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Cegła kamień na dom ściany murki ogrodowy łupek
http://piaskowce.com/kamien-ogrodowy/piaskowiec-obtaczany-francuz.html

Okres zimowy to czas na rozważanie planów działań na najbliższy sezon wiosenny jeśli planujemy prace w
naszym ogrodzie. W tym czasie także hurtownie ogrodnicze poszukują swoich dostawców takich materiałów
jak : kamień ogrodowy na murki, kamień ogrodowy na skarpy stawów a także kamień na dom i inne tego typu
materiały które są przedmiotem handlu tego typu składów. W tym okresie także firmy ogrodnicze wykonujące
swoje usługi wykonują projekty dla swych klientów i w tych projektach proponują zastosowanie różnych
materiałów takich jak kamień ogrodowy na murki skalne oraz kamień na skarpy stawu jeśli takowy tam może
się znajdować. Ogrodnicy stosują także kamień na skarpy ziemne, które to są często projektowane w ogrodach
skalnych z nasadzeniami krzewów, drzew czy też samych tylko rozchodników umieszczanych między płaskim
kamieniem ogrodowym. 
Poza pracami typowo ziemnymi projektuje się także różnego rodzaju altanki, grille czy też inne zabudowy
małej architektury. Do budowy w/w obiektów często używa się produktu jakim jest cegła z kamienia na murki
z naturalnego piaskowca lub kamień łupek także z piaskowca. 
Po zaprojektowaniu ogrodu możemy także przystąpić do projektu elewacji domu i tu mamy także szerokie
pole zastosowań kamienia naturalnego na dom . Na elewacje możemy dobrać ten sam surowiec jak do ogrodu
z tym że nie kamień ogrodowy łupek tylko zastosować kamień na dom typu łupek przypominający starą cegłę
lub zupełnie nieregularne kształty w postaci tzw. dzikówki. Pole wyboru kolorów i kształtów kamienia
naturalnego jest bardzo szerokie a nasza firma jako producent kamienia na dom ściany i producent kamienia
ogrodowego na murki skalne oferujemy właśnie takie materiały, które to sami produkujemy z surowca jakim
jest piaskowiec polski. Ten surowiec do produkcji wspomnianych materiałów także sami pozyskujemy w
miejscu jakim jest kopalnia kamienia naturalnego. 
Firma nasza posiada kilka kopalń piaskowca kolorowego, którego to złoża tworzyły się w okresie tym samym
kiedy żyły jeszcze dinozaury na naszej planecie. 
W naszych kopalniach wydobywamy a następnie tam na miejscu wytwarzamy kamień ogrodowy i kamień
murowy w różnych kształtach i kolorach, które to segregujemy i pakujemy w palety wraz z zabezpieczeniem
folią i taśmami spinającymi by towar był odpowiednio zabezpieczony do wysyłki. 
Natomiast w zakładzie kamieniarskim dostarczony tam nasz surowiec przerabiamy na takie produkty : kamień
dekoracyjny na dom, cegła na ściany domu a także tutaj produkujemy kamień na murki ogrodowe, który to
jest cięty i obtaczany w procesie obróbki.
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