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Piękny taras na lata z solidnymi gresami od Opoczno
Nowoczesny taras to wizytówka domu niezależnie od pory roku.
Podstawą jego udanej aranżacji są trwałe i efektowne
nawierzchnie. Wytrzymałe, a przy tym piękne kolekcje gresów
na taras i do ogrodu proponuje w ramach serii Solid 2.0 marka
Opoczno - polski producent wysokiej jakości płytek
ceramicznych i gresowych.

Wiosną i latem taras staje się częścią życiowej przestrzeni mieszkańców. Elegancko wykończony i ciekawie zaaranżowany
może być stylowym przedłużeniem salonu lub jadalni. Ponadczasowy design, trwałość oraz odporność na warunki
atmosferyczne gresów Opoczno z serii Solid 2.0 gwarantują, że piękne otoczenie domu będzie cieszyć oko przez długie lata.
Oferowane w różnych kolorach i stylach gresy sprawdzą się zarówno jako dopełnienie nowoczesnej architektury, jak i
tradycyjnie zaprojektowanych budynków oraz ogrodów. Ten uniwersalny materiał znajduje zastosowanie na tarasie, w
ogrodzie, ale także praktycznym podjeździe garażowym. Płyty w formacie 60x60 cm, o grubości 2 cm doskonale zdadzą
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egzamin także jako ścieżki wokół domu, podłoże altanki i patio, czy schody na zewnątrz budynku, a więc wszędzie tam, gdzie
liczy się wytrzymałość i estetyka.

Trwałe i mrozoodporne gresy Solid 2.0 są odporne na zmienne warunki atmosferyczne, ale również wytrzymałe na
uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje nienaganny wygląd nawierzchni, niezależnie od pory roku oraz obciążeń w postaci
mebli, donic i skrzyń z roślinami, a nawet samochodów. Każda z płyt może wytrzymać ciężar ponad 1 tys. kilogramów. Gresy z
tej serii są także odporne na ścieranie i działanie chemikaliów. Dzięki temu nie musimy obawiać się o ich zużycie, a także o
uszkodzenie lub wybarwienie stosowanymi w ogrodzie substancjami do pielęgnacji roślin. Płyty świetnie sprawdzą się również
jako podłoże pod grilla. Możemy układać je samodzielnie, na przykład tworząc ścieżkę bezpośrednio na trawie lub na piasku.
Bez pomocy fachowca i dodatkowych kosztów stworzymy alejkę w ogrodzie, wydzielimy miejsce wspólnych posiłków lub
zabaw dla dzieci.

Aranżację ogrodu możemy dowolnie zmienić, po prostu przenosząc płytki w inne miejsce. W serii Solid 2.0 Opoczno
zaproponowało rozwiązania, które będę efektownie prezentować się w różnych aranżacjach przestrzeni. Wśród kolekcji
tworzących tę funkcjonalną serię znalazły się bowiem nowoczesne interpretacje kamienia naturalnego, betonu oraz drewna, a
także minimalistyczne płyty w jednym kolorze. Atrakcyjne i zróżnicowane wzornictwo pozwoli dopasować materiał do
charakteru każdej posesji.

Nowoczesną architekturę domu efektownie podkreślą wzory kamienia. Oryginalne gresy
Gigant 2.0. wyróżnia surowy rysunek oraz neutralna kolorystyka, dzięki czemu świetnie
będę komponowały się z naturalną zielenią w ogrodzie. Połączenie nowoczesnej technologii oraz designu reprezentuje
kolekcja Stone 2.0. Gresy atrakcyjnie zaprezentują się na przydomowych tarasach i w ogrodach, ale także w otoczeniu
obiektów komercyjnych, jak hotele czy restauracje, a nawet na terenach rekreacyjnych. Dostępne są w czterech wariantach
kolorystycznych. Stonowany design odwzorowujący kamień podkreślają odcienie beżu, brązu oraz jasnej i ciemnej szarości. Z
kolei Newstone 2.0 będzie doskonałym uzupełnieniem nowoczesnego domu. To minimalistyczna i zarazem elegancka kolekcja
imitująca naturalny kamień w odcieniach szarości, która doda charakteru tarasowi, jak i przydomowemu podjazdowi.

Inspirowane naturalnym rysunkiem oraz barwami drewna płytki Wood 2.0 to propozycja nie tylko dla miłośników sielskiego
klimatu i ogrodów w stylu rustykalnym. Drewnopodobne gresy będę równie pięknie harmonizowały z nowoczesną
architekturą, współtworząc efektowne, eklektyczne kompozycje w otoczeniu domów. Do wyboru są cztery odcienie: złamanej
bieli, uniwersalnego beżu, eleganckiego brązu i industrialnego grafitu.

Wszystkim, którzy gustują w surowych aranżacjach oraz industrialnej stylistyce także w otoczeniu domu, Opoczno proponuje
kolekcję Grava 2.0 nawiązującą designem do betonowych, monumentalnych budowli. Minimalistyczny rysunek betonu
architektonicznego oraz matowa powierzchnia będą atrakcyjnie kontrastować z ozdobnymi roślinami, jak również
dekoracyjnym oświetleniem.

Kwintesencją minimalizmu są natomiast gresy z kolekcji Optimum 2.0. To proste, jednokolorowe płyty o gładkiej, matowej
powierzchni. Świetnie sprawdzą się w wielu inspirowanych najnowszymi trendami projektach ogrodów i tarasów oraz jako
ozdoba patio. To efektowna propozycja w stonowanej gamie ponadczasowych odcieni szarości, grafitu i beżu.

Orientacyjna cena: 204,99 zł/mkw.
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