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Vážení zákazníci,
naše společnost METAL GRANIT se od roku 1992 věnuje
výrobě nejrůznějších prvků hřbitovní architektury. Stojí za
námi tisíce hrobů postavených v celé České republice. Navštívili jsme stovky pietních míst. Zatímco se život, technika,
architektura a design kolem nás vyvíjejí ve všech směrech,
architektura a styl pietních míst je naprosto strnulá a beze
změn. Je jen málo lidí, kteří v tomto směru chtějí něco změnit.
Vítaným novým impulsem pro nás bylo oslovení firmy Stein
Hanel, která se v tomto směru rozhodla už před lety udělat
zásadní změnu a vytvořila značku ROKSTYLE. K vývoji a tvorbě hřbitovní architektury si vzali
na pomoc tým renomovaných architektů a designérů, kteří odvedli
skvělou práci. Do
této ustrnulé části lidské činnosti
vnesli zcela nový
směr, nebáli se
experimentovat
s tvary a myšlenkami. Jejich práce
byla oceněna v
mezinárodním
odborném světě cenami za marketing, design, inovace či
cenou udržitelnosti Green Produkt a mnoha dalšími.
Jako základ tvorby vzali materiály, které dobře známe
z českých kamenických poměrů, ale použili je jinak, než jsme
zvyklí. Materiály vkusně zkombinovali, ozdobili novými designovými prvky a nezatíženi minulostí jim dali nové, netradiční tvary. Vznikla nádherná a originální díla, jejichž výběr si
prohlédnete v katalogu, který se Vám právě dostal do rukou.
METAL GRANIT je výhradním distributorem a zástupcem
značky ROKSTYLE na českém trhu, a proto k nám neváhejte směřovat dotazy a objednávky týkající se těchto nových,
neotřelých kamenických výrobků. Těšíme se na Váš zájem.
METAL GRANIT team
netradiční kamenictví s tradicí
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