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Cement BIAŁY pozwala na uzyskanie dowolnego koloru dzięki 
temu, że doskonale łączy się z pigmentami. Powstałe z niego 
wyroby charakteryzują się żywymi i trwałymi kolorami, można 
się nimi cieszyć przez długi okres użytkowania.

Architekci, wykorzystując możliwości, jakie daje surowość 
betonu, coraz częściej używają go do zaprojektowania róż-
nych elementów, w zależności od pożądanego efektu – gład-
kich, szorstkich, filigranowych, jak również monumentalnych. 
W nowoczesnych wnętrzach doskonale komponują się one 
w zestawieniu ze szkłem, metalem czy szlachetnym drewnem, 
dając poczucie indywidualnego piękna.

Unikatowa biel cementu BIAŁEGO wyróżnia powstałe z niego 
budynki, rozświetlając przestrzeń architektoniczną, ukazując 
niepowtarzalną grę światła na elewacji czy wewnętrznych 
elementach domów.

Uniwersalność zastosowania białego cementu i białego be-
tonu ograniczona jest tylko wyobraźnią architektów.

Nowoczesną technologią, która z powodzeniem wykorzystuje 
cement BIAŁY, jest GRC (GFRC) – beton zbrojony włóknem szkla-
nym. Jest to w praktyce bardzo trwały materiał, o zwiększonej 
wytrzymałości na zginanie. Gotowe wyroby są bezpieczne, 
mrozoodporne, ogniotrwałe oraz w 100% naturalne i ekolo-
giczne. Powstałe elementy posiadają niepowtarzalne walory 
estetyczne, szlachetne i surowe piękno oraz elegancję.

Beton GRC tworzony jest z pasją, wraz ze współpracującą 
z CEMEX firmą KROE.

„KROE tworzą ludzie, których kreatywność, optymizm i ener-
gia, ale przede wszystkim wspólna pasja połączyły w celu 
pokazania prawdziwego oblicza nowoczesnego betonu archi-
tektonicznego. Stosowana przez nas technologia daje ogromne 
możliwości wykorzystania tego materiału we współczesnym 
budownictwie, architekturze, aranżacji wnętrz i wzornictwie 
przemysłowym” – mówi Łukasz Żyła, prezes firmy KROE.

Więcej informacji na temat produktu znajdą Państwo pod 
adresem www.cx-cementbialy.pl, informacje o technologii 
GRC na stronie www.kroe.eu.
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Szlachetne piękno  
– wyroby z cementu

BIAŁEGO CEMEX

Coraz popularniejsze staje się wykorzystanie betonu 
z  cementu BIAŁEGO w  elementach architektonicz-
nych wnętrz mieszkalnych oraz elewacji budynków. 
Przestały już dziwić nowoczesne blaty kuchenne, sto-
ły, krzesła, wanny, umywalki czy okładziny ścienne 
wykonane z betonu. W ogrodach i parkach zagościła 
szlachetna kostka, betonowe ławki, donice czy grille 
z białego i barwionego betonu. 
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