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Wykładziny GaMRaT - doskonała jakość, noWoczesny desiGn
wykładziny obiektowe GamraT 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, wszechstronne zastosowanie i przede 
wszystkim wysoka jakość naszych wykładzin gwarantuje klientom GamraT S.a. wieloletnią satysfakcję z ich użytkowania. Zgodnie z ideą, która 
przyświeca naszej firmie sukcesywnie wzbogacamy i rozwijamy asortyment produktowy. Początkiem 2011 roku wprowadziliśmy do oferty nową 
wykładzinę prasowaną ogólnego stosowania – centra 43. 
centra 43 to elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna. charakteryzuje się doskonałą jakością, a dzięki dodatkowi przezroczystych 
granulek – niezorientowanym, przestrzennym wzorem. Zabezpieczona poliuretanem Pur. ma własności rozpraszania ładunków 
elektrostatycznych. dostępna jest w 15 kolorach, umożliwiających tworzenie oryginalnych aranżacji podłogowych.
w grupie prasowanych wykładzin homogenicznych znajdują się również: norma 43 – wykładzina ogólnego stosowania o najwyższej klasie 
ścieralności T, a także Elektra 43 – wykładzina o właściwościach przewodzenia ładunków elektrostatycznych, produkowana dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej nanotechnologii. 

kalandrowane wykładziny homogeniczne, z grupy Specjal produkowane są zarówno 
w płytkach, jak i arkuszach. dostępne są pod postacią 2 kolekcji. Specjal 43 S to wykładzina 
obiektowa ogólnego stosowania oraz Specjal 43 Plus – wykładzina rozpraszająca ładunki 
elektrostatyczne.

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, rekord 42, rekord 41, a także rekord 31. 

wykładziny heterogeniczne z nieprzezroczystą warstwą użytkową to: rondo 42 oraz rondo 
42 Sport. Produkowane są w arkuszach. warstwa wierzchnia wykładzin rondo barwiona 
jest w masie.

do oferty wykładzin GamraT wprowadziliśmy również wielowarstwową okładzinę ścienną 
z przezroczystą warstwą użytkową – Forum. okładzina Forum może być stosowana 
w Szczelnym Systemie wykańczania Pomieszczeń hiGam, eliminującym miejsca gromadzące 
brud i bakterie, doskonale sprawdzającym się w szpitalach, przychodniach, sanatoriach oraz 
pomieszczeniach przemysłu farmaceutycznego.

wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, w tym projektantów i architektów 
z dniem 1 marca 2011 otworzyliśmy akademię Projektowania & montażu. w celu zapoznania 
się ze szczegółami, kolorystyką naszych wykładzin, a także z pierwszą w Polsce akademią 
Projektowania & montażu, zapraszamy na stronę internetową firmy www.gamrat.pl .

prezentacja firmy również w tomie materiaŁy BUDowLane/SyStemy rynnowe

Zakłady Tworzyw Sztucznych GamraT S.a. – jesteśmy doświadczonym producentem materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu. nasze produkty 
dedykujemy branży budowlanej, na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej. Jednym z wiodących wyrobów firmy GamraT S.a. są obiektowe 
wykładziny podłogowe. w ich produkcji zajmujemy czołowe miejsce w gronie liczących się, światowych producentów. wykładziny GamraT to bogactwo wzorów i kolorów, dzięki 
którym z prostotą wkomponowują się w wystrój każdego pomieszczenia. wykładziny GamraT sprzyjają tworzeniu klimatu gwarantującego doskonały komfort pracy, nauki, 
wyciszenia, zabaw. Znakomicie sprawdzają się w obiektach wymagających wysokiej czystości, a nawet sterylności, ochrony przed elektrycznością statyczną, zabezpieczenia 
przed poślizgiem, a także tam gdzie natężenie ruchu jest podwyższone. Znajdują zastosowanie w obiektach służby zdrowia, szkołach, hotelach, restauracjach, obiektach 
administracyjnych, handlowych i przemysłowych. 

