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Posadzka, podjazd czy ściana nie muszą być płaską powierzchnią, 
mogą być dziełem sztuki, obrazem, przestrzenią.  
 
 
Drogi wykonane w nowoczesnej technologii mogą przypominać strukturę kamienia z 
rzymskiego akweduktu lub błyszczącą posadzkę nowoczesnego centrum badawczego.  
Produkty COPSA pozwalają nam kształtować przestrzeń tak jak sobie to wymyślimy. Nie 
ogranicza nas tworzywo tylko nasza własna wyobraźnia.  
 
Jeśli wymyślisz strukturę, kształt i formę – my zrealizujemy Twoje 
projekty. 

Beton kojarzy się nam zazwyczaj z czymś szarym, bez uroku. Tymczasem na świecie już 
od dawna używa się go jako materiału wykończeniowego z nadzwyczajnymi właściwo-
ściami.  

Zastosowanie betonu dekora-
cyjnego pozwala szybko i tanio 
tworzyć potrzebne efekty tek-
stury.  

Najnowsze technologie umożli-
wiają nadanie pokryciom beto-
nowym naturalnego wyglądu 
powierzchni np. kamiennej, 
ceramiczne, drewnianej.  

Jest to bardzo użyteczne w 
przypadku procesu restauro-
wania obiektów.   
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AQUAPARKI, SPA, BASENY 
 
Coraz częściej basen i sauna, które są standardowymi elementami wyposażenia Aqua-
parków – są budowane w kompleksach SPA, hotelach, pensjonatach, a nawet w domu. 
Wnętrza  mogą być bardzo nowoczesne, industrialne, nawiązujące do regionu, w który 
się znajdują lub w stylu antycznym co nadaje im atmosferę ekskluzywności i luksusu.  

 

 
 

Zamiast tradycyjnego, łatwo ulegającego uszkodzeniom, wykończenia ceramicznego, 
wszystkie ściany i posadzki możemy wykonać w technologii wytłaczanego betonu imitu-
jącego kafelki ceramiczne.  

Dzięki użyciu specjalnych powłok zabezpieczających, powierzchnie są odporne na ście-
ranie i działanie wody. 
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DEKORACJE PRZESTRZENNE 
 
Mury, ściany, ogrodzenia dzięki stylizacji produktami COPSA, nabierają patyny i zyskują 
wygląd wiekowych, zabytkowych budowli.  
 
 

                      
 
 
Używając naszych zapraw nadajemy już istniejącym ścianom wewnętrznym jak i ze-
wnętrznym niepowtarzalny charakter poprzez zastosowanie techniki wyciskania za po-
mocą form lub technik manualnych. Powłoki wykańczające pozwalają uzyskać satynową 
lub matową powierzchnię wiernie oddającą np. antyczne wykończenie ścian. Te rozwią-
zania są niezastąpione w pracach restauratorskich oraz odnawiania historycznych 
wnętrz i budowli. 
 

         
 
 
Zaprawy COPSA doskonale sprawdzają się w wykańczaniu ścian wewnętrznych i elewa-
cji budynków, ogrodzeń, kominów, kominków, cokołów i filarków. Nieregularne kształty 
odwzorowujące stare cegły, kamienie czy deski, nadają elewacjom naturalności i uroku 
solidnego muru. Różnorodność przebarwień daje bogatą kolorystykę i może stanowić 
niewyczerpane źródło inspiracji w tworzeniu własnych projektów. 
 
W obiektach użyteczności publicznej (restauracje, hotele, biura) obok klasycznie urzą-
dzonych wnętrz pojawiają się nowatorskie, często futurystyczne rozwiązania. Coraz po-
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wszechniejszym sposobem na zachwycenie klientów jest stworzenie surowego indu-
strialnego klimatu przy wykorzystaniu zapraw COPSA. 
Niektórzy projektanci decydują się na eksperymentowanie, łącząc różne style, mieszając 
materiały czy wprowadzając do pomieszczenia kontrastujące kolory. 

 

 
 
 
POSADZKI, CHODNIKI, PODJAZDY 
 

Nawierzchnię można dopasować do każdego stylu architektury - od starożytnych po 
nowoczesne. Może ona imitować kamień, cegłę, piaskowiec, bruk rzymski, kostkę grani-
tową, płytę kamienną, starą deskę podłogową.  

Wykonane z zapraw betonowych, pokrycia dekoracyjne, imitujące materiały naturalne, 
nie są aż tak drogie jak naturalne a jednocześnie trwałe i odporne na uszkodzenia,  nie 
zostają na nich ślady od paliwa, olejów i rozpuszczalników, dają się też łatwo myć. 
 
Dowodem na szerokie spektrum  zastosowań naszej technologii są wykonane przez nas: 
chodniki, podjazdy, parkingi wokół budynków użyteczności publicznej, stacji benzyno-
wych, nawierzchnie tarasów, patio oraz dziedzińce pubów i kawiarni.  
 
Jedną z najbardziej rozwijających się technik dekoracyjnych nawierzchni betonowych, 
jest tłoczenie betonu za pomocą form.  



 
 
 

 

www.wnetrzaozdobne.pl 

 

6

Efektem tego jest wykończenie wysokiej jakości, imitujące materiały takie jak; kamień, 
łupek, płytki kamienne, płytki ceramiczne, kostkę kamienną, drewno itp.  
 
Nawierzchnie te wykonuje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Łączą w sobie trwa-
łość i estetykę. 
 
 

 
 

 

Posadzki, chodniki i podjazdy wykonane w technice tłoczenia betonu za pomocą form są 
wysokiej jakości, doskonale imitują materiały naturalne takie jak; kamień, łupek, płytki 
kamienne, płytki ceramiczne, kostkę kamienną, drewno itp.  

