
PRESSBETON
pomysły renowacyjne 



PRESSBETON 2

Technologia Pressbeton polega na 
wylaniu, według wytycznych Bautech,  
płyty z betonu nawierzchniowego, 
zbrojonego włóknami polimerowymi 
Baumex i opcjonalnie siatkami stalowymi. 
Następnie na górną powierzchnię płyty 
nanoszony jest barwny utwardzacz 
Multitop Press, całość zostaje wygładzona 
pacami stalowymi. Kolejnym etapem jest 
naniesienie rozdzielacza oraz odciśnięcie 
wybranego wzoru i faktury za pomocą mat 
silikonowych lub innych ręcznych narzędzi, 
np. wałków, pędzli, dłuta. Po wykonaniu 
odcisków i nadaniu faktury zmywany jest 
rozdzielacz, a cała nawierzchnia zabezpie-
czana jest na etapie dojrzewania prepara-
tem pielęgnującym Bauseal Enduro Plus. 
Po okresie sezonowania nawierzchnię 
dodatkowo zabezpiecza się preparatem 
BrukSeal, który dodatkowo eksponuje 
i wydobywa głębię koloru nawierzchni. 

Technologia 
wykonania

http://www.bautech.pl/dekoracyjne#pressbeton
http://www.bautech.pl/pl/oferta/wlokna/baumex.html
http://www.bautech.pl/pl/oferta/posadzki-dekoracyjne/nawierzchnie-ozdobne/materialy/multitop-press.html
http://www.bautech.pl/pl/oferta/posadzki-dekoracyjne/nawierzchnie-ozdobne/impregnaty/bauseal-enduro.html
http://www.bautech.pl/pl/sklep/impregnaty-i-farby/brukseal-poliuretanowy-impregnat-do-kostki-brukowej.html
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Schody zewnętrzne prowadzące 
do budynku najczęściej wylewa się 
z betonu i okłada płytkami ceramiczny-
mi lub kamiennymi. Przy niewielkiej ilości 
stopni schody zewnętrzne można 
wykonać z kostki betonowej 
lub kamiennej, ułożonej na usypanym 
i utwardzonym gruncie. 

Do popularnych materiałów stosowanych 
przy budowie schodów należą również 
elementy wytwarzane z wytłaczanej 
blachy stalowej oraz kratki 
i kompozyty drewnopochodne.

Co możemy powiedzieć o trwałości 
i kosztach takich rozwiązań?
Zazwyczaj już po kilku sezonach zimowych 
inwestorzy poszukują trwałych, estetycz-
nych i przeciwpoślizgowych technologii 
zamiennych.

Jakie technologie spełniają te wszystkie  
wymagania inwestorów? 

PRESSBETON 
oraz PRESSBETON VERTICAL

Ładne, 
trwałe schody 
i tarasy zewnętrzne
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Spółdzielnia mieszkaniowa
wejscie do klatek schodowych
Wrocław
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Spółdzielnia mieszkaniowa
podjazd dla osób niepełnosprawnych
Wrocław
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Spółdzielnia mieszkaniowa
podjazd dla osób niepełnosprawnych
Wrocław
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Podjazd dla osób niepełnosprawnych
przed firmą
Wrocław

Wszystkie realizacje zamieszczone 
w informatorze wykonała firma ARTBETON®.

http://www.artbeton.pl/
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Spółdzielnia mieszkaniowa 
Wrocław
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Posesja prywatna
Wrocław
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Odpowiednia konserwacja płyty 
za pomocą preparatu BrukSeal 
zapewnia nienaganny wygląd i odporność 
nawierzchni na czynniki atmosferyczne.

Konserwacja

PRZED

PO

PRZED

PO

Zdjęcia wieloletnich nawierzchni 
przed konserwacją i po niej.

http://www.bautech.pl/pl/sklep/impregnaty-i-farby/brukseal-poliuretanowy-impregnat-do-kostki-brukowej.html
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W uzupełnieniu technologii Pressbeton 
pionowe elementy, takie jak np. policzki 
schodów, murki prowadzące, elementy 
małej architektury i sztuczne skały, 
wykonywane są za pomocą okładzin 
ściennych PressBeton Vertical 
z zastosowaniem produktu 
Multitiop Vertical. System umożliwia 
wykonywanie okładzin ściennych 
imitujących kamień, drewno, cegłę itp. 
Naniesiony na podłoże tworzy barwną, 
trwałą, bardzo twardą i gładką 
powierzchnię, którą można modelować 
i w której można odciskać wybrany wzór. 

PRESSBETON
VERTICAL

ZOO Wrocław
materiał Multitiop Vertical
wykonawca ARTBETON®

http://www.bautech.pl/pl/artykuly-techniczne/pressbeton-vertical-ozdobne-sciany-betonowe.html
http://www.bautech.pl/pl/oferta/posadzki-dekoracyjne/nawierzchnie-ozdobne/materialy/multitop-vertical.html
http://www.bautech.pl/pl/oferta/posadzki-dekoracyjne/nawierzchnie-ozdobne/materialy/multitop-vertical.html
http://www.artbeton.pl/
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Zobacz nasz KATALOG 
poświecony technologii 
PRESSBETON.

http://www.bautech.pl/images/stories/karty_techniczne/Pressbeton-2013-PL.pdf


Poznaj pozostałe systemy dekoracyjne 
BAUTECH FUTURA

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno
Polska

tel.: + 48 22 716 77 91
e-mail: bau@bautech.pl

www.bautech.pl

ULTIMA

TERRAFLOOR

CREATIVO

BAUPOX ELEGANCE

http://www.bautech.pl/dekoracyjne#ultima
http://www.bautech.pl/dekoracyjne#terrafloor
http://www.bautech.pl/dekoracyjne#creativo
http://www.bautech.pl/dekoracyjne#baupox