wykładziny podłogowe
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systemy rynnowe5
SYSTEMY RYNNOWE GAMRAT PVC
Systemy rynnowe Gamrat PVC można stosować na wszystkich rodzajach dachów dowolnych 
obiektów budowlanych. Istotą powodzenia systemów rynnowych Gamrat jest ich długowieczność, 
szczelność, brak potrzeby malowania, odporność na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia 
przemysłowe, również na kwaśne deszcze. Dzięki idealnej gładkości powierzchni rynien i rur 
opory przepływu wody deszczowej ograniczone są do minimum. Systemy rynnowe Gamrat PVC 
oferujemy w kolorach: ciemnobrązowym, grafitowym i białym.
Dostępne są w rozmiarach:

 System 150 mm – rynna 150 mm, rura spustowa 110 mm
 System 125 mm – rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 System 100 mm – rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm
 System 75 mm – rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm
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Firma Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.a jest 
znanym producentem najwyższej jakości wyrobów 
z tworzyw sztucznych. Czołowe miejsce wśród 
producentów materiałów budowlanych, a przede 
wszystkim zaufanie klientów firma zawdzięcza 
ponad 70-letniej tradycji oraz stale wprowadzanym 
innowacjom gwarantującym najwyższą jakość 
produktów. w ofercie firmy znajdują się: systemy 
rynnowe, podsufitki, wykładziny obiektowe, okładzina 
ścienna, folie izolacyjne FolGam, membrana dachowa 
DachGam, węże i przewody elastyczne, 
systemy rurowe z PVC-u i PE.

Gwarancją najwyższej jakości wyrobów Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.a. jest 
przyznany Firmie certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISo 9001:2008, a także liczne 
nagrody i wyróżnienia.
Firma Gamrat S.a. posiada również certyfikaty Systemu Zarządzania Środowiskiem  
ISo 14001:2004 oraz Systemu Zarządzania higieną i Bezpieczeństwem Pracy  
Pn-n 18001:2004.

SYSTEMY RYNNOWE GAMRAT MAGNAT
To nowoczesne systemy rynnowe wykorzystujące unikalne właściwości tworzyw akrylowych. 
Gamrat magnat dzięki wyjątkowej wytrzymałości na  silne promieniowanie słoneczne 
zachowuje trwały i głęboki kolor przez wiele lat.
Systemy rynnowe Gamrat magnat dostępne są w rozmiarach:
 System 125 mm  – rynna 125 mm, rura spustowa 110 mm lub 90 mm
 System 100 mm – rynna 100 mm, rura spustowa 90 mm
 System 75 mm – rynna 75 mm, rura spustowa 63 mm

oferowane są w kolorach: wiśniowym, zielonym, miedzianym, srebrnym, ceglastym 
i czarnym.

PODSUFITKI GAMRAT
oferowane przez firmę Gamrat S.a. podsufitki służące do zabudowy okapu dachu na 
zewnątrz budynku są doskonałym uzupełnieniem systemów rynnowych Gamrat. Dopasowane 
kolorystycznie do rynien są rozwiązaniem dającym możliwość szybkiej i trwałej poprawy 
estetyki budynku. Zapewniają odpowiednią wentylację dachu, są lekkie, odporne na wilgoć i 
pleśnie, nie wymagają malowania. w ofercie firmy Gamrat znajdują się dwa rodzaje podsufitek: 
drewnopodobna i tradycyjna. Dostępne są w kolorach: złoty dąb, ciemny dąb, mahoń, biały, 
kość słoniowa, grafitowy, brązowy, ciemnobrązowy, ceglastoczerwony, szary i szaroniebieski. 
nowością jest podsufitka uV+ z dodatkową warstwą ochronną, która jest przeznaczona na 
fragmenty okapu dachu bezpośrednio narażone na szkodliwe promieniowanie uV.   

prezentacja firmy również w tomie wnĘtrza/poDŁoGi poSaDzKi


