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Katalog produktów

Powierzchnie betonowe:

Nepal
Siedem prostokątnych kostek o różnych wymiarach umożliwia dużą swobodę
układania wzorów. Kostka Nepal została stworzona z myślą o nowoczesnych
aranżacjach idealnie wpisuje się w architekturę modernistyczną. Tworzone z niej
powierzchnie są bardzo atrakcyjne, smaku dodają przepiękne kolory „melanż„
w całości oddające charakter i klimat kostki Nepal.
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Dostępne kolory:

melanż
jesień

Rysunek techniczny:

melanż grafit
zima

brąz

szary żółty

biały czerwony

Dostępne wymiary:

Ilość na palecie:

19,4 x 14,1 x 6 cm
17,6 x 14,1 x 6 cm
15,9 x 14,1 x 6 cm
14,1 x 14,1 x 6 cm
12,4 x 14,1 x 6 cm
10,6 x 14,1 x 6 cm
21,1 x 14,1 x 6 cm

10,96 m²

Waga palety:
1550 kg

kolor: melanż zima
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Powierzchnie betonowe:

Piccolo
Kostka składająca się z trzech elementów o kształcie trapezów przez co
idealnie nadaje się do układania różnych wzorów w kształcie łuków, okręgów.
Bardzo dobrze układa się z niej również proste powierzchnie. Bogata paleta
kolorów sprawia, że kostkę Piccolo można z powodzeniem wkomponować w
każdą aranżację. Ta kostka cechuje się nowoczesnym designem oraz dużymi
możliwościami technicznymi. Z pewnością Piccolo to nowoczesny i wszechstronny
produkt.
6
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Dostępne kolory:

żółty

grafit

biały

szary

brąz

Dostępne wymiary:

Ilość na palecie:

10 x 10 x 6 cm
10 x 7,5 x 6 cm
10 x 8,3 x 6 cm

9,90 m² (bez fazy)

Waga palety:
1420 kg

Rysunek techniczny:

kolor: brąz
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Powierzchnie betonowe:

Pula
Geometryczne kształty oraz piękne barwy tworzą eleganckie
rozwiązanie dla uzyskania nowoczesnych a zarazem eleganckich
powierzchni. Kostka brukowa Pula świetnie koresponduje
z nowoczesną architekturą. Idealnie nadaje się do wydzielania
stref w ogrodach i tarasach ale także na nawierzchnię podjazdów.
Składa się z trzech elementów o różnej wielkości.

8

Dostępne wymiary:
14 x 14 x 6 cm
7 x 14 x 6 cm
21 x 14 x 6 cm

Ilość na palecie: 11,82 m²
Waga palety: 1700 kg
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melanż
jesień

melanż grafit
zima

brąz

szary żółty

biały czerwony
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Powierzchnie betonowe:

Tunis
Kostka Tunis to zabawa kształtem i kolorem. Dekoracyjna kostka,
stworzona do konstruowania finezyjnych nawierzchni, tworzy
magicznie bajkowy świat alejek, ścieżek, dróżek. Jednocześnie
jest idealnym rozwiązaniem na pokrycie dużych nawierzchni
zewnętrznych, dzięki zastosowaniu prostej formy kształtu. Żywe
barwy dające ciekawe efekty wizualne, pięknie komponują się
z zielenią ogrodów, nieodzownie nawiązując swoim charakterem
do wyglądu dawnych eleganckich dworków czy posesji.
10

Dostępne wymiary:
10 x 20 x 6 cm
20 x 20 x 6 cm
20 x 30 x 6 cm

Ilość na palecie: 12 m²
Waga palety: 1750 kg
Tunis szary występuje
również w grubości 8 cm.

www.beton-plus.pl

kolor: grafit

melanż
jesień

melanż grafit
zima

brąz

szary żółty

biały czerwony
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Powierzchnie betonowe:

Holland
Kostka o prostokątnym kształcie pozwalająca na uzyskanie efektu klinkierowej
nawierzchni. Model Holland cechuje się prostotą oraz łatwością w układaniu.
Dzięki klasycznemu kształtowi idealnie sprawdzi się w Państwa aranżacjach
przydomowych jak i przy obiektach przemysłowych.

