płyty gresowe o ZWIĘKSZONEJ grubości
NOWE KOLEKCJE W OFERCIE

płyty gresowe o ZWIĘKSZONEJ grubości
SOLID 2.0 - gres o zwiększonej do 2 cm grubości to doskonała propozycja do
zaaranżowania przestrzeni wokół domu (na tarasy, chodniki, do ogrodu), a także
do zagospodarowania otoczenia obiektów publicznych, takich jak biura, hotele,
restauracje, itp. Idealnie sprawdzi się również na terenach rekreacyjnych (w parkach, kąpieliskach, plażach).
Wzornictwo płytek oparte na inspiracji naturalnymi materiałami, takimi jak kamień, drewno czy beton doskonale koresponduje z przestrzenią zewnętrzną, harmonijnie wtapiając się w krajobraz. Gres SOLID 2.0, wyróżniając się wyjątkowymi
walorami estetycznymi, zachowuje jednocześnie wysokie parametry techniczne
i funkcjonalne. Montaż płyt jest niezwykle łatwy. Można je stosować w każdych
warunkach, a ich właściwości zapewniają długoletnie użytkowanie.
Gres SOLID 2.0 ma 6-letni okres gwarancji. Krótki czas montażu i jego niskie koszty
oraz uniwersalność zastosowań sprawiają, że SOLID 2.0 jest materiałem o wiele bardziej funkcjonalnym niż inne tego typu produkty jak: płyty betonowe, kamień naturalny czy kostka brukowa. Jest też znacznie lżejszy od tych materiałów, jednocześnie
zapewniając doskonałą wytrzymałość na obciążenia i odporność na uszkodzenia.
SOLID 2.0 jest też bardziej wszechstronny. Może być zamiennikiem różnych innych
materiałów stosowanych na posadzki zewnętrzne, np. drewna. Jest znacznie od
niego trwalszy i odporny na przebarwienia.
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właściwości solid 2.0

UNIWERSALNOŚĆ | ESTETYKA | WYTRZYMAŁOŚĆ
Dzięki zwiększonej grubości gresy solid 2.0 mają wyjątkowe właściwości użytkowe,
a ich parametry techniczne pozwajają stosować je w każdych warunkach.
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zalety techniczne

Wytrzymałość na obciążenia
SOLID 2.0 jest odporny na bardzo duże
obciążenia; każda płyta może wytrzymać
ciężar ponad 1000 kg.

Odporność na szok termiczny
SOLID 2.0 jest odporny na duże różnice
temperatur występujące w warunkach
zewnętrznych.

Mrozoodporność
Płyty gresowe SOLID 2.0 są odporne
na skrajnie niskie temperatury dzięki
bardzo niskiej nasiąkliwości wodnej.

Odporność na sól
Jest całkowicie odporny na sól: słoną
i chlorowaną wodę w basenach
kąpielowych, a także na wodę morską.

Odporność na substancje chemiczne
SOLID 2.0 jest odporny na silne substancje chemiczne, które mogłyby uszkodzić
powierzchnię gresu.

Odporność na blaknięcie
Kolory płyt gresowych, zarówno
szkliwionych jak i zdobionych w masie
nie bledną wraz z upływem czasu.

Płyty gresowe SOLID 2.0 oprócz zalet gresów standardowej grubości takich jak:
mrozoodporność, antypoślizgowość, odporność na plamienie i ścieranie,
mają także bardzo wysoką wytrzymałość na zginanie, podwyższoną antypoślizgowość
oraz ponadprzeciętną wytrzymałość na zginanie, co daje zupełnie nowe możliwości
ich zastosowania.
5

zalety użytkowe

Łatwy montaż
Płyty można układać bezpośrednio
na gruncie (trawa, żwirek, piasek) lub na
wspornikach. Są łatwe do układania, bez
pomocy wykwalifikowanego fachowca.

