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Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A są znanym 
producentem najwyższej jakości wyrobów z tworzyw 
sztucznych. Czołowe miejsce wśród producentów 
materiałów budowlanych, a przede wszystkim zaufanie 
klientów firma zawdzięcza ponad 70-letniej tradycji 
oraz stale wprowadzanym innowacjom gwarantującym 
najwyższą jakość produktów. W ofercie firmy znajdują 
się: systemy rynnowe, podsufitki, wykładziny obiektowe, 
okładzina ścienna, folie izolacyjne FolGam, membrana 
dachowa DachGam, węże i przewody elastyczne, systemy 
rurowe z PVC-U i PE. 

systemy rynnowe GAmrAt z pvC
Systemy rynnowe Gamrat można stosować na wszystkich rodzajach dachów dowolnych obiektów budowlanych. 
Istotą powodzenia systemów rynnowych Gamrat jest ich długowieczność, szczelność, brak potrzeby malowania, 
odporność na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe, również na kwaśne deszcze. Dzięki 
idealnej gładkości powierzchni rynien i rur opory przepływu wody deszczowej ograniczone są do minimum. 
Do minimum ograniczona jest również możliwość utraty drożności systemów. Prosty i szybki montaż umożliwia 
nawet samodzielne wykonanie instalacji w krótkim czasie. Systemy rynnowe Gamrat z PVC oferujemy 
w kolorach: ciemnobrązowym, ceglastoczerwonym, grafitowym, białym. 
Dostępne są w rozmiarach:

 System 150 mm – rynna 150 mm, rura spustowa 110 mm
 System 125 mm – rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 System 100 mm – rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm 
 System 75 mm – rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm

System Rynnowy Gamrat Magnat

systemy rynnowe GAmrAt mAGnAt
To pierwszy na rynku system rynnowy nowej generacji wykorzystujący unikalne właściwości tworzyw 
akrylowych. Systemy Rynnowe Gamrat Magnat dzięki wyjątkowej wytrzymałości na agresywne czynniki 
atmosferyczne, jak silne promieniowanie słoneczne, obfite opady śniegu czy kwaśne deszcze zachowuje trwały 
i głęboki kolor przez wiele lat. 
Systemy rynnowe Gamrat Magnat są dostępne w rozmiarach:

 System 125 mm – rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 System 100 mm – rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm 
 System 75 mm – rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm

Dostępna kolorystyka:

System rynnowy Gamrat Magnat został nagrodzony tytułem Innowacja Roku 2008.

podsUfitKi GAmrAt
Doskonałym uzupełnieniem oferowanych przez 
nas systemów rynnowych jest podsufitka służąca 
do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. 
Dopasowana kolorystycznie do rynien jest 
rozwiązaniem dającym możliwość szybkiej i trwałej 
poprawy estetyki obiektu, zapewnia odpowiednią 
wentylację dachu. Jest lekka, odporna na wilgoć 
i pleśnie oraz nie wymaga malowania. Nowością 
w ofercie jest podsufitka drewnopodobna. Podsufitka 
drewnopodobna laminowana to najbardziej 
innowacyjny produkt z linii podsufitek firmy Gamrat, 
łączy w sobie piękno drewna z funkcjonalnością PVC.

Gwarancją najwyższej jakości wyrobów Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. jest przyznany certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz liczne nagrody i wyróżnienia.
Firma Gamrat S.A. posiada również certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004. 
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wykładziny podłogowe6

Gamrat S.A. jest firmą o ponad 70-letnim doświadczeniu 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych dla potrzeb 
budownictwa, cieszącą się uznaniem i ugruntowaną 
pozycją na rynku krajowym i zagranicznym. Jednym 
z naszych wiodących wyrobów są obiektowe wykładziny 
podłogowe, w produkcji których zajmujemy 4 miejsce 
wśród światowych producentów wykładzin. 
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ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
tel. 0 13 491 60 00 
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Wykładziny firmy Gamrat S.A. doskonałe sprawdzają się w obiektach służby zdrowia, szkołach, w obiektach administracyjnych, hotelach, w obiektach handlowych i przemysłowych, 
a szeroka paleta wzorów i kolorów umożliwia dobór wykładziny do każdego rodzaju pomieszczenia oraz tworzenie oryginalnych aranżacji. Wykładziny obiektowe firmy Gamrat S.A. cechuje 
wysoka trwałość, odporność na ścieranie i wgniatanie, łatwość cięcia i montażu arkuszy metodą spawania, łatwość czyszczenia, odporność na działanie mikroorganizmów. W naszej 
ofercie znajdują się także wykładziny przeznaczone do pomieszczeń o szczególnych wymaganiach: antypoślizgowa, rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, przewodząca elektrostatycznie, 
sportowa. Elastyczne wykładziny podłogowe produkowane przez firmę Gamrat S.A. pod względem struktury podzielone są na grupy: Rekord, Rondo i Specjal.

REKORD
Wykładziny z grupy Rekord to wyroby wielowarstwowe przeźroczystą
wars twą uż y tkową , pod k tórą znajduje s ię fo l ia drukowana 
z naniesionym barwnym wzorem i warstwa spodnia. Produkowane 
w arkuszach. W skład grupy Rekord wchodzą:

 Rekord 43 – obiektowa, zabezpieczona poliuretanem
 Rekord 42 – obiektowa, zabezpieczona poliuretanem
 Rekord 31 – obiektowa
 Rekord 21 – wykładzina domowa

RONDO
Grupa Rondo obejmuje wykładziny heterogeniczne z nieprzezroczystą 
warstwą użytkową barwioną w masie, pod którą znajduje się warstwa 
spodnia. Produkowane w arkuszach. W skład grupy Rondo wchodzą:

 Rondo 42 – wykładzina obiektowa o własnościach
antypoślizgowych

 Rondo 42 Sport – profesjonalna wykładzina sportowa, 
abezpieczona poliuretanem PUR

SPECJAl
Grupa Specjal to wykładziny homogeniczne, produkowane w arkuszach 
i płytkach. Zabezpieczone poliuretanem PUR. W jej skład wchodzą 
wykładziny:

 Specjal 43 S – obiektowa, posiada atest morski Lloyda
 Specjal 43 Plus – obiektowa, o własnościach rozpraszania ładunków 
elektrostatycznych, posiada atest morski Lloyda

 Specjal 43 Plus A – obiektowa, posiada własności przewodzenia 
ładunków elektrostatycznych.

Nowością w naszej kolekcji jest homogeniczna wykładzina prasowana 
Norma 43 o niezorientowanym wzorze. Wprowadzona w 2008 
roku, dzięki uruchomieniu nowoczesnej linii do produkcji wykładzin 
metodą prasowania. Produkowana według nowatorskiej technologii 
nie stosowanej dotąd w Polsce charakteryzuje się znakomit ymi 
parametrami technicznymi jak i estetycznymi. Dostępna jest w 24 
kolorach. 
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