12
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Dostępne kolory:

czerwony

grafit

żóty

szary

Dostępne wymiary:

Ilość na palecie:

19,7 x 9,8 cm

10,80 m² (faza 6 cm)
8,64 m² (faza 8 cm)

kolor: czerwony

Rysunek techniczny:
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Powierzchnie betonowe:

Nostalit
Kostka brukowa stworzona z myślą o nawiązaniu
do tradycyjnego dawnego bruku. Piękne, obłe
brzegi nadają jej bardzo przyjemny charakter.
Zaletą są niewielkie spoiny oraz kształt
wprawiający w spokojny nostalgiczny nastrój.
Nostalit składa się z trzech elementów o różnej
wielkości.
14
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Dostępne kolory:

czerwony

grafit

żółty

szary

brąz

Dostępne wymiary:

Ilość na palecie:

17,8 x 11,8 x 6 cm
11,8 x 11,8 x 6 cm
8,8 x 11,8 x 6 cm

9,85 m²

Waga palety:
1370 kg

kolor: grafit

Rysunek techniczny:
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Powierzchnie betonowe:

Behaton
Przedstawiamy Państwu tytana wśród kostek brukowych. Kostka Behaton
idealnie sprawdza się wszędzie tam gdzie wymagana jest najwyższa wytrzymałość
na różnego rodzaju obciążenia mechaniczne. Tam gdzie przewidywana jest
zwiększona eksploatacja powierzchni proponujemy zastosowanie tego rodzaju
kostki o przemyślanym klinującym się kształcie. Idealnie sprawdza się do budowy
parkingów, podjazdów oraz nawierzchni przemysłowych.
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Dostępne kolory:

czerwony

grafit

Dostępne wymiary:
20 x 16 cm
9,95 x 16 cm
20 x 16 cm

żóty

szary

Ilość na palecie:
8,08 m² (faza 8)
7,67 m² (mikrofaza 8)
9,60 m2 (mikrofaza 6)
kolor: grafit, szary

kolor: żółty

Rysunek techniczny:
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Powierzchnie betonowe:
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Płyta tarasowa Tiro
Płyty chodnikowe to nasza odpowiedź na najnowsze trendy uzyskiwania efektu nadającego
klimat surowego betonu architektonicznego. Idealne do pokrywania dużych powierzchni dzięki
szybkiemu montażowi. Płyty chodnikowe świetnie komponują się również na tarasach, alejach
czy skwerach. Nasze płyty produkowane są w dwóch rozmiarach kwadratu oraz prostokąta
co daje jeszcze większe możliwości.

Dostępne kolory:

melanż zima

melanż jesień

biały

grafit

szary

zółty

brąz

Dostępne wymiary:
50 x 50 x 7 cm
50 x 100 x 7 cm
Ilość na palecie: 8 m2
Waga palety: 1350 kg
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Powierzchnie betonowe:

Płytka tarasowa Cori
Propozycja kostki układanej systemem. Wąskie i długie elementy tworzące całość,
którą niewątpliwie podkreślić można niepowtarzalny design. W tym produkcie uchwycone
są wszystkie odcienie nasyconych barw, przechodzących także w płynne, subtelne pastele.
Aranżacja i wystrój połączona z ciekawym projektem, stanowić będzie prawdziwą inspirację dla
każdego.
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biały
melanż zima

Ilość na palecie:
7,52 m2

melanż jesień

Waga palety:
1300 kg

grafit

szary

żółty

brąz

Dostępne wymiary:
12 x 28 x 8 cm
12 x 48 x 8 cm
12 x 36 x 8 cm
16 x 64 x 8 cm
16 x 48 x 8 cm
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Galanteria betonowa:

Palisada dekor - Nostalit
Dostępne kolory:

Dostępne wymiary:
18 x 12 x 40 cm

Ilość na palecie:
brązowy
24

szary

czerwony

grafit

żółty

45 szt.
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Palisada Ring
dekoracyjna
Ilość na palecie:

Waga palety:

100 szt

750 kg

Dostępne wymiary:
40 x 11 cm

Dostępne kolory:

brązowy

szary

czerwony

grafit

żółty

25
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Galanteria betonowa:

Bloczek Dekor
Klasyczny bloczek betonowy wzbogacony o piękną strukturę w kilku kolorach. Dzięki
proporcjonalnym wymiarom oraz prostym bokom, bloczki idealnie nadają się do wielu
zastosowań między innymi donic dekoracyjnych. W zastosowaniu prostokątnych bloczków
betonowych może pomóc wizja wprawnego projektanta. Produkt ten występuje w wersjach
C12/15, C16/20, C20/25.

26
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Dostępne wymiary:
12 x 24 x 38 cm

Dostępne kolory:

Ilość na palecie:
63 szt.