Przyjazne dla środowiska
SOLID 2.0 to produkt wytworzony
z ekologicznych surowców.

Antypoślizgowość
SOLID 2.0 ma podwyższoną odporność
antypoślizgową, określoną zarówno
za pomocą parametru R (dla
przemieszczania się w obuwiu) jak i
parametru tzw. „bosej stopy”.

Nie wymaga konserwacji
Płyty nie wymagają żadnych specjalnych
zabiegów pielęgnacyjnych, dzięki czemu
ich utrzymanie jest niezwykle łatwe.

Łatwe czyszczenie
Powierzchnie wyłożone płytami
gresowymi są łatwe do utrzymania
w czystości.

Wielokrotność użycia
Płyty można demontować w zależności
od potrzeb, np. na sezon zimowy i
ponownie je wykorzystywać.

Ogromną zaletą gresu SOLID 2.0 jest możliwość jego układania bez zaprawy klejowej (tzw. „suchy” montaż), bezpośrednio na gruncie lub na wspornikach, co w dużym stopniu wpływa na łatwość instalacji oraz znaczne skrócenie i obniżenie kosztów
montażu. Ten sposób instalacji pozwala bezkosztowo zmienić zarówno aranżację, jak
i miejsce ułożenia płyt w kolejnych sezonach. Wszystkie gresy z serii SOLID 2.0
są rektyfikowane.
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ZASTOSOWANIE – otoczenie budynków mieszkalnych

Tarasy, werandy,
patia
SOLID 2.0 jest idealny na tarasy, balkony, werandy i inne obszary
wokół domu, gdzie często przebywamy. Polecany szczególnie ze
względu na zapewnienie optymalnego odprowadzania wody.

Obszary wokół basenów, fontann
Gres SOLID 2.0 doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie płyty
narażone są na częsty kontakt z wodą, a użytkownicy mogą
przemieszczać się boso (np. na basenach kąpielowych).

ścieżki ogrodowe, chodniki,
miejsca do grillowania, altanki, oranżerie
Wzory inspirowane naturalnymi materiałami, takimi jak drewno czy kamień dobrze współgrają z otaczającym krajobrazem i
sprzyjają atmosferze odpoczynku.

Podjazdy i garaże, dziedzińce, parkingi
Przy zastosowaniu tradycyjnego montażu (na zaprawę klejową)
gres SOLID 2.0 jest doskonałym materiałem na posadzki garaży,
podjazdy, dziedzińce, tam gdzie wymagana jest ponadprzeciętna odporność na obciążenia.
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ZASTOSOWANIE – miejsca publiczne

ośrodki wczasowe: Plaże
miejsca rekreacji, kąpieliska
Gres SOLID 2.0 jest idealną alternatywą dla kamienia i drewna
na szlakach w nadmorskich kurortach. Można układać z niego
ścieżki plażowe bezpośrednio na piasku, szczególnie dobierając
jasne kolory płyt aby zmniejszyć nagrzewanie powierzchni.

Restauracje i ogródki sezonowe, plenery hotelowe, tarasy,
ciągi komunikacyjne
Niezwykła wytrzymałość, odporność na czynniki atmosferyczne
oraz łatwość demontażu czyni go idealnym w przestrzeni publicznej.

Parki, tereny rekreacyjne

Obszary przemysłowe

Szczególnie polecany na chodniki, ścieżki, miejsca wypoczynku,
obszary z infrastrukturą komercyjną.

Zwiększona grubość aż do 20 mm, wysoka odporność na obciążenia i naprężenia, sprawia że można go polecać do realizacji
obiektów przemysłowych i komercyjnych, zarówno wewnątrz jak
i na zewnątrz, przy zastosowaniu tradycyjnego montażu klejenia
płytek na posadzkach betonowych.

