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OFERTA FIRMY
wyroby z terrazzo

 płytki tarasowe 
 płytki chodnikowe 
 płytki posadzkowe  
 okładziny schodowe  
 biegi schodowe  
 bloki schodowe 
 płyty fasadowe 
 parapety 
 mury oporowe

beton architektoniczny 
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płytKi tArAsowe i oGrodowe 
wyroby z terrAzzo
 Seria: ATENY, BOSTON, ROMA, PALERMO

Gładkie i lśniące płytki tarasowe są perfekcyjną syntezą naturalnego 
piękna, trwałości i uniwersalności zastosowań. Masywne, nienasiąkliwe, 
mrozoodporne i łatwe w pielęgnacji, są znakomitym materiałem 
na tarasy, balkony, odwrócone dachy i loggie. Bogata paleta barw 
pozwala na swobodne komponowanie otoczenia domu. Płytki 
w wariancie piaskowanym łączą znakomite właściwości antypoślizgowe  
i łatwość pielęgnacji. Posiadają bardzo wysoką odporność  
na ścieranie, co sprawia, że oprócz tradycyjnych zastosowań są znakomitym 
materiałem na ekskluzywne ciągi piesze o dużym natężeniu ruchu i wejścia 
do reprezentacyjnych obiektów.

PROBET-DASAG Sp. z o.o.  
od chwili powstania specjalizuje  
się w produkcji wyrobów z terrazzo. Firma największą 
wagę przykłada do jakości, funkcjonalności oraz 
powszechnej dostępności swoich produktów.
W dobie ciągle zmieniających się gustów, upodobań 
i rosnących wymogów Klientów, firma dokłada 
wszelkich starań, aby nadążyć za zmianami. Dlatego 
inwestuje w nowoczesne technologie oraz poszukuje 
nowych rozwiązań w zakresie dystrybucji i doradztwa 
technicznego. Oferuje wyroby najwyższej jakości za 
rozsądną cenę, posiadające niezbędne świadectwa  
i certyfikaty dopuszczające do użytku i zastosowania 
w budownictwie. Wszystkie wyroby z terrazzo 
produkowane są w oparciu  
o normę PN-EN 13748-1,2 oraz niemieckie normy DIN 
18500 i DIN 18333.

 SERIA BAWARIA
Nawierzchnie zewnętrzne użytkowane przez cały rok wymagają zastosowania 
materiałów o właściwościach antypoślizgowych. Dlatego Probet-Dasag 
stworzył płytki serii BAWARIA. Ich szorstka powierzchnia gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkownika w każdych warunkach atmosferycznych.
Jest to znakomity materiał na wejścia do budynków, ścieżki ogrodowe, 
wjazdy do garaży czy podjazdy dla inwalidów.

 SERIA TOSKANIA
To płytki strukturalne charakteryzujące się znakomitą jakością, 
mrozoodpornością i wysoką wytrzymałością na obciążenia. Wyjątkowo 
bogata gama kolorystyczna pozwala na swobodne i fantazyjne 
komponowanie otoczenia każdego budynku.

 STYL ART
Nowoczesne kształtowanie tarasów wymusiło powstanie płytek 
serii LINIA. Interesujące, nowe wzory oraz ciekawa kolorystyka 
wyróżniają te płytki na tarasie. Połączenie powierzchni piaskowanej 
oraz w części szlifowanej wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa. 
Mrozoodporne i nienasiąkliwe płytki zachwycą nawet najbardziej 
wymagających Klientów.
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PROBET-DASAG Sp. z o.o.  
od chwili powstania specjalizuje  
się w produkcji wyrobów z terrazzo. Firma największą 
wagę przykłada do jakości, funkcjonalności oraz 
powszechnej dostępności swoich produktów.
W dobie ciągle zmieniających się gustów, upodobań 
i rosnących wymogów Klientów, firma dokłada 
wszelkich starań, aby nadążyć za zmianami. Dlatego 
inwestuje w nowoczesne technologie oraz poszukuje 
nowych rozwiązań w zakresie dystrybucji i doradztwa 
technicznego. Oferuje wyroby najwyższej jakości za 
rozsądną cenę, posiadające niezbędne świadectwa  
i certyfikaty dopuszczające do użytku i zastosowania 
w budownictwie. Wszystkie wyroby z terrazzo 
produkowane są w oparciu o normę Pn-En 13748-1,2  
oraz niemieckie normy DIn 18500 i DIn 18333.

płYTKi pOSADzKOwE
Posadzki z płytek terrazzo od lat cieszą się uznaniem użytkowników. Decyduje  
o tym połączenie znakomitych walorów użytkowych ze stosunkowo niską ceną. 

nAJISTOTnIEJSZE ZALETy POSADZEK FIRmy PROBET-DASAG: 
 wysoka wytrzymałość na duże obciążenie statyczne, dynamiczne  
oraz punktowe

 wysoka odporność na ścieranie 
 niepylność posadzki 
 wygoda w użytkowaniu i utrzymaniu czystości 
 znakomite walory estetyczne — lśniąca elegancka i jednolicie gładka powierzchnia, 
zachowująca wymogi antypoślizgowe

 bardzo bogata kolorystyka — produkty firmy znajdują zastosowanie  
w najbardziej reprezentacyjnych budynkach użyteczności publicznej  
oraz w jedno- i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

OKłADziNY SChODOwE
Efektowne okładziny schodowe z terrazzo są sprawdzonym, powszechnie stosowanym 
w całej Europie materiałem wykończeniowym klatek schodowych.
Produkowane z tych samych materiałów co płytki, łączą zalety posadzki z terrazzo z unikalnymi 
właściwościami charakteryzującymi tego typu elementy.

PODSTAWOWE ZALETy OKŁADZIn SChODOWyCh Z TERRAZZO: 
 duża wytrzymałość na obciążenia 
 odporność na ścieranie 
 duży wybór wzorów i kolorystyki 
 możliwość dowolnego kształtowania wymiarów przez Klienta 
 możliwość wtopienia wkładek z PCV chroniących przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników 

 estetyka i łatwość w utrzymaniu czystości

WARIAnTy WyKOnAnIA OKŁADZIn 
SChODOWyCh: 
 kątowe proste lub podcięte
 typu stopień i podstopień
 samonośne
 zabiegowe

prezentacja firmy również w tomie materiały BUdowlane/nawierzchnie
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