Waga palety:
C12/15 - 1610 kg
C16/20 - 1620 kg
C20/25 - 1700 kg

szary

brązowy

grafit

biały

Bloczek dekoracyjny
Dostępne rodzaje: C12/15, C16/20, C20/25

Bloczek Fundamentowy
Bloczki fundamentowe służą do wznoszenia ścian fundamentowych i piwnicznych oraz części
przyziemnej ścian nośnych. Mogą zostać użyte także do budowy słupów, podmurówek pod ogrodzenie,
murków, ścian działowych. Muszą być mocne, trwałe i wytrzymałe na ściskanie, ponieważ to na nich
będzie spoczywał ciężar całego budynku. Beton, z którego powstają, jest także odporny na czynniki
atmosferyczne oraz na wpływ wody zalegającej w gruncie, która będzie zamarzała i rozmarzała. Bloczki
betonowe są niepalne.

Bloczek fundamentowy
Dostępne rodzaje:
C12/15, C16/20, C20/25

Dostępne wymiary:

Ilość na palecie:

Waga palety:

63 szt.
C12/15 - 1610 kg
C16/20 - 1620 kg
C20/25 - 1700 kg

12 x 24 x 38 cm
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Galanteria betonowa:

Płyta ażurowa - Meba
Płyta posiadająca otwory przeznaczone do szybszego odprowadzania wody do
gruntu. Umożliwia umocnienie stromych powierzchni. Zaletą płyt ażurowych
jest możliwość utwardzenia podłoża z zachowaniem naturalnego wyglądu części
zieleni. Płyty są łatwe w montażu, wolne przestrzenie można wypełnić materiałem,
który posłuży do zasiania trawy lub żwirkiem czy innymi materiałami sypkimi.

28
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Dostępne kolory:

Dostępne wymiary:
10 x 40 x 60 cm
8 x 40 x 60 cm

Ilość na palecie:
40 szt.

Waga palety:
1500 kg
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Galanteria betonowa:
Obrzeża dekor

biały

Obrzeża

krawędź brązowa

Krawężniki

15x30x100cm
Waga palety: 1800kg
Ilość na palecie: 18 szt
30

dostępne wymiary:
5x20x100cm, 6x20x100cm, 8x30x100cm
ilość na palecie 8cm: 33 szt, waga palety: 1900kg
ilość na palecie 6cm: 56 szt, waga palety: 1560kg

grafit

szary

brąz

dostępne wymiary:
5x20x100cm, 6x20x100cm, 8x30x100cm
ilość na palecie 8cm: 33 szt, waga palety: 1900kg
ilość na palecie 6cm: 56 szt, waga palety: 1560kg
ilość na palecie 5cm: 56 szt, waga palety: 1490kg

krawędź szara

krawędź czerwona

krawędź grafitowa

Opornik drogowy

20x30x100cm
Waga palety: 1600kg
Ilość na palecie: 12 szt

12x25x100cm

www.beton-plus.pl

Ścianki czołowe

Φ 300
Waga: 160 kg

Φ 400
Waga: 260 kg

Φ 500

Φ 600

Waga: 380 kg

Waga: 450 kg

Elementy oporowe - Lego
dostępne wymiary:
60x60x120cm
60x60x180cm
Szerokie zastosowanie:
• mury oporowe
• boksy
• fundamenty pod hale
• umocnienia skarp
• budowa kompostowników
• budowa ogrodzeń
• przegrody
• obciążniki
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Powierzchnie betonowe:
Cieki wodne
Podstawową funkcją systemu odwodnienia jest szybkie i możliwie zupełne ujęcie i
odprowadzenie wód opadowych spływających do odbiornika z poboczy, pasa dzielącego, skarp,
pasa drogowego, nawierzchni oraz okolicznego terenu, jak i wód przenikających do konstrukcji
nawierzchni na skutek przyciągania kapilarnego z poziomu zwierciadła wody gruntowej i
wody zalegającej w rowach. Płyty ściekowe w ofercie firmy BETON-PLUS dostępne są w kilku
wariantach. Typ trójkątny stosowany jest na obrzeżach jezdni, w celu zapobiegania gromadzenia
nadmiaru wody na nawierzchni. Dzięki specjalnemu kształtowi równocześnie pełni funkcję
krawężnika. Płyty ściekowe typu korytkowego mają za zadanie odprowadzanie nadmiaru wody
deszczowej na pograniczu chodników i trawników. Produkt jest odporny na szkodliwe działanie
warunków atmosferycznych i cechuje się wysoką trwałością.

KPED 01.03 Przykanalik Okrągły
Element produkowany wg. Katalogu
Powtarzalnych Elementów Drogowych
karta 01.03.

Wymiary: 40x60x15cm
Waga 1 sztuki: 65kg

Przykanalik Mulda

Wymiary: 50x50x15cm
Waga 1 sztuki: 65kg
32
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KPED 01.05 Przykanalik Skośny
Element produkowany wg. Katalogu
Powtarzalnych Elementów Drogowych
karta 01.05.