8

STONE

CONCRETE
n

grava 2.0/ 10

n

newstone 2.0/ 21

n

quenos 2.0/ 13

n

gigant 2.0/ 24

BETON 2.0/ 16

n

colours

wood

optimum 2.0/ 42

wood 2.0/ 45

Atakama 2.0/ 27
Stone 2.0/ 32
slate 2.0/ 37

9

GRAVA 2.0

NEW

GRAVA 2.0 LIGHT GREY

10

NEW

GRAVA 2.0 LIGHT GREY

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
11

grava 2.0

NEW

5

5

5

5

R10B

R10B

OP662-100-1 GRAVA 2.0 grey 59,3 X 59,3

OP662-098-1 GRAVA 2.0 white 59,3 X 59,3

GRAVA 2.0 LIGHT GREY
wymiary

5

5

4

4

R10B

R10B

OP662-101-1 GRAVA 2.0 graphite 59,3 X 59,3

OP662-099-1 GRAVA 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R10B

klasa antypoślizgowości

5

4

klasa ścieralności

płytka mrozoodporna

5

Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 0,8 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

klasa plamienia

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

GRAVA 2.0

GRAVA

12

QUENOS 2.0

NEW

QUENOS 2.0 GRAPHITE

13

NEW

QUENOS 2.0 GRAPHITE

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
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quenos 2.0

NEW

5

5

5

4

R10B

R10B

OP661-003-1 QUENOS 2.0 grey 59,3 X 59,3

OP661-001-1 QUENOS 2.0 white 59,3 X 59,3

QUENOS 2.0 GRAPHITE
wymiary

5

5

5

4

R10B

R10B

OP661-100-1 QUENOS 2.0 graphite 59,3 X 59,3

OP661-002-1 QUENOS 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R10B

klasa antypoślizgowości

5

4

klasa ścieralności

płytka mrozoodporna

5

Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 0,8 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

klasa plamienia

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

QUENOS 2.0

QUENOS
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BETON 2.0

BETON 2.0 LIGHT GREY

16

BETON 2.0 LIGHT GREY

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
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BETON 2.0

BETON 2.0 DARK GREY

18

BETON 2.0 DARK GREY

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
19

beton 2.0

5

5
R11B

NT029-002-1 BETON 2.0 white 59,3 X 59,3

BETON 2.0 GREY DARK
wymiary

5

5

4

4

R11B

R11B

NT029-001-1 BETON 2.0 dark grey 59,3 X 59,3

NT029-003-1 BETON 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R11B

klasa antypoślizgowości

5

4

klasa ścieralności

płytka mrozoodporna

5

klasa plamienia

Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 1 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

BETON 2.0

BETON

20

NEWSTONE 2.0

NEW

NEWSTONE 2.0 GREY

21

NEW

NEWSTONE 2.0 GREY

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
22

newstone 2.0

NEW

5

5

5

4

R10B

R10B

OP663-100-1 NEWSTONE 2.0 grey 59,3 X 59,3

OP663-099-1 NEWSTONE 2.0 white 59,3 X 59,3

NEWSTONE 2.0 GREY
wymiary

5

5

4

4

R10B

R10B

OP663-098-1 NEWSTONE 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R10B

klasa antypoślizgowości

5

4

klasa ścieralności

OP663-101-1 NEWSTONE 2.0 graphite 59,3 X 59,3

płytka mrozoodporna

5

klasa plamienia

Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 0,8 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

NEWSTONE 2.0

NEWSTONE

23

gigant 2.0

NEW

GIGANT 2.0 MUD

24

NEW

GIGANT 2.0 MUD

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
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gigant 2.0

NEW

5

5

4

3

R10C

R10C

MT036-003-1 GIGANT 2.0 dark grey 59,3 x 59,3

MT036-002-1 GIGANT 2.0 silver grey 59,3 x 59,3

GIGANT 2.0 MUD
wymiary

5

5

4

3

R10C

R10C

MT036-005-1 GIGANT 2.0 anthracite 59,3 x 59,3

MT036-007-1 GIGANT 2.0 mud 59,3 x 59,3

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

R10C

klasa antypoślizgowości

4

3

klasa ścieralności

płytka mrozoodporna

5

klasa plamienia

Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 0,8 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

