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Beton, ostre cięcia w 3D i swoboda aranżacji – nowy
trend na ścianę od Kliniki Betonu
DIAMENT, betonowe płytki ścienne 3D, producent KLINIKA BETONU

BETON W 3D
Wyrafinowana prostota surowych brył, dynamika „połamanych”
powierzchni, futurystyczne, trójwymiarowe detale, zabawa modułem,
drukowanie w 3D oraz fascynacja origami czy formami kryształu –
„geometria przestrzenna” to jeden z najsilniejszych trendów
we współczesnym wzornictwie i aranżacji wnętrz. Wyrażać się on może
w wielu różnorodnych elementach, od architektury całego wnętrza,
po detale jego wykończenia. Dla tych, których fascynują
zgeometryzowane wnętrza i którzy szukają nietuzinkowych rozwiązań,
powstał nowy, oryginalny wzór trójwymiarowych płytek ściennych
z betonu, produkowanych przez Klinikę Betonu. Płytki betonowe 3D
Diament to idealny model, żeby przenieść powierzchnię ściany w inny
wymiar i wprowadzić niesamowity, plastyczny efekt we wnętrzu.
Diament to jeden z dostępnych wzorów trójwymiarowych płyt ściennych
z betonu architektonicznego wykonanego w technologii GRC,
oferowanych przez Klinikę Betonu. Tworząc Diament, poszukiwaliśmy
Płytka betonowa 3D, wzór
z jednej strony idealnych, geometrycznych proporcji i maksymalnej
Diament, Klinika Betonu
prostoty formy o uniwersalnym rozmiarze. Z drugiej strony,
fascynowały nas ostre cięcia i fasetowane, wypracowane powierzchnie kryształów – stąd nazwa
płytki Diament. Udało nam się w tym wzorze wypracować ciekawy kompromis między dynamiką
asymetrii ostrosłupa i jego podstawy, elementarnej figury, jaką jest romb. Również dzięki temu
uzyskaliśmy prosty moduł, który da się aplikować w wielu ciekawych konfiguracjach. – komentuje
Marcin Irek, projektant i architekt kreatywny Kliniki Betonu. Wzór można z powodzeniem stosować
jako okładzinę ścienną we wnętrzach, aplikując płytki zarówno na całą powierzchnię ścian (lub np. na
jedną, wybraną ścianę), jak również nakładając płytkę na wybrane jej fragmenty.

To, co w Diamencie jest wyjątkowe, to fakt, że płytki odlewa się wyłącznie na zamówienie, a każda z
nich jest niepowtarzalna. Klinika Betonu jest producentem, który w pełni angażuje odbiorcę w proces
tworzenia wzoru i daje pełną swobodę aranżacji przestrzeni przy jego pomocy. Każdy może zamówić
wzór Diament w wybranym przez siebie kolorze i wykończeniu (gładkie, porowate, piaskowane). Płytki
są odlewane ręcznie, a mieszanki betonowe dobierane specjalnie do potrzeb klienta. Wzór może
występować w klasycznym wydaniu z szarego, porowatego betonu, czy bardziej awangardowo: w czerni
lub bieli, czy w dowolnym, wybranym przez klienta odcieniu betonu barwionego w masie. Kolory
można swobodnie łączyć ze sobą, a dodatkowo, dzięki swojemu formatowi, płytki Diament dają się
układać w różnorodne wzory na ścianie, dając niemalże nieograniczone możliwości uzyskiwania
ciekawych, przestrzennych efektów na jej powierzchni.

Przykładowa aranżacja z płytką Diament Kliniki Betonu, Projekt: Emkwadrat Architekci

SPECYFIKACJA
Wymiary Diamentu to 30 cm x 17,3 cm, jego grubość wynosi od 0,8 cm do 3,1 cm. Powierzchnia jednej
płytki Diament to 0,026 m2 (czyli ok. 39 płytek wypada na metr kwadratowy). Cena 1 sztuki: 13 zł
brutto. Cena m2: 492 zł brutto. Płytki produkowane są na zamówienie klienta, można je dowolnie
indywidualizować poprzez wybór wybarwienia masy betonowej, jej struktury, oraz końcowego
wykończenia płyt.

O KLINICE BETONU
Klinika Betonu to polski producent, który oferuje unikatowe, indywidualnie zaprojektowane elementy
z betonu architektonicznego i wzory płyt (płaskich i trójwymiarowych, również nietypowe) odlewanych
na zamówienie. Produkty betonowe Kliniki Betonu można dowolnie indywidualizować poprzez wybór
faktury, sposobu wykończenia czy koloru betonu (skala szarości, biel, czerń, kolory z palety RAL). Do
każdej realizacji Klinika Betonu stosuje betony o specjalnie zaprojektowanych recepturach
i unikalnych procesach produkcji, łącząc rzemiosło i najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu
każdy element betonowy jest niepowtarzalny. Klinika Betonu współpracuje również z projektantami,
dając możliwość realizacji unikatowych rzeczy architektonicznych i wzorniczych.