Wymiary: 40x50x20cm
Waga 1 sztuki: 70kg

Płytka Korytkowa
Wymiary: 40x30x8cm
Waga 1 sztuki: 25kg

Dostępne kolory:
szary, grafit, czerwony, brązowy
33
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Powierzchnie betonowe:
Płyty drogowe
Płyty drogowe mogą być wykorzystywane do utwardzania placów składowych, wykonywania
tymczasowych dróg dojazdowych itp. Płyty nadają się do wykorzystywania dla wszelkiego
rodzaju pojazdów z obciążeniem. Płyty drogowe wyposażone są w haki transportowe służące
do transportu.

dostępne wymiary: 300x150cm
waga: 1580kg
dostępne wymiary: 250x100cm
waga: 990kg
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Na wizualizacji przedstawiony jest pustak gładki.

Pustak gładki i łupany
płytka osłonowa równa
z podstawowym elementem,
bardzo nowoczesny wygląd

małe, eleganckie
złącze 5 mm
beton bardzo
wysokiej jakości
wyjątkowa
powierzchnia

melanż jesień

Dokładność
wymiarowa +/- 1 mm

ostre
krawędzie

melanż zima

grafit

szary

biały
35
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Podsypki cementowo - piaskowe
/ piaski stabilizowane cementem
Podsypka cementowo piaskowa jest to wilgotna mieszanina piasku i cementu w odpowiednich
proporcjach objętościowych cementu. W zależności od potrzeb klienta produkujemy
podsypki 1:3 1:4 1:5 Natomiast stabilizacje cementowo piaskowe jak sama nazwa wskazuje
ma za zadanie ustabilizować grunt aby przenieść obciążenia na podłożę wynikające z ruchu.
W zależności od wymagań projektowych wyróżnia się stabilizacje od 1,5 MPa do 7,5 MPa.
Zastosowanie:
Podsypki cementowo piaskowe stosuje się jako warstwę wzmacniającą, a jednocześnie
wyrównującą pod kostkę betonową, krawężniki, płyty chodnikowe itp. Stabilizacje cementowo
piaskowe: stosuje się do budowy nośnych części nawierzchni drogowych. Mają one szeroki
wachlarz zastosowań, m.in. w różnego rodzaju podbudowach zasadniczych, pomocniczych
i nawierzchniowych takie jak krawężniki, kostka brukowa czy płyty chodnikowe.
Cechy charakterystyczne:
•

•
•
•

36

wytrzymałość – od 1,5 MPa do 7,5 MPa
(w zależności od rodzaju podsypki bądź
stabilizacji)
CBGM mieszanka związana cementem
od 1,5/2,0 do 20/25
posiadamy również w sprzedaży piach
oraz kruszywo
zapewniamy transport
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Beton towarowy
Beton towarowy definiowany jest w normie PN-EN 206, która zastąpiła dotychczas obowiązującą
normę PN-88/B-62050. Kryterium klasyfikacyjnym betonu towarowego jest sposób produkcji.
Wytwarzany jest on w postaci mieszanki betonowej przez firmę, która nie jest wykonawcą
budowy i najczęściej produkowany jest poza terenem budowy. To popularny beton z gruszki.
Beton towarowy projektowany jest zgodnie z wytycznymi wykonawcy, które odnoszą się
do oczekiwanych właściwości materiału.

Uniwersalne zastosowanie betonu towarowego
Nasza firma oferuje beton towarowy w klasach: B-7.5, B-10, B-15, B-20, B-25, B-25 W8, B-25
POSADZKOWY, B-30, B-30 W8, B-30 POSADZKOWY, B-35, B-37, B-40. Klasa betonu określa
wytrzymałość materiału na ściskanie i uwarunkowana jest nie tylko jego składem, ale także
warunkami środowiskowymi czy rodzajem i czasem obciążenia. Beton towarowy do zastosowań
konstrukcyjnych musi być produkowany w ramach certyfikowanej kontroli produkcji. Rodzaj
betonu dostosowujemy do konkretnych zastosowań. Inną mieszankę stosuje się na posadzki,
inną na podjazdy do garaży, a jeszcze inną na ściany piwnic czy elementy narażone na znaczne
obciążenia. Do standardowych konstrukcji (fundamenty, stropy, schody) wykorzystuje się beton
B-20 lub B-25.