TONALNE

gigant 2.0

gigant

rektyfikowane

26

ATAKAMA 2.0

ATAKAMA 2.0 BEIGE

27

ATAKAMA 2.0 BEIGE

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
28

ATAKAMA 2.0

ATAKAMA 2.0 GREY

29

ATAKAMA 2.0 GREY

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
30

atakama 2.0

5

4
R11A

NT029-002-1 ATAKAMA 2.0 beige 59,3 X 59,3

ATAKAMA 2.0 GREY
wymiary

4

4

4

3

R11A

R11A

NT029-003-1 ATAKAMA 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R11A

klasa antypoślizgowości

5

4

klasa ścieralności

NT029-001-1 ATAKAMA 2.0 grey 59,3 X 59,3

płytka mrozoodporna

5

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

4

klasa plamienia

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE
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STONE 2.0

STONE 2.0 BROWN

32

STONE 2.0 BROWN

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
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STONE 2.0

STONE 2.0 BEIGE

34

STONE 2.0 BEIGE

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
35

stone 2.0

4

4

4

4

R11B

R11B

NT025-001-1 STONE 2.0 brown 59,3 X 59,3

NT025-002-1 STONE 2.0 beige 59,3 X 59,3

STONE 2.0 BEIGE
wymiary

NT025-003-1 STONE 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R11B

klasa antypoślizgowości

4

klasa ścieralności

4

4

4

4

R11B

R11B

NT025-004-1 STONE 2.0 dark grey 59,3 X 59,3

płytka mrozoodporna

4

klasa plamienia

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

36

SLATE 2.0

SLATE 2.0 BEIGE SATIN

37

SLATE 2.0 BEIGE SATIN

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
38

SLATE 2.0

SLATE 2.0 GREY SATIN

39

SLATE 2.0 GREY SATIN

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
40

slate 2.0

4

R10A

NT007-018-1 SLATE 2.0 beige satin 59,4 X 59,4

SLATE 2.0 GREY SATIN
wymiary
Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 1 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

59,4 X 59,4 cm
4

4

R10A

R10A

NT007-017-1 SLATE 2.0 grey satin 59,4 X 59,4

R10A

klasa antypoślizgowości

płytka mrozoodporna

NT007-016-1 SLATE 2.0 graphite satin 59,4 X 59,4

4

klasa plamienia

2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

SLATE 2.0

SLATE

41

OPTIMUM 2.0

NEW

OPTIMUM 2.0 CREAM

42

NEW

OPTIMUM 2.0 CREAM

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
43

optimum 2.0

NEW

5

5

5

4

R10B

R10B

OP543-059-1 OPTIMUM 2.0 grey 59,3 X 59,3

OP543-057-1 OPTIMUM 2.0 white 59,3 X 59,3

OPTIMUM 2.0 CREAM
wymiary

5

5

5

4

R10B

R10B

OP543-058-1 OPTIMUM 2.0 light grey 59,3 X 59,3

R10B

klasa antypoślizgowości

5

4

klasa ścieralności

OP543-060-1 OPTIMUM 2.0 graphite 59,3 X 59,3

płytka mrozoodporna

5

klasa plamienia

Płytki tej kolekcji oferowane są dodatkowo w
standardowej grubości 0,8 cm. Dzięki temu mamy
możliwość ukladania posadzki z tego samego
wzoru wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
np. w salonie (montaż tradycyjny na klej) i na
tarasie (montaż na wspornikach), uzyskując efekt
jednolitej powierzchni.

