


AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: 

Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű 
greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. 

1. A megrendelő által ki-
választott  egyedi  téma.

2. A téma rajzi feldolgozása, átültetése 
(vektorizálás, mérethelyes sablon készítés).  

3. A technológiához igazított vágási 
sablon alapján elkészült egyedi mű.



KŐINTARZIA KÉSZÍTÉS:

A kőintarzia a mozaiktechnika és az intar-
zia ötvözete, amely a hagyományos fa-
intarzia eleganciáját ötvözi a tartós mozaik-
technika tulajdonságaival. Ma a magas 
technikai lehetőségek segítségével, speciá-
lis ipari vágóberendezésekkel bármilyen 
formát, növényi ornamentikát, figurális 
vagy geometrikus mintát el lehet készíte-
ni, ami nemcsak a középületek, hanem a 
magánlakások egyedi fókuszpontjává vál-
hat. Alapanyagként használhatunk termé-
szetes követ márványt, gránitot vagy kü-
lönleges, nagyméretű kőporcelán lapokat. 
A kőintarziák készítésének csak a 
fantázia szab határt. A technika alkalmas 
kül-, és beltéri burkolásra, ezen belül falak, 
padlók, teraszok, medencék - zuhanyme-
dencék díszítésére, valamint lakberende-
zési dísztárgyak készítésére is. 



A képen látható egynégyzetméteres zuhanymedencét, 
két különböző árnyalatú, antikolt hatású lapból készítettük. 
A nagyméretű kőporcelán padlólapokat csúszásmentes
felületük, gazdag méret és színválasztékuk teszi ideális 
intarziás alapanyaggá. A lehetőségek határtalanok. Ennél
a zuhanymedencénél például a központi padlóösszefolyó 
mintáját tovább gondolva teremtettünk kifinomult össz-
hangot. Természetesen a kőporcelán lapok is kerülhetnek
falra és padlóra egyaránt, hiszen nagy a választék színekből,
méretekből, és a különböző felületkialakításokból egyaránt.   
    

A minta kiválasztásánál az adott környezet, adott helység bel- 
sőépítészeti és lakberendezési összhangjára kell törekedni.
Ehhez komplex tervezésre van szükség, amihez szakértői 
segítséget célszerű igénybe venni. A kőintarzia gazdag lehető-
ségei alkalmassá teszik, mint egyedi technológiát, hogy bármi-
lyen belsőépítészeti, lakberendezési koncepcióhoz idomuljon.
Egy Hi-Tech fürdőszoba épített zuhanymedencéjében megje-
lenhet akár egy ilyen Op-Art jellegű minta is. Ugyanakkor hason-
ló minta egy modern nappali, előreugró, kiemelt falszakaszán
a helység, vagy akár az egész lakás fókuszpontjává válhat. 
    

KÜLÖNLEGES, EGYEDI GYÁRTÁSSAL KÉSZÍTETT INTARZIA MINTÁK:

A mai napig kedvelt motívumok a népvándorlás kori geometri-
kus fonatminták. A geometrikus minták jellegükből adódóan 
szinte bárhol megjelenhetnek. Akár a nappali padlójába illesztve 
“szőnyegként”. Készülhet természetes kőből: gránitból, márványból, 
vagy nagyméretű kőporcelán burkolólapokból. A motívumtól 
függően egy vagy több darabból, bármekkora padló vagy fal- 
felületen megjelenhetnek. A képen látható mintát nagyméretű 
2cm vastagságú gránit-lapokból készítettük. A két eltérő 
színű anyagot illesztési hézag nélküli berakással, utólagos 
csiszolással valósítottuk meg. Mi vállaljuk a komplett tervezést, 
kivitelezést és beépítést.  A helyszíni építést saját szakembe- 
reink mellett más, kellő szaktudással rendelkező szakemberek 
is elvégezhetik, az általunk adott tervek és anyagok segítségével.

    



EGYEDI, FELÜLETKEZELÉSI ELJÁRÁSSAL KIALAKÍTOTT MINTÁK:

Bármilyen stílusú, kereskedelmi 
forgalomban kapható burkolólap-
ra kialakíthatunk a felület mattí-
tásával, egyedileg tervezett min-
tázatot. Lehet ismétlődő minta, 
vagy önálló, egyedi grafika is. 

A minta hangulatának kiválasztása mellett, az 
anyag kiválasztása is alapvető fontosságú. A
fényes, esetleg félfényes, greslapok ( kőpor-
celánok ) a legalkalmasabbak ehhez a techno-
lógiához. Anyagukban színezett fényes gres-
lapok felületkezelésekor, a kapott minta matt
felülete, csak néhány árnyalattal tér el a lap
eredeti színétől. A többrétegű, nyomott tapéták
finom dombornyomását idézi. A színezett,
“mázas” kőporcelánok esetében kontrasztos
hatást is elérhetünk, ha a máz kellően sötét.
Ilyenkor a mattított mintázat világosabb, a kő-
porcelán “natúr” színét mutatja.  
 
    

........................

GEOMETRIKUS BORDŰR ÉS LIZÉNA MINTÁK FALRA VAGY PADLÓRA:



www.rikker.hu

MŰVÉSZI, KÉZZEL KÉSZÜLŐ ÜVEG VAGY KŐ-MOZAIK MINTÁK:

Az iparművészet hagyományos technikájával, kézi vágással, harapófogóval töréssel
alakítjuk ki a megfelelő formát. Különböző anyagokat: üveget, természetes kővet, por-
celánt, greslapokat használunk. Nem csak a színek összeállításával, de akár a külön-
böző anyagok berakások, kombinációjával, hozunk létre egyedi, eredeti műalkotásokat.   
    