Beton towarowy w 100% zgodny z normą
Beton towarowy to powszechnie stosowany materiał konstrukcyjny na placach budowy. Jest
materiałem ekologicznym, nie wymaga specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych i można
go dowolnie dostosowywać do warunków użytkowania. W czasach współczesnych mieszanki
betonowe rzadko przygotowywane są samodzielnie na placu budowy przez wykonawcę.
Znacznie częściej wykonawca podejmuje współpracę z wytwórcą betonu, który transportuje
materiał specjalnymi betonomieszarkami i dysponuje pompą do betonu. Inwestycja w beton
towarowy to rozwiązanie bezpiecznie, ponieważ gwarantuje, że do produkcji zostały użyte
surowce atestowane, a sam produkt posiada certyfikat zgodności CE i w 100% odpowiada
założeniom normy w zakresie wymagań, właściwości i produkcji. Skład betonu w zależności
od jego klasy ekspozycji i zastosowania, właściwości techniczne oraz sposoby dostaw i kontroli
produkcji są ściśle określone. Nasz beton towarowy jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami,
a czas użytkowania wykonanych z niego konstrukcji wynosi minimum 50 lat.
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Panele dekoracyjne
Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych i najnowszych zakładów w regionie. Wysoka jakość
maszyn i sprzętu pozwala na stworzenie indywidualnych projektów, ściśle dopasowanych
do potrzeb Klienta. Tniemy blachy od 1 mm do 30 mm. Nasze panele powstają w bardzo
zaawansowanym procesie technologicznym, co wpływa na doskonałą jakość produktu.

TECHNOLOGIE
Cięcie laserem

Stanowi nowoczesną metodę obróbki metalu, która polega na cięciu gorącym promieniem
lasera oraz gazu technicznego o dużej czystości. Dzięki wyjątkowej precyzji jesteśmy w stanie
wydobyć z metalu prawie każdy wzór czy ornament.

Prasa

Posiadamy prasę krawędziową najnowszej generacji, która umożliwia wysoką jakość gięcia
blach. Zapewnia efektywność i precyzję, dzięki czemu poradzimy sobie z każdym rodzajem
gięcia blachy.

Cynkowanie ogniowe

Przed malowaniem proszkowym następuje proces nakładania mechanicznego wytrzymałej
powłoki cynku na stal. Dzięki temu, zwiększa ona wytrzymałość i odporność na tarcia i uderzenia
oraz korozję. Nasza technologia jest optymalna dla niedostępnych przestrzeni i krawędzi.

Malowanie proszkowe

Na przygotowaną wcześniej powierzchnię metalu nakłada się naelektryzowane cząsteczki
(20-100 μm) farby proszkowej. Dzięki siłom elektrostatycznym osadzona warstwa proszku
utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu. Elementy pokryte farbą są nagrzewane
do temperatury 140-200°C. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na chemikalia, wysoką
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpiecza przed korozją pokryty metal.
39

Katalog produktów

Panele dekoracyjne
Wybrane dostępne wzory:

40
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Szerokie zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne. W ofercie prawie 100 różnych wzorów.
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Cement
Nasza firma zajmuje się również sprzedażą cementu
w trzech wariantach:

CZYSTY
•
•
•
•
•

CEM I 42,5 N

Uniwersalne rozwiązanie do zastosowania o każdej porze roku
Przyspieszenie prac na budowie
Większe bezpieczeństwo konstrukcji po zakończeniu prac budowlanych
Betony i zaprawy o wysokich klasach wytrzymałości
Wysoka odporność betonów narażonych na działanie czynników
atmosferycznych

MOCNY
•
•
•
•
•

SPRAWNY
•
•
•
•
•

CEM II/A-V 42,5R

Mniejsze dozowanie produktu i otrzymanie oczekiwanych
wytrzymałości
Łatwiejsze rozprowadzanie mieszanki na ścianach i posadzkach
Możliwość stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
Betony i zaprawy o wysokich klasach wytrzymałości
Przyspieszenie frontu robót

CEM II/B-V 32,5R-HSR

Wyższa wytrzymałość w dłuższym okresie dojrzewania betonów
i zapraw
Bardzo dobra urabialność mieszanki betonowej i zapraw
Zminimalizowane ryzyko wystąpienia korozji siarczanowej
Mniejsze ryzyko wystąpienia rys kurczowych
Możliwość stosowania w podwyższonych temperaturach otoczenia

Informacje dodatkowe:
Katalog produktów nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego.
Kolorystyka produktów w katalogu może odbiegać od rzeczywistego stanu i nie stanowi podstawy do reklamacji.
Firma BETON-PLUS nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
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Projekt ogrodu GRATIS!*
*Więcej informacji w Biurze Obsugi Klienta.