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

OPTIMUM 2.0

OPTIMUM

44

wood 2.0

WOOD 2.0 BROWN

45

WOOD 2.0 BROWN

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
46

wood 2.0

WOOD 2.0 WHITE

47

WOOD 2.0 WHITE

Różnorodność „twarzy” płytek w każdym
odcieniu dodaje podłodze naturalności.
48

wood 2.0

5

5

4

4

R11B

R11B

NT026-002-1 WOOD 2.0 brown 59,3 X 59,3

NT026-001-1 WOOD 2.0 white 59,3 X 59,3

WOOD 2.0 BROWN
wymiary

klasa antypoślizgowości

4

5

4

4

R11B

R11B

NT026-007-1 WOOD 2.0 graphite 59,3 X 59,3

NT026-003-1 WOOD 2.0 beige 59,3 X 59,3

R11B

5

klasa ścieralności

płytka mrozoodporna

5

klasa plamienia

59,3 X 59,3 cm
2,0 cm

zastosowanie
PŁYTKI PODŁOGOWE/na zewnątrz

matowe

strukturalne

rektyfikowane

TONALNE

49

Parametry techniczne

Nazwa produktu

cm

cm

szt.

m2

kg/m2

kg

m2

GRAVA 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

n

GRAVA 2.0 WHITE, LIGHT GREY, GREY GRAPHITE 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

QUENOS 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

n

QUENOS 2.0 WHITE, LIGHT GREY, GREY GRAPHITE 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

BETON 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

BETON 2.0 WHITE, LIGHT GREY, DARK GREY 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

NEWSTONE 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

n

NEWSTONE 2.0 WHITE, LIGHT GREY, GREY GRAPHITE 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

GIGANT 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

n

GIGANT 2.0 SILVER GREY, MUD, DARK GREY, ANTHRACITE 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

n

ATAKAMA 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

ATAKAMA 2.0 BEIGE, LIGHT GREY, GREY 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

STONE 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

STONE 2.0 BEIGE, LIGHT GREY, BROWN, DARK GREY 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

SLATE 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

SLATE 2.0 BEIGE SATIN, GREY SATIN, GRAPHITE SATIN 59,4 X 59,4

59,4 X 59,4

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

OPTIMUM 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

OPTIMUM 2.0 WHITE, LIGHT GREY, GREY GRAPHITE 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00

WOOD 2.0

59,3 X 59,3

1

5

1,76

23,30

41,01

35,20

WOOD 2.0 WHITE, BEIGE, BROWN, GRAPHITE 59,3 X 59,3

59,3 X 59,3

2

2

0,7

43,70

30,59

21,00
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sposoby montażu

Montaż bezpośrednio na gruncie
 Na trawie.
 Na żwirku.
 Na piasku.

Montaż na wspornikach
 Podstawki modułowe.
 Wsporniki regulowane.
 Wsporniki samopoziomujące.

Montaż tradycyjny
 P
 odłoże betonowe, na zaprawie klejowej
z fugowaniem powierzchni.
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Układanie na trawie

Ułożenie gresu SOLID 2.0 bezpośrednio na trawie pozwala w łatwy i szybki sposób tworzyć ścieżki ogrodowe, wydzielone miejsca do wypoczynku oraz ciągi komunikacyjne łączące różne strefy otoczenia budynku. Starannie dobrana kolorystyka i faktura płyt, mogą stać się kluczowym elementem spajającym wizualnie architekturę
z otaczającym krajobrazem.

zastosowanie
Ten sposób montażu płyt 2.0 jest idealny nie tylko w strefach wokół domów jednorodzinnych i kompleksach mieszkaniowych, ale także w miejscach publicznych:
w parkach, publicznych ogrodach i na terenach rekreacyjnych.
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Układanie na trawie

kluczowe korzyści:






Szybkość montażu.
Łatwa zmiana układu płyt lub ich wymiana.
Oszczędność kosztów; prace na niewielkim terenie można wykonać samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego fachowca.
Odporność na pleśń i chemikalia, co jest istotne przy pielęgnacji ogrodu za pomocą środków ochrony roślin.
Zagospodarowanie płytami tylko wybranych miejsc, bez naruszania istniejącego układu zieleni i trawników.
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Układanie na trawie

sposób montażu:
Gres Solid 2.0 można ułożyć na trawie na 2 sposoby.

