une excellente idée pour un design d'intérieur original. Ce matériau se distingue par des propriétés uniques qui rendent les autres solutions moins attrayantes.
Il permet d'obtenir un design industriel et cru. L'avantage de ce matériau est qu'il peut également être utilisé dans la cuisine et la salle de bain. Le carrelage devendra donc inutile. Les panneaux en béton fonctionneront bien sur les planchers neufs et rénovés. Voici un fait intéressant : le microbéton peut également être appliqué avec succès directement sur le carrelage. De cette façon, vous pouvez éviter une rénovation générale sans avoir besoin d'enlever le carrelage. L'avantage du système est une flexibilité exceptionnelle, assurant la continuité de la surface, l'absence de joints et de dilatations ainsi que des valeurs esthétiques remarquables. Grâce à sa structure, le microbéton devient une alternative unique aux panneaux en béton, car son épaisseur n'est que de quelques millimètres, il se réchauffe rapidement et la surface est extrêmement facile à nettoyer.
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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. POTS DE FLEURS EN BÉTON ARCHITECTONIQUE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 

Michał Nowicki
Les pots en béton architectonique permettent d'aménager les espaces verts aussi bien dans les villes que dans les jardins et sur les terrasses des maisons. Ils constituent un accent décoratif et apportent de la valeur esthétique supplémentaires dans les places des villes, dans les rues, dans les centres commerciaux et dans les terrasses des restaurants. Les modèles de pots variés et modernes, grâce à leur forme classique, s'intègrent aux intérieurs modernes des maisons et des immeubles de bureaux. Les pots de fleurs en béton sont durables et, grâce à l'imprégnation, résistants aux facteurs externes. Ils garantissent donc une durabilité pendant des années. En raison du poids et de la durabilité du béton, les pots ne peuvent pas être volés ou endommagés. Nous fabriquons principalement des pots de fleurs collés de panneaux en béton, ce qui permet de les fabriquer avec une taille spécifique. Il existe des modèles avec ou sans fond. L'épaisseur du pot dépend de sa taille. A la demande du client, nous isolons les pots de fleurs avec des plaques de styrodur sur les parois et le fond du pot. Grâce à cela, le pot résiste au gel, la plante est protégée et ne gèle pas en hiver. Sur demande, nous pouvons proposer de nombreuses tailles différentes, standard et non standard. Nous fabriquons aussi des pots de fleurs coulés en moule « Monolithes » avec différentes tailles et épaisseurs.

Couleurs disponibles : blanchi, gris clair, gris foncé, anthracite. Pots de fleurs carrés, rectangulaires et trapézoïdaux.

Michał Nowicki
Pots coulés en moule / « Monolithes »

Michał Nowicki
Pots collés

Michał Nowicki
Autres pots de fleurs

Michał Nowicki
- Pots de fleurs ronds
- Pots et protections traditionnels à section circulaire.
- Tailles disponibles : de 11 à 15 cm de hauteur et de 13 à 28 cm de diamètre
- Pots de fleurs ronds, cylindres
- Pots de fleurs ronds et de forme cylindrique, avec une étagère intérieure
- Tailles disponibles : de 14 à 75 cm de hauteur et de 15 à 40 cm de diamètre
- Pots cônes ronds
- Pots à section circulaire et en forme de cône
- Tailles disponibles (hauteur / diamètre extérieur) : 27-39 cm de hauteur et 28-38 cm de diamètre
- Pots Heksy
- Pots hexagonaux
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2. DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Michał Nowicki
2. POTS DE FLEURS EN BÉTON ARCHITECTONIQUE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 
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2. DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Michał Nowicki
2. POTS DE FLEURS EN BÉTON ARCHITECTONIQUE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 
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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. CLÔTURES EN BÉTON 

Michał Nowicki
Les clôtures SBA Design sont faites de béton architectonique de haute qualité. C'est un produit exclusif avec une surface unique. La clôture en béton est une solution innovante qui vous permet de créer une clôture élégante, intéressante et moderne.

Nos clôtures protègent du vent et des regards des personnes indésirables. Un grand avantage de notre offre est une large sélection de différents modèles élégants et intemporels. Les structures sont résistantes aux dommages car le béton est un matériau extrêmement durable. Nous offrons à nos clients l'accès aux dimensions standard, mais nous pouvons également fabriquer des panneaux sur mesure.

