
S O L I D  A N D  D U R A B L E  I N D U S T R I A L  F L O O R

Wzornik / 
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Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Kruszywo dekoracyjne / 
Decorative aggregate: 
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e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix23



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix24



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix25



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix26



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix27



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix28



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix29



Sicon Sp. z o.o. Sp. k.

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski k. Rzeszowa

e-mail: biuro@sicon.pl

tel. +48 017 86 00 116, wew. 38    fax: +48 017 86 00 154

NIP: 517 02 71 717      REGON: 180372420      KRS: 0000633637

Przedstawione kolory kruszyw mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek w rzeczywistych kolorach 
lub zamówienia indywidualnego mix-u prosimy o skontaktowanie się z Naszym Doradcą Technicznym.

The colours of aggregates may be slightly different from the real ones. In order to obtain a color sample or in case of special  mix please 
contact our Technical Adviser.

Barwione kruszywo dekoracyjne / 
Coloured decorative aggregate:

Mix30


