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ARTYKU  PROMOCYJNY BAUTECH 

CREATIVO – SZEROKIE 
SPEKTRUM ZASTOSOWA
Ze wzgl du na mo liwo ci jakie oferuje mi-
krocement szczególnie polecany jest on do 
aran acji mieszka  i domów. Przy wyko-
rzystaniu tej cienkiej pow oki dekoracyjnej 
mo na wyko czy : pod ogi, ciany, meble, 
detale architektoniczne. Natomiast w kuch-
niach i azienkach mikrocement z powodze-
niem zast pi p ytki ceramiczne. Creativo 
Baufloor sprawdzi si  praktycznie w ka dym 
mieszkaniu/domu. 2–3 milimetrowa war-
stwa produktu nie doci a stropu, a po apli-
kacji nie powstaj  ró nice poziomów pomi -
dzy pomieszczeniami. Gotow  posadzk  lub 
ciekawy efekt betonu na cianie mo na uzy-
ska  w zaledwie 3–4 dni. 

ULTIMA 
– ORYGINALNY EFEKT
Ze wzgl du na wygl d i niepowtarzal-
n  faktur  betonowa posadzka Ultima po-
lecana jest dla inwestorów oczekuj cych 
niebanalnego efektu. W zale no ci od spo-
sobu wyko czenia powierzchnia mo e two-
rzy  efekt lustra lub by  zupe nie matowa. 
Zastosowanie betonowej posadzki dekora-
cyjnej wykracza te  daleko poza wn trza 
utrzymane w stylu nowoczesnym i minima-
listycznym. Posadzka wykonana przy wyko-
rzystaniu Ultima Baufloor b dzie wspó gra a
z wyposa eniem z lat 60. i 70., jej uniwersal-

ny charakter oraz barwa to z kolei idealne t o
dla skandynawskich mebli.

TERRAFLOOR – WIELKI 
POWRÓT LASTRYKO
Jedna z najstarszych dekoracyjnych posa-
dzek zwana lastrikiem lub terazzo znów zy-
skuje na popularno ci. Fakt ten potwier-
dza nie tylko wzrastaj ca ilo  realizacji, ale 
równie  zestawienie trendów wn trzarskich 
stworzonych przez Pinterest. Z czego to wy-
nika? Dekoracyjne, wielobarwne wylewki 
polerowane Terrafloor i micoTerrafloor (sys-
tem z dorobnym kruszywem) do z udzenia 
przypominaj  posadzki granitowe oraz mar-
murowe. Po yskliwa i elegancka powierzch-
nia wietnie komponuje si  ze stylowymi 
meblami i klasycznymi wn trzami. 

Betonowe posadzki dekoracyjne to intere-
suj ca alternatywa dla paneli, pod óg drew-
nianych czy winylowych. Dodatkowym 
walorem jest ich atwo  utrzymania w czy-
sto ci. Piel gnacja takiej pod ogi jest nie-
zwykle prosta – zwykle wystarczy umy  j
wykorzystuj c zwyk  chemi  domow  lub 
stosuj c specjalistyczne preparaty piel gna-
cyjne takie jak Baupur 500 Clean, które nie 
tylko doskonale myj  powierzchni  pod o-
gi, ale dodatkowo wzmacniaj  struktur  la-
kieru stanowi cego warstw  wierzchni  po-
sadzki. Co wi cej powierzchnia przez wiele 
lat u ytkowania wygl da jak nowa, ponie-

wa  wyró nia si  wysok  odporno ci  na za-
rysowania, promieniowanie UV oraz nie ab-
sorbuje cieczy. 

Betonowe posadzki dekoracyjne to rozwi zanie ch tnie stosowane 
przez architektów i inwestorów. Tego typu pod ogi postrzegane s  jako 
funkcjonalne i designerskie. Sprawd , które rozwi zanie b dzie najlepiej 
pasowa o do Twojego domu lub mieszkania. Posadzki o niepowtarzalnej 
fakturze I kolorystyce mo na uzyska  wykorzystuj c jedn  z trzech linii 
produktowych marki Bautech. Futura W zale no ci od po danego efektu 
oraz charakteru inwestycji przy wyborze „betonowej pod ogi” pod uwag
warto wzi  mikrocement  Creativo lub jedn  z dwóch betonowych posadzek 
dekoracyjnych (linie Ultima lub Terrafloor). 

BAUTECH sp. z o.o. 
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno k. Warszawy 

tel. 22 716 77 91, fax 22 716 7 90 
www.bautech.pl

Domowe wcielenia betonu
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