Les clôtures en béton garantissent une sécurité et une intimité maximales. Par conséquent, c'est une bonne solution pour les cités avec une concentration de maisons unifamiliales, mais aussi pour les personnes qui vivent hors des sentiers battus et soucieuses d'une protection adéquate. Un autre avantage de nos clôtures en béton est leur installation rapide.

Si vous décidez d'acheter chez nous, vous pouvez jouir de prix abordables et d'une approche individuelle.
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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. GADGETS EN BÉTON 

Michał Nowicki
Les gadgets en béton architectonique ont une belle apparence dans les intérieurs modernes et les lofts. La variété des motifs et des couleurs permet aux gadgets de s'adapter à n'importe quel design d'intérieur et de devenir une belle décoration. L'aspect cru et unique du béton et la haute qualité de fabrication rendent chaque gadget original.

Nous offrons:
- mugs de bureau et porte-cartes de visite,
- coussins et sous-verres en béton, - bols avec lichen des rennes,
- porte-savons,
- biocheminées,
- cendriers,
- lettres de différentes tailles.
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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. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Michał Nowicki
5.1 IMPRESSIONS SUR BÉTON

Michał Nowicki
Nous offrons des impressions couleur ou noir et blanc sur béton en utilisant la méthode UV. Toutes les impressions sont réalisées sur demande et sélectionnées directement par le client.
L'impression sur béton architectonique permet d'aménager un espace original. Nous pouvons créer pour vous un motif coloré ou noir et blanc sur un panneaux en béton qui deviendra une décoration murale dans votre salon, couloir, chambre d'enfant ou chambre à coucher.

Vous pouvez choisir l'impression selon vos préférences. Vous pouvez choisir un personnage de votre film préféré, le protagoniste d'un conte de fées, un paysage ou un monument. La taille ou la saturation de couleur peuvent être modifiées en fonction de vos attentes individuelles. L'ensemble s'intégrera parfaitement dans tout intérieur avec des panneaux en béton.
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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. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Michał Nowicki
5.2 PHOTOBÉTON

Michał Nowicki
Le photobéton est une solution innovante qui se distingue par son originalité. Nous utilisons une technologie moderne qui nous permet d'obtenir n'importe quelle image sur la surface. Par exemple, l'image d'une personne célèbre ou d'un personnage de votre dessin animé préféré. Tout en conservant l'élégance, la beauté et le design original.


Michał Nowicki
La photogravure est créée à l'aide d'une matrice sur la façade avec une structure de surface fine ou grossière. Cela dépend de la résolution du thème. Cette technologie donne l'impression que l'image soit fraisée dans le béton et, par conséqent, qu'elle ait trois dimensions.

La photogravure sur le béton offre de grandes opportunités aux architectes et designers. À la demande du client, nous pouvons graver n'importe quelle image. En fonction de la résolution du motif, la matrice photogravée produit une structure de surface fine ou grossière sur la façade. Cela donne l'impression que l'image soit fraisée dans le béton. La position variante du soleil crée plusieurs effets, par exemple la lumière verticale fait disparaître l'image. Dans le cas d'une lumière aigüe, les sculptures projettent une ombre qui montre clairement l'image gravée dans le béton.
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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. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Michał Nowicki
5.3 EMPREINTES EN BÉTON

Michał Nowicki
La production manuelle de panneaux en béton permet de créer toutes sortes d'images.

Grâce à l'utilisation de formes permanentes ou temporaires, nous pouvons créer des empreintes de différentes tailles et profondeurs dans les panneaux en béton. Cela inclut des motifs subtils, tels que des cercles imitant les trous de montage dans les coins des panneaux, le numéro de la maison ou le nom de la rue sur un panneaux de béton faisant partie de la clôture, ou des motifs plus compliqués - le logo de votre entreprise ou des images.

Les empreintes en béton sont une façon originale de rendre le béton architectonique dans votre entourage encore plus spécial.

Les prix des empreintes en béton sont fixés individuellement et dépendent de la taille et de la complexité.
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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
5. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Michał Nowicki
5.4 INSTALLATION

Michał Nowicki
5.5 TRANSPORT

Michał Nowicki
Nous pouvons installer nos panneaux en béton, escaliers, barrières et clôtures.
Les prix, en fonction du montage et de la taille, sont fixés individuellement à un niveau abordable.

Michał Nowicki
En fonction de la destination et de la taille de la commande, nous proposons 2 options de transport possibles :

Michał Nowicki
- transport dédié porte à porte, y compris une voiture avec grue 
- envoi par courrier.
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