
مركز االرضيات الصناعية و اازخرفية 



 شركت باوتىخ شركت بولندية ضلت تسجل حضورا بارزا
 منذ  تاسىسها و حتى هذه اااحضة و قد اصبحت ااان

ااشركة ااوحىدة ااتى
 توءمن خدمات متكاملة ااشركات ااعالمىة فى سوق بناء
  اااءرضىات  اااسمنتىة اامستغدمة فى قصاع ااصناعة

 مع تكنولوجيا ااالسمنتية   االتى توفرها شركة باوتاخ  و
 غيرها و كذلك ااتبل اازخرفى اامستخدم فى ااحداءق و

ااطرق ااداخلىة و اااءرصفة و غىرها
  ااالرضيات ااالسمنتية  

 مصلبات للسطوح ااخارجية 
الياف لتسليح ااالسمنت
منطومة ملء ااتشققات 

عوازل لرعاية و تصليب ااالرضيات ااالسمنتية
ارضيات بى سى سى 

ارضيات باوفلور
ارضيات ذات اساس ايبكسى 

نانو تكنولوجيا
ارضيات برس بيتون 

 معدات مخصصة لبناء ااالرضيات ااصناعية و
   اازخرفية

 ان هدفنا ىكمن فى تقدىم منتجات حدىثة و ذات جودة عالىة تلبى
متطلبات ااسوق

 اءن فلسفة ااشركة فى بلوغ ااالهداف اامرسومة تحققها من خالل 
 تقوىة مكانتها اارىادىة فى ااسوق ااوطنى و توسىع نشاطاتها خارج
 ااحدود و اامشاركة ااجماعىة  لمجموعة طاقمها للوصول بلشركة
الى درجة االمتياز و اادلىل على ذلك هو حصولها على شهادة

ااتقدير اادولية ايسو
2000.9001

 منظومة باوتيخ تشمل انتاج و تزويد ااسوق بجميع اامواد و    
ااالالت ااالزمة لبناء ااالرظيات ااالسمنتية اامسلحة و اازخرفية

 

ااالرظيات ااالسمنتسة اامسلحة باوتيخ  
 ارظيات صناعية مصلبة ااسطح ذات مقاومة تقنية عالية ال    

 تبعث ااغبار و من ااسهولة ااحفاظ على نظافتها و تستخذم بشكل
 واسع فى بناء ارظيا ت اامصانع و اامخازن و ااورش.  و حصلت
 هذه ااالرظيات على شهادات تسمح باستخدامها فى بناء ارظيات
 مصانع اامواد ااغذاءية و مصانع االدوية و فى ااقطاعات اامهددة

باالنفجارات

 مصلبات للسطوح ااخارجية  
 مواد معدنية نوع مولتيتوب  

مواد شبه فوالذية صلبة نوع باوتوب
 مواد فوالذية صلبة نوع  اكستراتوب 

الياف لتسليح االسمنت
 باوميكس -  انسجة فوالذية   تعتبر افضل من ااتسليح

ااشبكى االعتيادى و تزيد من مقاومة االرضية
 باوكون -   انسجة تزيل ااتصدعات  ااناتجة عن  

االنكماش
    باوماكس -   انسجة  من اابوليمير  تزيد من مقاومة   
 منطومة ملء ااتشققا ت بواسطة ااتمدد.  ح بال و انسجة
 من نوع  باوكورد  كتل حجرية قابلة للتمدد  باوفليكس و

مواد تاسيسية نوع  باوفليكس بريمر
   عازل لرعاية و تصليب االرظيات االسمنتية اامسلحة  باوسيل

 ارظيات اسمنتية « طبقة  رقيقة « بى سى سى
 باوفلور-  صبة ارظية بوليمي   اسمنتية   حديثة تستخدم لبناء  

 ااطبقة ااخارجية من االرضية االسمنتية او تجديد ااقديمة او اامدمرة
 منها.   ه ذه ااطبقة ااخارجية جميلة ااشكل و   تعمر لمدة طويلة.  و
 تسمح تقنيات اابناء اامتعددة بتشكيل االرضية حسب ااديكور ااداخلى

و متطلبات اامستشر

 ارضيات ذات اساس ايبكسى   
 االرضيات ذات االساس االيبوكسى  تستخدم فى االماكن ااتى تتطلب  

 مقاومة خاصة للمواد ااكيمياءية و نتيجة لشكلها ااجميل
 يستخدم هذا اانوع من االرضيات فى جميع اامبانى ذات

  االستخدام ااعام

تبلليط  زخرفى برس بيتون
 تكنولوجيا برس بيتون هي حل وسط بين اامكعبات   
 ااحجرية ااعادية و ااتبليط عالى ااثمن من ااجرانيت او

 االلواح
 عازل و مقوى و مانع للتسرب تستخدم للمكعبات   

ااحخرية بروك سيل
 بروك سيل   يستخدم لطرق اامشاة و ااطرق ااداخلية  
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اامؤدية الى اامنازل و اامحالت ااتجارية و محطات
اابنزين و فى جميع االماكن ااتى يجب ان تكون
االرضية فيها جميلة بال عيوب و مقاومة للعوامل

