


Wewnętrzne płytki cegłopodobne PARMAS charakteryzują się tym iż są okładziną z gotową fabrycznie 
dopasowaną fugą, co gwarantuje ich szybki oraz prosty montaż. Ze względu na swoją klasyczną formę 
płytki PARMAS idealnie współgrają z tradycyjnymi jak i nowoczesnymi wnętrzami, nadając im 
wyjątkowego charakteru.  



Każda płytka CALIFORNIA ROCK stworzona jest z kamieni o wyjątkowych, nieregularnych 
kształtach. Gama kolorów powoduje, iż kamień współgra z każdym wnętrzem jak i elewacja-

mi budynków. Jest łatwa w montażu, układana na styk bez fugi.



Płytka o zróżnicowanej grubości, układana na styk sprawi że każda ściana uzyska niepowtarzalny styl. 
Doskonale prezentuje się na elewacjach budynków, ogrodzeniach, kominkach a także w środku budynku.         



Szorstka powierzchnia z delikatnie zaokrąglonymi brzegami odwzorowuje kształt
cegiełki.  Wykorzystywana jest zarówno do nowoczesnych jak i tradycyjnych 
wykończeń.  



Idealnie odwzorowuje ręcznie formowaną cegłę. Dopracowana powierzchnia czołowa, nieregularne 
krawędzie oraz wyjątkowe przebarwienia kamienia dekoracyjnego RUSTICO ROCK dodają niepowtarzalnego 
klimatu wnętrzu. Doskonale prezentuje się na elewacjach budynków oraz ogrodzeniach posesji.   



Każda płytka FLORENCE ROCK skomponowana jest 
z mniejszych, prostokątnych kamieni, które nadają 
trójwymiarowego kształtu. Jest łatwy w montażu, układany 
na styk bez fugi. Efektownie wygląda zarówno 
na ogrodzeniach, cokołach, elewacjach, 

       



Kamień SPARTA ROCK jest odzwierciedleniem drobno łupanego greckiego kamienia. 
Jego delikatny wzór ozdobi zarówno stylowe jak i nowoczesne wnętrza.



Doskonała precyzja, niesamowita powierzchnia oraz przebarwienia sprawiają, 
że okładzina KINERIA ROCK doskonale nadaje się do zastosowania w salonach, 
sypialniach, łazienkach, kuchniach oraz na elewacjach i ogrodzeniach.  



            
Kamień dekoracyjny UTAH ROCK charakteryzuje się różnorodnością kształtów oraz szorstką powierzchnią, 
przypominającą łupany kamień. Rozmiary kamieni wahają się od kilku do kilkunastu centymetrów 
średnicy. Doskonale wyglądają na elewacjach i ogrodzeniach posesji. 



Jest płytką którą układa się na styk bez użycia fugi. Zróżnicowana grubość 
powierzchni czołowej nadaje efekt światłocienia, który podkreśla naturalność ściany
zarówno z bliska jak i z daleka.    



  

Gama kamieni o nieregularnych kształtach i zróżnicowanej powierzchni czołowej. Oryginalne 
nierównomierne zabarwienie kamienia VEGAS ROCK nadadzą każdemu wnętrzu indywidualnego charakteru. 



Płytka o zróżnicowanej grubości. Skomponowana jest z mniejszych kamieni o nieregularnych kształtach. 
Pasuje zarówno do nowoczesnych jak i stylowych aranżacji.



Kamień dekoracyjny TRAVERTINO ROCK składa się z wielu mniejszych wypukłych prostokątów i kwadratów 
które tworzą oryginalny trójwymiarowy kształt. Ciepły kolor oraz tekstura powierzchni czołowej sprawia 
że TRAVERTINO ROCK idealnie prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach.   



Jest płytką imitującą piaskowiec w kształcie prostokątnym o zróżnicowanych
rozmiarach. Kamień dekoracyjny MOON ROCK jest zarówno elegancki jak

i praktyczny.



Płytka o wydłużonym kształcie, odwzorowująca łupany kamień. Układana na styk bez fugi gwarantuje 
szybkość i łatwość montażu. Kamień dekoracyjny PENN ROCK doskonale prezentuje sie na elewacjach 
oraz powierzchniach kominkowych.