1. BEZPOŚREDNIO NA TRAWIE

Pierwszy sposób to układanie płyt bezpośrednio na podłożu, zwłaszcza jeśli teren pod trawnikiem jest idealnie równy. Ta metoda jest polecana w przypadku ukladania
większej powierzchni z minimalnymi spoinami. W ten sposób można zaaranżować część ogrodu jako wydzielony obszar relaksu, podłogę altanki, miejsce do grillowania, itp.
To najprostszy i najszybszy sposób ukladania gresu SOLID 2.0. Nie wymaga żadnych wstępnych przygotowań. Płyty układa się bezpośrednio na trawie w zaznaczonym uprzednio miejscu. Konieczne jest pozostawienie min. 5mm spoin między płytami dla odpływu wody deszczowej.

2. Z WYRÓWNANIEM DO POZIOMU GRUNTU

Drugim sposobem instalacji gresu SOLID 2.0 na trawie jest układanie płyt z większymi przerwami, co wymaga zlicowania ich górnej powierzchni z poziomem gruntu. Ułatwi to
znacznie pielegnację trawnika i zapobiegnie potknięciu o wystające krawędzie płyt.
W obydwu przypadkach ułożone płyty będą służyć przez wiele lat, bez względu na warunki atmosferyczne. Można je również zdemontować na okres zimowy a w kolejnym
sezonie ułożyć w innym miejscu lub zmienić ich aranżację.
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Układanie na trawie
Tworząc piesze alejki w parkach czy ogrodach (tzw. „japońskie ścieżki”), gdzie przerwy między płytami są większe - płyty powinno się układać poniżej poziomu trawy,
wybierając miejscowo wierzchnią warstwę gruntu.
Ta metoda ułatwia utrzymanie trawnika (poziom ścieżki z płyt i gruntu jest wyrównany i nie przeszkadza przy koszeniu trawy). Pozwoli to na zastosowanie dekoracyjnych
układów płyt, tworzących kompozycję przedzieloną pasami trawy.

sposób montażu:
przygotowanie
 Ułożenie zaplanowanego układu płyt
na trawie.
 Zaznaczenie krawędzi każdej płyty
za pomocą łopaty.
 Wybranie gruntu pod płyty
na głębokość ok 5-6 cm.

warstwa stabilizująca
 Na spód przygotowanego podłoża
należy wysypać warstwę żwiru, aby
zapewnić równomierne i stabilne
podłoże.
 Zaleca się wykonanie przynajmniej
3 cm warstwy z grubego żwiru

układanie płyt
 P
 łyty powinny być ułożone od ok 0,5
do 1 cm poniżej powierzchni gruntu
aby zapewnić równomierne przejście
powierzchni.

wyrównanie poziomu
 N
 ależy spłaszczyć brzegi wokół płyty
gumowym młotkiem aby wyrównać
poziom trawnika z płytami
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Układanie na piasku

Płyty gresowe SOLID 2.0 układane bezpośrednio na piasku są doskonałą propozycją dla ośrodków wczasowych, kąpielisk i miejsc rekreacji. Można układać z nich ścieżki
plażowe, ogródki barów sezonowych czy też chodniki w obrębie terenów rekreacyjnych. System jest na tyle elastyczny, że pozwala na łatwe zmiany układu płyt oraz
demontaż po zakończeniu sezonu i ponowne wykorzystanie ich w kolejnym okresie wakacyjnym.
Na plażach, gdzie jest duże natężenie promieni słonecznych, zalecane jest stosowanie jasnych odcieni płyt, by zapobiec ich silnemu nagrzewaniu.

