Nowoczesne

wzornictwo

elewacje
wnętrza
ogrodzenia
Stworzyliśmy BE&TON dla tych, którzy
oczekują nowoczesnego wzornictwa
i kreatywnej architektury z wykorzystaniem
betonu architektonicznego.
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Płyty BETONOWE

Heksagon

1. Gładka 120x60 cm
2. Z kółkami szalunkowymi 120x60 cm
3. Gładka 60x60 cm

wymiary: 20x20 cm; wys. 35 cm,
10x10 cm; wys. 11 cm

*wszystkie w dwóch grubościach 9 mm i 15 mm.

BETON Brick
wymiary: 10x30 cm; 12x24 cm;

BETON Diamante
wymiary: 20x35 cm

PARKIET Betonowy - element z fazą
wymiary: 10x35 cm; wys. 7 cm;
10x43 cm; wysokość 7 cm,

PARKIET Betonowy - element bez fazy
wymiary: 10x35 cm; wys. 7 cm;
10x43 cm; wysokość 7 cm,

BE&TON to płyty z betonu architektonicznego
a także autorska linia produktów - Beton Diamante,
Beton Brick, Heksagon, Parkiet Betonowy
w 3 wersjach kolorystycznych – szary, biały, grafit.
BE&TON nie jest zwykłą mieszanką cementową. Jest to naturalny, wysokojakościowy beton GRC
(Glassfibre Reinforced Concrete), czyli beton wzmocniony odpowiednio dobraną i wyselekcjonowaną
mieszanką włókien szklanych. Płyty i płytki z betonu architektonicznego BE&TON nadają się do stosowania
zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na elewacje czy ogrodzenia jako akcent ozdobny bądź dominujący
element.
Główne zalety betonu GRC marki BE&TON:
niepowtarzalny industrialny efekt wizualny „prawdziwego betonu”
wyjątkowo niska masa elementów – grubość tylko 9 mm. Najlżejsze płyty na rynku.
wytrzymałość, trwałość
zwiększona wytrzymałość na zginanie i ściskanie
mrozoodporność
ogniotrwałość
w 100% wykonany z naturalnych surowców
odpowiednia impregnacja zapewnia walory użytkowania zbliżone do glazury czy terakoty
po impregancji - efekt „stojącej kropli”, czyli hydrofobizowany w masie
pozwala zarówno ścianom wewnętrznym jak i elewacji oddychać, utrzymując przy tym korzystny
mikroklimat pomieszczeń

Beton BE&TON jest:
bezpieczny dla alergików
pozwala zarówno ścianom wewnętrznym jak i elewacji oddychać, utrzymując
przy tym korzystny mikroklimat pomieszczeń.
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Właścicielem marki BE&TON
jest Firma Posiadało Sp.J.,
Wykno 40; 97-225 Ujazd,
Tel. +48 44 719 23 75, www.be-ton.pl
Kontakt

www.be-ton.pl

