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BETON  ARCHITEKTONICZNY
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Beton architektoniczny B-loft

Naturalny minimalistyczny charakter, wyrazista faktura oraz nieograniczone możliwości 

tworzenia. Elementy z betonu architektonicznego B-loft to wysoka jakość, trwałość i  precyzja 

wykonania , która podkreśli niepowtarzalny charakter twojej przestrzeni.

B-loft architectural concrete

Natural minimalist nature, distinctive texture and unlimited possibilities of creation. Elements of 

B-loft architectural concrete are of high quality, durability and precision, which will highlight the 

unique nature of your spaces.
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Płyty z betonu architektonicznego B-loft podkreślą unikalny charakter 
każdego wnętrza. Zastosowanie współczesnych osiągnięć z zakresu 
technologii betonu pozwala na tworzenie wytrzymałych płyt dekora-
cyjnych o grubości zaledwie 15 mm. Każda płyta tworzona jest indy-
widualnie, dzięki czemu nasz produkt charakteryzuje się wysoką 
jakością i dbałością o detal. Niestandardowe formaty oraz możliwość 
barwienia elementów w masie sprawia że zastosowanie płyt �rmy 
B-loft ogranicza tylko nasza wyobraźnia.

B-loft architectural concrete slabs emphasize the unique nature of each 
interior. The use of modern achievements in the �eld of concrete technol-
ogy allows you to create robust decorative plates with a thickness of just 
15 mm. Each plate is individually created, so that our product is charac-
terized by high quality and care of the details. Custom formats and the 
possibility of colouring elements causes that the use of B-loft slabs is only 
limited by our imagination.

PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ARCHITECTURAL CONCRETE SLABS
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WNĘTRZA KOMERCYJNE
COMMERCIAL INTERIORS
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Płyty z betonu architektonicznego �rmy B-loft  znajdują 

zastosowanie w wielu obiektach komercyjnych takich jak 

sklepy, biura czy restauracje. W każdym wnętrzu,  płyty 

betonowe nadają przestrzeni niepowtarzalny minimal-

istyczny charakter. Ich trwałość oraz jakość potwierdzona 

badaniami oraz certy�katami to gwarancja oryginalnego, 

ponadczasowego rozwiązania.

B-loft architectural concrete slabs are used in many 

commercial facilities, such as shops, o�ces and restaurants. 

In any interior, concrete provides space with a unique mini-

malist nature. Their durability and quality con�rmed by tests 

and certi�cates guarantees original, timeless solutions.
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BLACK
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TITANIUM

LIGHT GRAY

WHITE

60
x
60

120
x
60
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x
80

KOLORYSTYKA / WYMIARY/ FAKTURY
COLOURS/DIMENSIONS/TEXTURES

Każde wnętrze jest niepowtarzalne dlatego potrzebuje indywidualnych rozwiązań. Zamawia-
jąc płyty z betonu architektonicznego �rmy B-loft, mogą Państwo dowolnie kreować format, 
barwę oraz fakturę płyt które chcielibyście zobaczyć w swojej przestrzeni.

Each interior is unique because it needs customized solutions. When ordering architectural 
concrete slabs from B-loft, you can freely create any dimension, colour and texture of slabs that you 
want to see in your space.

Kolorystyka
Płyty z betonu architektonicznego B-loft barwione są w masie dzięki czemu w całej swojej 
grubości posiadają identyczny kolor. W naszej ofercie posiadamy 5 standardowych kolorów. 
Na specjalne zamówienie płyty mogą być wyprodukowane w dowolnym kolorze.

Colours:
B-loft architectural concrete slabs are dyed in mass, so they have the same colour throughout their  
thickness. We o�er 5 standard colours. On individual orders, the slabs can be produced in any 
colour.

Wymiary:
W stałej ofercie posiadamy trzy standardowe formaty ( 60 x 60cm / 120 x 60cm / 160 x 80cm )
Na życzenie produkujemy płyty według indywidualnych formatów. Płyty z betonu architekton-
icznego można w prosty sposób dostosować format do własnych potrzeb.

Dimensions:
Our o�er includes three standard formats (60 x 60 cm / 120 cm x 60 cm / 160 x 80cm)
On request, we produce slabs according to individual formats. Architectural concrete slabs can be 
easily customized to �t the format of your needs.

