
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

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.
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