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KOLUMBARIA

RZEŹBY I POMNIKI
Beton  jako  jedno  z  najbardziej  trwałych,  estetycznych,  a
jednocześnie  wyjątkowo  plastycznych  tworzyw  to  idealny
materiał do wykonywania trójwymiarowych obiektów. Nie bez
przyczyny nazywany jest sztucznym kamieniem. Od drobnych
przedmiotów codziennego użytku i dekoracyjnych elementów
aż po rzeźbiarskie portrety i popiersia wykonywane na modelu
–  realizujemy  przedmioty  z  betonu  o  funkcji  ozdobnej
niezależnie  od  ich  skali  czy  stopnia  skomplikowania,
dobierając  odpowiednie  mieszanki  betonowe  i  sposoby
przygotowania  formy.  Dzięki  nowoczesnym  technologiom,

jakie stosujemy do tworzenia form, jak skanowanie 3D i druk 3D, jesteśmy w stanie podjąć się nawet
najtrudniejszych wyzwań. Wykonujemy betonowe obiekty bryłowe w oryginalnej, większej bądź mniejszej
skali w stosunku do modelu. Zapraszamy do współpracy artystów rzeźbiarzy i projektantów do tworzenia
oryginalnych  brył  w  betonie  architektonicznym,  jak  również  konserwatorów zabytków,  poszukających
możliwości  stworzenia  trwałych  kopii  obiektów.  Nasza  oferta  skierowana  jest  również  do  klientów
indywidualnych, którzy poszukują niebanalnych rozwiązań rzeźbiarskich do domu i  ogrodu. Parametry
obiektów bryłowych – do wyboru Klienta (możliwość realizacji w danej skali indywidualnie konsultujemy z
działem produkcji Kliniki Betonu). Rodzaj betonu i sposób jego wykończenia – dowolnie wybrany przez
Klienta. Beton jako jedno z najbardziej trwałych, estetycznych, a jednocześnie wyjątkowo plastycznych
tworzyw to  idealny  materiał  do  wykonywania  trójwymiarowych  obiektów.  Od  drobnych  przedmiotów
codziennego użytku i dekoracyjnych elementów aż po rzeźbiarskie portrety i popiersia wykonywane na
modelu  –  realizujemy  przedmioty  z  betonu  o  funkcji  ozdobnej  niezależnie  od  ich  skali  czy  stopnia
skomplikowania,  dobierając  odpowiednie  mieszanki  betonowe i  sposoby  przygotowania  formy.  Dzięki
nowoczesnym technologiom, jakie stosujemy do tworzenia form, jak skanowanie 3D i druk 3D, jesteśmy w
stanie podjąć się nawet najtrudniejszych wyzwań. Wykonujemy betonowe obiekty bryłowe w oryginalnej,
większej bądź mniejszej skali w stosunku do modelu. Zapraszamy do współpracy artystów rzeźbiarzy i
projektantów do tworzenia oryginalnych brył w betonie architektonicznym, jak również konserwatorów
zabytków, poszukających możliwości stworzenia trwałych kopii obiektów. Nasza oferta skierowana jest
również do klientów indywidualnych, którzy poszukują niebanalnych rozwiązań rzeźbiarskich do domu i
ogrodu.  Parametry  obiektów  bryłowych  –  do  wyboru  Klienta  (możliwość  realizacji  w  danej  skali
indywidualnie konsultujemy z działem produkcji Kliniki Betonu). Rodzaj betonu i sposób jego wykończenia –
dowolnie wybrany przez Klienta.


