
prezentacja firmy również w tomie MATERIAŁY BUDOWLANE/SYSTEMY RYNNOWE

specJal
Grupa Specjal to kalandrowane wykładziny homogeniczne, produkowane 
w arkuszach i płytkach. W jej skład wchodzą wykładziny:

 Specjal 43 S – wykładzina obiektowa zabezpieczona poliuretanem PU, 
odporna na działanie mikroorganizmów, o grupie ścieralności M. 

 Specjal 43 Plus – wykładzina obiektowa o własnościach rozpraszania 
ładunków elektrostatycznych, zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna 
na działanie mikroorganizmów, o grupie ścieralności P.

ReKORD
Wykładziny heterogeniczne z przezroczystą warstwą użytkową to 
wykładziny z grupy Rekord, charakteryzujące się klasą ścieralności T. 
Pod warstwą użytkową wykładzin znajduje się folia drukowana, 
z naniesionym barwnym wzorem, oraz warstwa spodnia. Produkowane 
są w arkuszach. W skład grupy wchodzą:

 Rekord 43 - wykładzina obiektowa, zabezpieczona poliuretanem PUR, 
odporna na działanie mikroorganizmów.

 Rekord 42 - wykładzina obiektowa, zabezpieczona poliuretanem PUR, 
odporna na działanie mikroorganizmów.

 Rekord 31 – wykładzina obiektowa, odporna na działanie 
mikroorganizmów.

 Rekord 21 – wykładzina domowa, odporna na działanie 
mikroorganizmów.

 Rekord Akcent – wykładzina obiektowa, zabezpieczona poliuretanem 
PUR, odporna na działanie mikroorganizmów.

centRa
 Centra 43 – wykładzina ogólnego stosowania, zabezpieczona 

poliuretanem PUR, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia, a zarazem 
łatwa w utrzymaniu czystości. Ma klasę ścieralności P i własności 
rozpraszania ładunków elektrostatycznych. 

nORma
 Norma 43 – wykładzina zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna 

na działanie mikroorganizmów, o właściwościach rozpraszania ładunków 
elektrostatycznych. Ma najwyższą z możliwych klasę ścieralności T.

eleKtRa
 Elektra 43 – zabezpieczona jest przewodzącym poliuretanem PUR 

EL, odporna na działanie mikroorganizmów, o klasie ścieralności P. Ma 
własności przewodzenia ładunków elektrostatycznych. Wykładzina 
o spodzie stanowiącym lustro przewodzące, co umożliwia jej montaż 
bez użycia kleju przewodzącego, a także pozwala na równomierne 
odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z całej powierzchni podłogi.

 ROnDO
 Rondo 42 – wykładzina heterogeniczna z nieprzezroczystą warstwą 

użytkową. Warstwa wierzchnia wykładziny jest barwiona w masie, pod 
nią znajduje się warstwa spodnia. Ma właściwości antypoślizgowe, oraz 
klasę ścieralności T.

Ponadto, w ofercie firmy Gamrat S.A. znajduje się wielowarstwowa 
okładzina ścienna z przezroczystą warstwą użytkową Forum. 
Produkowana jest w arkuszach i przeznaczona m.in. do wykładania ścian 
w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Gamrat S.A. to doświadczony producent materiałów 
budowlanych z PCV i PE przeznaczonych głównie dla 
budownictwa infrastrukturalnego oraz na potrzeby 
użyteczności publicznej. Nasze innowacyjne 
produkty spełniają wymogi najwyższych norm, a ich 
wysoka jakość, bogata oferta wzorów i kolorów, 
dają naszym Klientom długoletnią satysfakcję 
z użytkowania. 
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Wykładziny obiektowe firmy Gamrat S.A. cechuje wysoka trwałość, odporność na ścieranie, wgniatanie, prostota cięcia i montażu arkuszy metodą spawania, a także 
łatwość i ekonomiczność utrzymania w czystości. Szeroka paleta wzorów i kolorów umożliwia dobór wykładziny do każdego rodzaju pomieszczenia i stworzenie 
oryginalnych, zgodnych z aktualnymi trendami aranżacji. 

Elastyczne wykładziny podłogowe Gamrat S.A. dzielą się pod względem struktury i technologii produkcji na: prasowane wykładziny homogeniczne oraz produkowane 
metodą kalandrowania wykładziny homogeniczne (grupa Specjal) i wykładziny heterogeniczne z przezroczystą warstwą użytkową (grupa Rekord) oraz z warstwą 
nieprzezroczystą (wykładzina Rondo). Produkowane są w rulonach o szerokości 2 m i długości 20 m. 

Prasowane wykładziny homogeniczne (Norma 43, Elektra 43, Centra 43) stanowią nowość w naszej ofercie. Charakteryzują się doskonałą jakością i niezorientowanym, 
przestrzennym wzorem. Produkowane są w arkuszach.

wykładziny podłogowe6
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