 

Zaprawy COPSA umożliwiają kreowanie powierzchni i przestrzeni zgodnie z życzeniem 
inwestora. Dzięki użyciu specjalnych powłok zabezpieczających, są odporne na ścieranie 
i działanie czynników atmosferycznych.  

 
Betonową powierzchnię można lakierować, wytłaczać i malować wzory, stosując spe-
cjalne barwniki do betonu, malować na różne kolory, w zależności od potrzeb i aktual-
nej mody.  
 

Taka nawierzchnia wygląda oryginalnie i niezwykle solidnie. 
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COPSA opracowała system wytłaczania powierzchni betonowych przy użyciu produktu 
RODASOL IMPRESO, na bazie cementu portland, wyselekcjonowanych kruszyw, barwni-
ków i dodatków. 
 

          
 
Dzięki tym składnikom nawierzchnie te są odporne na ścieranie, estetyczne i mogą za-
stąpić tradycyjne wykończenia nawierzchni. 
 
Nowe techniki barwienia i znakowania świeżych powierzchni betonowych pozwalają ar-
chitektom i inżynierom na tworzenie nowych koncepcji w pejzażach miejskich lub wiej-
skich np.: osiedla, parki, parkingi i deptaki, place zabaw, baseny, itp.  
 
Brak fugi eliminuje rosnący w nich mech i wynoszony przez mrówki piasek, wysoka od-
porność na warunki atmosferyczne i zabrudzenia. 
 
GŁADKA PODŁOGA 
 

 
RODADECK SF jest to dwuskładnikowy pro-
dukt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic 
syntetycznych, specjalnych dodatków i barw-
ników.  
 
Po wymieszaniu produkt ten tworzy cienką 
powłokę o wysokiej wytrzymałości mecha-
nicznej, dużej przyczepności do różnego ro-
dzaju materiałów np: betonu, zapraw cemen-
towych, ceramiki. 
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RZEŹBY I PŁASKORZEŹBY 
 

Zaprawy COPSAGUNIT są bardzo plastyczne i mają na tyle długi czas wysychania, że 
można spokojnie kreować formy przestrzenne w postaci rzeźb lub płaskorzeźb. Prace 
mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu form. 

 

Dzięki COPSIE zrealizować można praktycznie każdy pomysł inwestora i projekt archi-
tekta. Kształt, struktura i kolor zależą jedynie od wyobraźni twórcy. Płaskorzeźby są 
dwuwymiarowe mogą mieć dowolną tematyką.  

 

Kompozycje mogą być wykonane bezpośrednio na ścianie u klienta. Powstają jako de-
koracja architektoniczna i stanowią odrębne dzieło sztuki. 

 

 
 

Ten oryginalny element dekoracyjny sprawia, że obiekt  nabiera oryginalności i niepo-
wtarzalnego charakteru. 

 

IMITACJE DREWNA 
 

Piękne, stare belki i deski są efektem pracy z zaprawą COPSAGUNIT. Lekkie, łatwe w 
aranżacji stanowią wyjątkowo atrakcyjny element dekoracyjny zabytkowego wnętrza 
lub „starego” muru. Belki w środku mogą być zarówno pełne jak i puste więc z powo-
dzeniem mogą być zaaranżowane na stropach bez ich niepotrzebnego obciążania.  
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Belki i deski mogą być wykonywane przy użyciu form lub ręcznie.  

 

Wierne naśladowanie 
struktur roślinnych i 
skalnych występujących 
w naturze osiągamy po-
przez stosowanie technik 
przestrzennych.  

Nasze belki są ciekawy-
mi kopiami belek z natu-
ralnego starego drewna i 
mogą być wykorzysty-
wane zarówno jako ele-
menty dekoracji ścian i 
sufitów w mieszkaniach  
i obiektach użyteczności 
publicznej takich jak:  
sklepy, restauracje, ho-

tele, zajazdy, pensjonaty. Ich obecność nadaje wnętrzu niepowtarzalny urok i atmosfe-
rę,  podkreśla przy tym ich indywidualny i niepowtarzalny charakter. 

SKAŁY W ZOO 

Wykonujemy duże inwestycje polegające na 
budowaniu dekoracji skalnych na wybiegach 
dla zwierząt w ZOO: sztuczne skały, sztuczne 
drzewa oraz wodne kaskady.  

Skały są dosłowną imitacją skał występujących 
w środowisku naturalnym poszczególnych ga-
tunków zwierząt.  

Po pewnym czasie patyna mchów i porostów 
sprawia, że wyglądają dokładnie tak jak skały 
występujące w naturze. 
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Nasze sztuczne skały zmieniają strukturę po-
wierzchni, modelują wodne kaskady i dają moż-
liwość ukrycia różnorodnych elementów: na-
wadniających, oświetleniowych, gospodarczych 
na zewnątrz i we wnętrzach. 

OCZKA WODNE, FONTANNY,  

BASENY  

Zaprawy COPSAGUNIT  są doskonałym tworzy-
wem do kreowania imitacji skał, kamieni, płytek 
ceramicznych wokół basenów. 

Ściany otaczające wodę to sztuczne 
skały, które imitują naturalne głazy, 
kamienie i konstrukcje skalne.  

Kaskada wodna w formie wodospa-
du zapewnia stały ruch wody oraz 
stanowi dodatkowy element dekora-
cyjny.  
 
 
 

 
 
Zaprawy COPSA umożliwiają kreowanie powierzchni i przestrzeni zgodnie z 
życzeniem inwestora.  
 
Dzięki użyciu specjalnych powłok zabezpieczających, są odporne na ścieranie 
i działanie czynników atmosferycznych.  
 

 