ااجوية
معدات مخصصة لبناء االرضيات ااصناعية   

ماكنات لجلى االرضيات  
الواح  لتلميس ااصبة  

اجهزة للالرضيات ااصناعية و اازغرفية

معلومات عن ااشركة  
منذ تاسيس شركة باوتيخ  و حتى يومنا هذا تعتبر عذه  
ااشركة ااوحيدة فى بولندا ااتى تقدم خدمات متكاملة فى

جمال ااتزويد بالمواد و اامعدات    االزمة  لبناء االرضيات ااصناعية
و ااتبليط اامزخرف للطرق برس بيتون.   و ادت ااخبرت  ااتى تصل
الى عدة اعوام الى انشاء منظومة متكاملة بولندية تعرف حاليا باسم

باوتيخ
استمارة و تسميم يشمل حلوال تكنولوجيا كاملة لالرضيات   

انتاج انسجة تسليح و مقويات سطحية ملونة و منظو مات صمخية  
و مواد قابلة للتمدد لملء ااتشققات و مواد لرعاية و عزل االرضيات
االسمنتية و االت و معدات مخصصة لصب و تلميس هذه االرضيات

تاهيل نظرى و عملى للمستثمرين و اامهندسين اامعماريين و  
ااعاملين

االرضيات ااخارجية – برس بيتون   
هل تساء لتم يوما عن سبب قلة ااخيارات فى شكل    
االرضيات ااخارجية بالزم من توفر مواد اابناء فى

االسواق. و  هل صحيح ان على اامستهلك ان يختار ما
 بين االحجار اامكعبة و بين االسمنت اامسلح

ن حن نجيبكم – ال 
تكنولوجيا برس  بيتون  اامبدعة فى ااتلبيط اازخرفى  
ااخارجى و ااداخلى تظهر كيف يمكن لالسمنت اامسلح

ان يكون مادة فعالة و كيف يمكن ان يبهر ااعيون
اابشرية فى نفس ااوقت ااذي يلبي فيه احتياجات و

رخبات اامصممين و اامستثمرين
برس بيتون بمواصفاتها تتكيف مع كل اشكال ااتساميم .  برس   

بيتون تلفت انتباه و عناية اامسممين و اامستهلكين الى سهولة استخدام
اامواد و كيف  يمكن ان تكون نتيجتها حجر راءع مشع او طوبة

جميلة او حجر رملى او حجارة  رصيف رومانية
و تعطى االمكانيات غير اامحصورة من ااجمع ما بين ااشكل و  
االون حلوال ال تعداد لها.  و ااتنفيد غير ااتقليدي لمحيط اابنايات و

ااطرق ااداخلية تمنع اامكان خاصيات  متميزة
تجدر االشارة الى ان استخدام مواد سطحية ( مصلب و عازل)  
تؤدى الى ان يحصل اامستهلك على تبليط يتمتع بمناعة اقوى ضد
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 ااخدش و ااتاكل و االمتصاص و ااتجمد و يحافظ على نظافته بشكل
اسهل

 اما  ما يدل على شمولية تكنولوجيا برس بيتون فهو انجازات ااشركة فى
 مجاالت تبليط االرصفة و ااشوارع ااداخلية و محطات اابنزين و مواقف
 ااسيارات و محيطات اماكن      ااعبادة .  و بفضل امكانية ااتنفيد على
 شكل طبقات رقيقة و مبتكرة للوازم اانوادي االيلية و اامقاهى و االفنية و
 ااشرفات و ما الى ذلك فقد اغنت محيطنا بمنظر اجمل و اصبح هذا مهربا
من االحجار اامكعبة ااعادية و من ااالسمنت اامسلح ذات االون اارمادي

 اما  ما يدل على شمولية تكنولوجيا برس بيتون فهو انجازات ااشركة فى مجاالت
 تبليط االرصفة و ااشوارع ااداخلية و محطات اابنزين و مواقف ااسيارات و
 محيطات اماكن      ااعبادة .  و بفضل امكانية ااتنفيد على شكل طبقات رقيقة

 و مبتكرة للوازم اانوادي االيلية و اامقاهى و االفنية و ااشرفات و ما الى ذلك فقد
 اغنت محيطنا بمنظر اجمل و اصبح هذا مهربا من االحجار اامكعبة ااعادية و

من ااالسمنت اامسلح ذات االون اارمادي

 مجموعة من تقنيات وطرق إلنشاء الهياكل المختلفة في حجم النانو
                                                                                           (            نانومتر) فإنه يعني على    مستوى الذرات الفردية

 بفضل االختراق وتصلب الخرسانة في التركيبة الجزيئية، يسمح لنا بالحصول
 على مصفوفة التصاقها

        وقوة الشد عالية في الخصائص الفيزيائية

100-0,1

نانو تكنولوجيا
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 شارع ستاشيت                      بياستشنو ( بالقرب من :
العاصمه وارسو

الهاتف
فاكس 

  
 05-500 ,25   

(+48)22716 77 91
(+48)22716 77 90

 معدات للمحترفين
ااالالت

عوامات ميكانيكية

الحشو والدهانات
األكريليك
سيليكات
اإليبوكسي

األرضيات الصناعية
الخرسانة

غشاء رقيق
بوليمر

ألياف التعزيز
الفوالذ
بوليمر

 مواد لحفظ ااالرضيات
منطوبة ملء ااتشققات

األسطح المزخرفة
  ااطبقات اارقيقة

الطابق األرضي

إنتاج
االستشارات

التدريب
التوزيع


