
prezentacja firmowa 

Firma BAUTECH od dnia swojego powstania po dzień dzi-

siejszy pozostaje jedyną w kraju firmą zapewniającą kom-

pleksową obsługę w zakresie dostaw materiałów i sprzętu

do wykonywania posadzek przemysłowych, nawierzchni ko-

munikacyjnych i ozdobnych PRESSBETON. Wieloletnie do-

świadczenia doprowadziły do stworzenia kompletnego, cał-

kowicie polskiego systemu, który obecnie znany jest pod na-

zwą Bautech.

W skład systemu wchodzą:

� doradztwo i projektowanie obejmujące pełne rozwiązanie

technologiczne nawierzchni

� produkcja włókien zbrojeniowych, barwnych utwardzaczy

powierzchniowych, systemów żywicznych i mas dylatacyj-

nych, materiałów do pielęgnacji i impregnacji nawierzchni

betonowych oraz profesjonalnych maszyn i urządzeń do ich

rozkładania i wykańczania

� specjalistyczne szkolenia teoretyczne i praktyczne prowa-

dzone dla inwestorów, architektów, wykonawców

� sieć wysoko wyspecjalizowanych firm wykonawczych gwa-

rantujących najwyższą jakość oferowanych usług.

NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE – PRESSBETON

Czy zadawali sobie Państwo czasami pytanie – dlaczego przy

tak bogatej ofercie rynkowej materiałów budowlanych,

możliwości wykonania nawierzchni zewnętrznej są tak

skromne? Czy naprawdę użytkownik musi wybierać pomię-

dzy kostką brukową a surowym betonem? Odpowiadamy –

nie! Pressbeton, będąc niekonwencjonalną technologią wy-

konywania ozdobnych nawierzchni zewnętrznych i we-

wnętrznych, pokazuje jak kreacyjnym materiałem może być

beton, zachwyca niejedno ludzkie oko i zaspokaja jednocze-

śnie potrzeby najbardziej wymagających architektów i inwe-

storów. Nawierzch-

nie Pressbeton swo-

im charakterem i kli-

matem dopasowują

się do każdego stylu

architektury – od

form starożytnych

po najbardziej no-

woczesne. Pressbe-

ton zwraca uwagę

projektantów i użyt-

kowników prostotą

zastosowanego ma-

teriału i wydobytym

z niego pięknem

imitującym kamień,

cegłę, piaskowiec,

bruk rzymski, grani-

towy, płytę kamien-

ną, a nawet deskę

pokładową. Dowol-

ne możliwości łącze-

nia kształtu z kolory-

styką dają niezliczo-

ną liczbę rozwiązań, często-

kroć niepowtarzalnych. Nie-

szablonowe wykończenie

otoczenia budynków, wejść,

dróg dojazdowych podkreśla

wagę obiektu i jego indywi-

dualny charakter. 

Istotą technologii Pressbeton

jest odciskanie określonego

wzoru w odpowiednio przy-

gotowanej i zabarwionej po-

wierzchni świeżego betonu.

Przy odpowiednio zaprojek-

towanej podbudowie i płycie

betonowej, nawierzchnia jest

w stanie przenieść dowolne

obciążenia. Na nośnym

i przepuszczalnym podłożu

wykonywana jest odpowied-

nia podbudowa, na której

wylewa się płytę nawierzchni.

W przypadku ciągów pie-

szych zalecana jest płyta

o grubości ok. 8 cm z betonu

B25 na podbudowie o grubo-

ści min. 10 cm z zagęszczonej

podsypki żwirowej, a dla na-

wierzchni lekkich płyta o gru-

bości 10-12 cm z betonu B30-

B35 na podbudowie grubości

min. 15 cm z zagęszczonej

podsypki żwirowej lub o gru-

bości 10 cm z piasku stabili-

zowanego cementem.

W nawierzchniach ciężkich stosuje się płytę o grubości ok.

15 cm z betonu B35 na podbudowie o grubości min. 12 cm

z chudego betonu, kruszywa mineralnego stabilizowanego

cementem lub kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-

nicznie.

Zastosowane materiały powierzchniowe (utwardzacz i im-

pregnat) sprawiają, że użytkownik otrzymuje nawierzchnię

o zwiększonej odporności na ścieranie, nienasiąkliwą, mro-

zoodporną i łatwą do utrzymania w czystości.

Dowodem wszechstronności technologii PRESSBETON są

niezliczone realizacje chodników, podjazdów, stacji benzyno-

wych, parkingów, otoczenia obiektów sakralnych, a dzięki

możliwości wykonywania w postaci cienkiej warstwy, także

oryginalne aranżacje pubów, kawiarni, patio, tarasów itp.

które wzbogaciły wygląd naszego otoczenia oraz stanowią

ucieczkę od monotonii kostki brukowej i szarości betonu.
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Systemy nawierzchni ozdobnych 
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