


Ten dom to wyraz filozofii życia, jaką wyznają jego właściciele - miłośnicy ekologii
i natury. Na Mazurach stworzyli swoje miejsce, w którym uwielbiają celebrować 
śniadania, uprawiać pomidory, a wieczorem patrzeć, jak słońce powoli chowa się 
w jeziorze. W tym wyjątkowym wnętrzu na podłodze znalazła się betonowa posadzka 
Futu MICROTWO z oferty marki FutuBeton. Inwestorzy wybrali ten produkt, ponieważ 
jest trwały i gwarantuje wysokie parametry użytkowe takie jak odporność chemiczna
i mechaniczna na ścieranie oraz uderzenia. Betonowa podłoga doskonale odnajdzie się 
również we wnętrzach, w których planowane jest ogrzewanie podłogowe. 
Mikrocementem pokryty został rónież kominek, który znajduje się na zewnątrz budynku.

www.futubeton.pl/betonowa-posadzka-w-domu-na-mazurach/



Butelkowa zieleń powraca w wielkim stylu, jako najmodniejszy kolor 
nadchodzących sezonów! Niektórzy uważają, że to odcień niełatwy do 
ujarzmienia, my jednak udowadniamy, że ze szmaragdowymi tonami można się 
zaprzyjaźnić. Do aranżacji białej kuchni wybraliśmy betonową masę 
FutuMicroOne wybarwioną na kolor butelkowej zieleni. Warto ryzykować, 
ponieważ ciemna zieleń na ścianie uczyniła aranżację niezwykle efektowną. 
Taką ścianę warto też podkreślić LED-owym oświetleniem, które wyeksponuje 
strukturę betonu, przez co butelkowa zieleń nabierze przepięknej głębi.

www.futubeton.pl/butelkowa-zielen-w-kuchni/



Elegancki granat na ścianie wprowadza do wnętrza spokój i ukojenie, przywodząc na myśl spanie pod gołym niebem. Niebieski uspokaja nas, 
relaksuje i bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm. Granatowa sypialnia, to zdecydowanie dobry pomysł, szczególnie kiedy na ścianie 
zastosuje się betonową masę Futu MICROONE.

www.futubeton.pl/szmaragdowa-sypialnia/



Podłoga, to podstawa każdego domu. Szczególnie istotna okazuje się w przypadku 
realizacji pod wynajem. Oczekujemy, że będzie wytrzymała, wodoszczelna, dobrze 
będzie się dobrze prezentować przez lata, a do tego będzie również współgrać
z aranżacją całego wnętrza. Warto więc od początku postawić na sprawdzone 
rozwiązania, które pozwolą uniknąć konieczności wymiany czy renowacji po krótkim 
czasie. Inwestorzy tej realizacji wybrali z szerokiej oferty produktów mikrocement Futu 
MICROTWO.

www.futubeton.pl/dom-pod-wynajem/



Celem każdej ekspozycji jest przyciągnięcie uwagi klientów. Na targach jest to 
szczególnie trudne, ponieważ na małej powierzchni znajduje się wielu wystawców 
mających dokładnie ten sam cel, a co gorsza są bardzo blisko siebie. Zięta Design 
Studio doskonale wie co zrobić, aby klient zawitał akurat do Nich! Oskar Zięta, to 
człowiek z pasją, a tworzone przez niego eksponaty łączą w sobie artyzm
i innowacyjną technologią. Dlatego efektowne wyeksponowanie produktów wymaga 
odpowiedniego tła i oprawy. Ściany wykonane z mikrocementu FutuMicroOne 
wybarwionego na kolor biały,  doskonale spełniły swoją funkcję. 

www.futubeton.pl/ekspozycja-targowa/
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FutuBeton, to marka fimy Sicon - producenta specjalistycznych materiałów przeznaczonych do wykonywania, naprawy 
i pielęgnacji posadzek przemysłowych. Produkty linii FutuBeton to systemy posadzkowe oraz nawierzchnie 
dekoracyjne oparte przede wszystkim na mikrocementach i dekoracyjnych kruszywach. FutuBeton to materiały 
łączące w sobie nieprzeciętną technologię oraz designerski wygląd. Za pomocą tych materiałów można łatwo uzyskać 
modny, industrialny styl czy też nadać wyszukany charakter każdemu wnętrzu. FutuBeton to również niezliczona gama 
kolorów, która daje olbrzymie możliwości aranżacyjne. Dekoracyjne produkty FutuBeton umożliwiają szybkie i łatwe 
wykonanie podłogi, ściany w domu, biurze czy kawiarni.


