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Najlepsze rozwiązania w branży
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Widzimy się..

http://www.dealbook.pl


Wygląd drewna
Trwałość betonu

Zobacz 
naszą ofertę

Zastosowanie w ogrodzie podwyższonych rabat nie tylko znacznie ułatwia uprawę roślin, ale i przyczynia się  
do poprawy estetyki i lepszego uporządkowania przestrzeni. Warzywnik wykonany z betonu jest bardzo trwały  

i posłuży wiele lat, w przeciwieństwie do rabat drewnianych, które z czasem ulegają rozkładowi.
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Grille 
i wędzarnie
betonowe

Od ponad 10 lat dbamy o to, aby miłośnicy długich, letnich wieczorów spędzonych w gronie przyjaciół  
znaleźli coś dla siebie. Oferowane przez nas grille dostępne są w różnych wielkościach  

i wariantach kolorystycznych przez co sprawdzą się w każdym ogrodzie.
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ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik, Częstochowa, Sejmowa 1a, tel. +48 505 926 015 www.zoen.com.pl

PROJEKTOWANIE 
OGRODÓW

https://www.zoen.com.pl/
https://www.zoen.com.pl/
https://www.facebook.com/zoenarchitekturakrajobrazu/


ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik 

Częstochowa, Sejmowa 1a

tel. +48 505 926 015

www.zoen.com.pl

PROJEKTOWANIE 
DLA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
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https://www.zoen.com.pl/
https://www.facebook.com/zoenarchitekturakrajobrazu/


SUEZ Izolacje Budowlane Sp. z o.o.
+48 17 85 30 205
zapytania@suez.com.pl
www.suez.com.pl

SZCZELNY I ESTETYCZNY 
TARAS OD SUEZ

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Taras, to najważniejsze miejsce w twoim ogrodzie. 
To właśnie na nim spędzasz dużo czasu w lecie – 

wypoczywasz, spotykasz się ze znajomymi. To miejsce 
zabaw dla twoich dzieci. Balkon, to przedłużenie twojego 

mieszkania. Dlatego ważne jest, aby taras, czy balkon 
były trwałe, estetyczne i szczelne.

IDEALNY TARAS
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KUP TERAZ
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KUP TERAZ
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Deska 
kompozytowa 
TWINSON O-TERRACE

naturalny wygląd brak drzazg odporność na insekty brak pęknięć

przyjazny środowisku (możliwość 100% recyklingu) trwałość

Twinson to nowoczesny i innowatorski produkt, 
który stworzy wygodne i naturalne miejsce odpoczynku.

Ryflowanie szerokie



łączy wszystkie zalety drewna i PVC

Elewacja O-Wall 
Wygląd i funkcjonalność Twinson

Elewacja O-Wall. Na każdą powierzchnię, odporna na niekorzystnych warunków atmosferycznych, ze zintegrowanym 
systemem wentylacji. Z możliwością montażu z izolacją termiczną, proste w pracy i obróbce, unikalny materiał.
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Realizacja

autorskich 

projektów

Tysiące

ciekawych 
produktów

Setki

 realizacji 

www.elmarco.pl

Kompleksowe rozwiązania w zakresie oświetlenia