Faktura płyt:
W trakcie składania zamówienia istnieje 
możliwość określenie faktury płyt:
( gładka / średnio porowata / bardzo 
porowata ).
Przygotujemy dla Państwa płyty zgodnie z 
życzeniem.

Texture of slabs:
When ordering, you can specify the texture of 
the slabs: (smooth / moderately porous / very 
porous)
We will prepare the slabs as desired. 
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WNĘTRZA PRYWATNE
PRIVATE INTERIORS
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Płyty z betonu architektonicznego  to prostota formy, 

funkcjonalność i niepowtarzalny design, który podkreśli 

charakter twojego wnętrza.  Nieograniczona kolorystyka 

oraz różnorodność formatów pozwolą na kreowanie 

nowych niezliczonych rozwiązań ograniczonych tylko 

twoją wyobraźnią.

Architectural concrete slabs are distinguished by simplicity 

of form, functionality and unique design, which emphasize 

the character of your interior.  Unlimited colours and diversi-

ty of formats will allow for the creation of countless new 

solutions, only your imagination is the limit.
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Architectural concrete slabs may be fastened to masonry walls, monolithic walls or in frame structure 
(plaster-cardboard panel system). With regard to walls in frame structure it is advisable to compact 
pro�les of the structure at a distance not larger than 40cm. Before starting to paste slabs, it is necessary to 
clean and prepare the basis �rst. The entire-surface of slabs needs to be pasted by putting glue with a comb 
both on the slab and wall. The slabs are fastened at a distance of 2mm towards each other, each slab needs 
to be additionally �xed to the wall with the use of ground anchors BL-1. It is possible to purchase anchors 
together with slabs. In places exposed to increased moisture content it is advisable to impregnate slabs. 
Decorative concrete slabs may be easily cut to a chosen size with the use of standard building power tools.

Płyty z betonu architektonicznego można montować na ścianach murowanych, monolitycznych  lub 
w konstrukcji szkieletowej (system kartonowo-gipsowy). Przy ścianach w konstrukcji szkieletowej 
zaleca się zagęszczenie pro�li konstrukcji w dystansie nie większym niż 40cm. Przed przystąpieniem 
do klejenia płyt należy uprzednio oczyścić i przygotować podłoże. Płyty należy kleić cało-powierzch-
niowo nakładając klej grzebieniem zarówno na płytę jak i na ścianę. Płyty montujemy w dystansie 
2mm względem siebie każdą płytę należy dodatkowo zakotwić do ściany przy użyciu kotew mocują-
cych BL-1. Istnieje możliwość zakupu kotew razem z płytami. W miejscach narażonych na 
podwyższoną wilgotności zaleca się impregnację płyt. Płyty z betonu dekoracyjnego można w prosty 
sposób dociąć do pożądanego formatu przy użyciu standardowych elektronarzędzi budowlanych.

PRZEKRÓJ A PRZEKRÓJ B

SYSTEM MOCOWAŃ
CLAMPING SYSTEM
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PŁYTY ELEWACYJNE
CLADDING PANELS 
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Płyty z betonu architektonicznego B-loft są wytrzymałe 

na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodporne i bardzo 

trwałe, dlatego z powodzeniem mogą być stosowane 

jako okładzina elewacyjna budynków. Montowane są w 

technologii fasady wentylowanej i klejone są do pod 

konstrukcji aluminiowej.  Pełne spektrum barw i 

formatów możliwych do zastosowania daje nieogran-

iczone możliwości projektowania. Ich unikalny, monu-

mentalny charakter w połączeniu z odpornością na wsze-

lkie warunki atmosferyczne, pozwala na uzyskanie bardzo 

oryginalnej, ponadczasowej elewacji.

B-loft architectural  concrete slabs are resistant to mechani-

cal damage, frost and very durable, and therefore they can 

be successfully used as cladding for buildings.

They are mounted in the technology of ventilated cladding 

and glued to aluminium substructure.  The full spectrum of 

applicable colours and sizes o�ers unlimited design possibil-

ities. Their unique, monumental character, combined with 

resistance to all weather conditions, ensures a unique, time-

less cladding.

4140



MAŁA ARCHITEKTURA
SMALL ARCHITECTURE
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B-loft sp z o.o.
ul. Mariacka 2/1
81-383 Gdynia
tel.: +48 507313807
NIP: 586-227-98-30

www.b-loft.pl
www.facebook.com/bloft24
e-mail: biuro@b-loft.pl


