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LOFT-Line
навіть якщо тонкощі сучасного дизайну не 
ваша пристрасть, ви точно чули про такий 
архітектурний напрямок як лофт. свою назву 
цей стиль бере від англійського loft – горище, 
чим підкреслює своє промислове походження. 

наша виробнича компанія «ROCKSIDE» 
розробила і пропонує вашій увазі лінію виробів 
в тренді сучасності – LOFT-Line – гідні форми з 
бетону в стилі нового часу. 

бетон – магістральний напрям у лофті. Цей 
матеріал часто асоціюється з промисловістю, 
проте широко використовується в цьому стилі як 
в екстер’єрі, так і в інтер’єрних рішеннях. 

Креативне перетворення простих форм 
притягає своєю лаконічністю і досконалістю. 
усе геніальне – просто. ось і форми сучасного 
loft- дизайну наповнені почуттям власної 
гідності. 

бетон в стилі LOFT зберігає свій природний 
колір або може бути задекорований у необхідну 
гаму кольорів. 

вписаний у форми вазона, фасадного каменю, 
лави або світильника, LOFT- бетон може 
додати стильний акцент вашому приміщенню 
як усередині, так і зовні, адже цей матеріал не 
боїться складних погодних умов. пропонуємо 
вам ознайомитися з нашим каталогом сміливих 
ліній і вибрати вподобаний варіант для своїх 
дизайнерських рішень!
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Лаконічні форми – куб, трапеція, сфера – складають основу стилю 
LOFT, де поєднується практичність і мінімалізм. 

Живі рослини у великих вазонах з бетону оригінально підкреслять 
відкритий простір в пастельних тонах і додадуть яскравих 
природних фарб в обрану палітру спокійних відтінків – білого, 
бежевого, сірого, коричневого та темно-синього. 

естетика і функціональність в одному вазоні!

вазони 
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вазони  

Дубай 
вага 130 кг

520

1000

360
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вазони 

верона вага 210 кг / 420 кг / 715 кг

600 600

м L XL

800800

800

1000 1000

1000600
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Ріо 

верона 

вазони 

вага  120 кг

∅670

∅440

540



8

www.rockside.ua

модуль

вазони 

вага 120 кг

400
R 350

R 750

400
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Кадіс 

вазони 

вага 58 кг / 116 кг / 140 кг

600
700 800

490
530

350 350

300

300

м L XL
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Ліон 

вазони 

вага 218 кг

1100

350

550
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Гранада 

вазони 

вага 100 кг / 158 кг / 215 кг

550
550

700

400

470

470
350

550

1100

XLM L
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везувій 

вазони 

вага 106 кг

400

720

770
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етна 

вазони 

вага 91 кг

470

970

240
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індустріальний LOFT є найбільш класичним варіантом 
цього напряму. 

Як екстер’єрний елемент лави в стилі лофт є сміливим 
відображенням звичних форм буденного предмету.

і цей новий погляд робить ставку на оригінальність  
і практичність вашого екстер’єру.

Лави 
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Роттердам 

Лави  

вага 108 кг

500 500

540
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севілья 
вага 170 кг

Лави 

600

1500

420
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вага 145 кг

валенсія 

Лави 

600

500

1600
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світиЛЬниКи інтер’єр LOFT передбачає відкритий простір, тому 
світла повинно бути якомога більше. 

світло зонує приміщення і розставляє акценти на 
предметах інтер’єру. свідомо суворі лінії підвісних 
світильників з помітними дротами стають частиною 
дизайнерського задуму. 

Форми плафонів креативні у своїй мінімалістичності, 
де на перше місце виходить функціональність 
застосування.
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світильники 

вага 5 кг

піло 

330

∅200
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сота 
вага 2,5 кг

світильники 

∅165

180
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вага 3,6 кг

Флем 

світильники 

∅200

175
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Ліхтар № 1 
вага 11,5  кг   

світильники 

500

∅120
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вага 14 кг

Ліхтар № 2 

світильники 

500

120
120
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антипаРКуваЛЬниК
антипаркувальник, хоч безпосередньо і не відноситься до стилю LOFT, але своїми 
формами – сфера, еліпс – підкреслює родинний зв’язок з цим стилем. 

бетонна напівсфера – сучасна і надійна огорожа для місць паркування, тротуарів, зон 
відпочинку. ударостійкий матеріал сфери вдало гармонує з фасадами сучасних міських 
будівель. 

окрім основної своєї функції – обмеження руху і паркування – забарвлені фасадною 
фарбою антипаркувальники мають декоративну функцію: зонування простору і надання 
території яскравості за рахунок різних акцентів кольору.
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антипаркувальник 

вага 32 кг

стопер м

380

190
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стопер L
вага 75 кг

антипаркувальник 

250

500
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вага 140 кг

стопер XL

антипаркувальник 

320

600
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стопер еліпс 
вага 34 кг

антипаркувальник 

250

500
230
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вага 62 кг

урна

урна

∅420

480

∅380
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ФасаДний 
КамінЬ

Фасадний камінь – універсальний предмет. він задає тон 
дизайну як усередині приміщень, так і утворює стильову 
основу в LOFT- екстер’єрі. 

бетон, з якого він зроблений, дозволяє застосовувати 
його у будь-яких погодних умовах. об’ємний конструктив 
фасадного каменю відповідає модним тенденціям 3d-ефекту 
в сучасному дизайні. 

Колірні рішення цього фасадного покриття можуть бути дуже 
різноманітними – від урівноважено-спокійних до яскраво-
концентрованих тонів.
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вага 1,2 кг
30 шт на 1 м2

універсум 

Фасадний камінь

225

113

120°

18 10



незважаючи на свій суворий досконалий вигляд, усі вироби 
з бетону також потребують догляду: в зимовий період – 
для уникнення механічних ушкоджень від морозу – 
накривайте свої екстер’єрні елементи дизайну чохлом, 
що не промокає, щоб навесні ваше придбання знову тішило 
вас своїм охайним виглядом.


