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SyStem Chroma II
Jest to kompletny system płytek, kształtek oraz rynien przelewowych, pozwalających na wyposażenie każdego rodzaju 
obiektu basenowego, od małego prywatnego basenu, do Aquaparków oraz kompleksów olimpijskich. Ponadto w segmencie 
tym występuje duża gama płytek spełniających wymagania dotyczące antypoślizgowości wykładziny podłogowej. Takie 
rozwiązanie proponuje np. nieszkliwiona wersja Quantum o płaskiej powierzchni licowej lub z eleganckim profilem kratki. 
Inna propozycja to szkliwione serie z mikroszorstką powierzchnią.
System ten występuje w bogatym wyborze formatów i kolorów, które zarówno stanowią ważne narzędzie wzornictwa dla 
architektów i planistów, jak również pozwalają na tworzenie specjalnych rozwiązań dla indywidualnych potrzeb klienta.

AGROB BUCHTAL KERAMIK GmbH  będąca częścią 
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer GmbH działa na 
całym świecie w zakresie produkcji ceramiki. Proponuje 
swoim klientom szeroki wybór materiałów ceramicznych 
w zakresie obiektów użyteczności publicznej i 
przemysłowych jak i obiektów mieszkalnych. Agrob 
Buchtal oferuje również indywidualne doradztwo oraz 
pełny serwis architektoniczny. Bogata gama artykułów 
jest świadectwem wieloletniego doświadczenia firmy. 
Inżynierowie, pracownicy działu rozwoju i laboratorium 
są w stanie opracować indywidualne rozwiązania oraz 
pomóc przy wyborze odpowiedniego produktu.

InformaCje dodatkowe
Serwis architektoniczny Agrob Buchtal proponuje 
Państwu doradztwo techniczne, zaś nasz zespół CAD, 
przy Państwa współpracy, opracuje projekt ułożenia 
płytek oraz zestawienie ilościowe.

nowatorSkIe SzklIwo hydroteCt
Wszędzie tam, gdzie higiena odgrywa ważną rolę, sprawdza się Hydrotect. Jest to uszlachetnione 
szkliwo o kilku ważnych właściwościach:
 działa bakteriobójczo i grzybobójczo
 ułatwia czyszczenie
 niweluje nieprzyjemne zapachy

kreatywne, wIeloStronne, 
wIelkoformatowe
Zaprojektowane w nowoczesnym, minimalistycznym stylu wielkoformatowe płytki zaspokoją 
gusta najbardziej wymagających klientów. Inspirującą i dekoracyjną kompozycję ścian 
umożliwia nasz segment Wall Design, który w połączeniu z doskonałymi pod względem 
technicznym płytkami podłogowymi z palety Public Life pozwalają na realizację różnorodnych 
koncepcji architektonicznych, zarówno dla obiektów publicznych, jak i mieszkalnych. 
Osiągnięcie dodatkowych efektów optyczno-świetlnych zapewniają wszelkiego rodzaju 
kształtki dekoracyjne oraz listwy. W dziedzinie kolorystyki i wzornictwa spełniamy oczekiwania 
światowych architektów, o czym świadczą przyznawane naszym produktom nagrody.

SyStemy faSadowe
Z atrakcyjnym Design, zaawansowaną techniką i stale wysoką jakością ceramika 
fasadowa Agrob Buchtal zagwarantowała sobie wybitne miejsce w współczesnej 
architekturze. Różnorodność formatów i bogata paleta kolorów umożliwia architektom 
i inwestorom na całym świecie zastosowanie systemów fasadowych w najbardziej 
wymagających projektach, jak również stanowią bazę dla rynkowych innowacji. 

Ceramika fasadowa obejmuje szybkie, proste i pewne systemy fasadowe Kera Twin 
oraz Keraion. Wielkoformatowe płyty, widoczne i niewidoczne sposoby mocowania oraz 
funkcjonalne akcesoria umożliwiają architektom zastosowanie takowych rozwiązań 
według indywidualnych upodobań.

Oprócz ciekawego i zadbanego wyglądu systemy elewacyjne pochłaniają radarowe 
i laserowe promieniowanie oraz odprowadzają ładunki elektryczne. Również 
zostały wyposażone w uszlachetnione szkliwo Hydrotect-technologię, która pozwala 
samoczynnie czyścić się fasadom. Zastosowanie Hydrotect na zewnątrz powoduje 
skuteczne niszczenie bakterii, alg i pleśniaków pod wpływem intensywnej fotokatalizy.