zastosowanie
Ośrodki wczasowe, kąpieliska, plaże, tereny rekreacyjne.
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Układanie na piasku

kluczowe korzyści:







Szybki montaż.
Łatwość zmiany układu, miejsca i demontażu płyt na sezon zimowy.
Odporność na działanie roztworów soli, w tym soli morskiej.
Oszczędność kosztów: płyty układa się bezpośrednio na wyrównanym pisaku, nie jest potrzebna pomoc wykwalifikowanych fachowców.
Wysoka klasa antypoślizgowości.
Odporność na szok termiczny: gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.
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Układanie na piasku

sposób montażu:
przygotowanie
 W
 arstwa piasku pod ułożenie płyt
powinna mieć co najmniej 5-10 cm
głębokości.

Wyrównanie
 P
 rzed ułożeniem płyt gresowych
powierzchnię piasku należy
wyrównać za pomocą płaskiej listwy.

układanie płyt
 P
 łyty można ułożyć według dowolnie
wybranego układu, z szerokimi
przerwami pomiędzy płytami lub
z minimalnymi odstępami

wykończenie
 S
 zczeliny pomiędzy płytami można
uzupełnić piaskiem lub pozostawić
bez wypełnienia
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Układanie na żwirku

Układanie płyt na żwirku jest praktycznym i wszechstronnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w bardzo wielu miejscach, zarówno w otoczeniu domów mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej. Pozwala na uzyskanie współczesnej, eleganckiej przestrzeni. Utrzymanie takich miejsc w czystości jest łatwiejsze w
porównaniu z kostką brukową i płytami kamiennymi na podłożu gruntowym. Układanie na żwirze zapewnia prawidłowe odprowadzanie wody deszczowej poprzez
szczeliny między płytami, pozwalając wodzie spłynąć do ziemi. To rozwiązanie jest idealne do realizacji projektów, gdzie ułożenie posadzki na stałe nie jest możliwe.

Zastosowanie:
Ścieżki, chodniki i dziedzińce dla ruchu pieszego, patia, oranżerie, tarasy układane na poziomie podłoża, plenery hotelowe, miejsca relaksu, parki, tereny rekreacyjne.
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Układanie na żwirku

kluczowe korzyści:
 Łatwość instalacji: szybki montaż, łatwe usuwanie i zmiany kompozycji ułożenia płyt.
 Oszczędność kosztów, montaż można wykonać samodzielnie, bez pomocy wykwalifikowanego fachowca.
 Skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni płyt przez otwarte fugi.
 Wysoka klasa antypoślizgowości.
 Mrozoodporność - gres położony na sucho lepiej wytrzymuje bardzo niskie temperatury.
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Układanie na żwirku

sposób montażu:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 U
 sunięcie warstwy ziemi na głębokość 10-20 cm, w zależności od
rodzaju podłoża.
 W celu zapewnienia stabilności
powierzchni można ułożyć pionowy krawężnik wokół wykładanego
obszaru
 Grunt powinien być wyrównany.
 Na tak przygotowane podłoże należy
wysypać 10 cm warstwę żwiru o różnych rozmiarach cząstek (16-35 mm).

WYRÓWNANIE POWIERZCHNI
 P
 odłoże powinno być ubite z zachowaniem 2% nachylenia powierzchni.
 Na ubitym podłożu należy wykonać
drugą, 5-10 cm warstwę z drobnego
żwirku (4-8 mm), również z zachowaniem 2% spadku.
 Warstwa powinna być wyrównana za
pomocą drewnianej listwy.

UKŁADANIE PŁYT
 P
 rzy układaniu kolejnych płyt należy
zwrócić uwagę na zachowanie jednakowych odstępów; przy układaniu
większych powierzchni należy sprawdzać poprawność ułożenia co 5 m.

WYKOŃCZENIE
 U
 łożona powierzchnia powinna być
wyrównana. W tym celu należy użyć
gumowego młotka.
 Przerwy między płytami (min 4 mm)
można pozostawić puste lub wypełnić je drobnym piaskiem lub żwirem.
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Montaż na wspornikach

Układanie płyt gresowych z zastosowaniem regulowanych lub stałych wsporników to proste i wygodne rozwiązanie. Systemy wsporników pomagają w ułożeniu dowolnej powierzchni nawet na nierównym terenie i na różnej wysokości (posadzka może być ułożona nawet na wys. 50 cm). Gresy SOLID 2.0 można stosować we wszystkich
sytuacjach, gdzie ułożenie stałej posadzki nie jest możliwe. To kolejny sposób tzw. „suchego” montażu (nie wymagającego zastosowania klejów), który jest szybki i
prosty do wykonania nawet bez pomocy wykwalifikowanego fachowca. Z dostępnych 3 różnych systemów montażu na wspornikach można dobrać ten najbardziej odpowiedni.

Zastosowanie:
Ten sposób montażu gresów SOLID 2.0 można stosować w otoczeniu obiektów mieszkalnych, sportowych, przemysłowych, użyteczności publicznej. System montażu
na wspornikach doskonale sprawdzi się przy układaniu tarasów, balkonów, altanek a także posadzek ogródkow sezonowych, letnich kawiarni i pubów oraz wszelkich
ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Montaż na wspornikach

Podstawki modułowe:

Wsporniki regulowane:

Wsporniki samopoziomujące:

To najszybsze rozwiązanie, gdy potrzebujemy podnieść
poziom podłogi na niewielką wysokość. Służą do układania płyt gresowych bezpośrednio na podłożu (na hydroizolacji). Dostępne są w różnych wysokościach. Podstawki można łączyć ze sobą w celu uzyskania żądanej
wysokości, co pozwala na zniwelowanie nierówności
podłoża.

Stosujemy je, gdy zależy nam na podniesieniu poziomu
posadzki do konkretnej wysokości lub z powodu nierówności instalujemy posadzkę na zmiennych wysokościach. Miejsce pod płytami umożliwia tworzenie przestrzeni technicznych poniżej poziomu podłogi (np. do
ułożenia przewodów zasilających).

Umożliwiają montaż płyt na nierównym terenie. Dzięki regulacji nachylenia, pozwalają uzyskać równą powierzchnię całego tarasu, z zachowaniem 1-2% spadku,
co podnosi komfort użytkowania. Wsporniki można
regulować również po ułożeniu całej podłogi, ponieważ
płyty można łatwo demontować za pomocą specjalnego chwytaka.

Montaż na wspornikach

kluczowe korzyści:






Wsporniki umożliwiają szybki i sprawny montaż, dzięki nim płyty gresowe są łatwe do układania, wymiany, przenoszenia.
Możliwość zniwelowania nierówności terenu, dzięki zastosowaniu wsporników regulowanych.
Łatwość odprowadzania wód opadowych z powierzchni tarasu, balkonu bez konieczności stosowania spadku powierzchni.
Możliwośc zrównania poziomu podłogi salonu i tarasu za pomocą regulacji wsporników.
Możliwość ukrycia rur, kabli i innych przewodów.

Montaż na wspornikach

sposób montażu:
PODŁOŻE
 U
 kładanie płyt na wspornikach
jest niezwykle łatwe. Można je
układać bezpośrednio na gruncie,
regulując wysokość poszczegolnych
wspormików wg potrzeb. Można
też wykonać wylewkę betonową
lub skorzystać z istniejącego
utwardzonego podłoża, bez
konieczności jego usuwania bądź
wyrównywania.

MONTAŻ PŁYT

UŁOŻENIE INSTALACJI

POZIOMOWANIE POWIERZCHNI

 P
 rzy montażu powierzchni z płyt
gresowych o grubości 2 cm
i wymiarach 60 x 60 zalecane jest
użycie 5 wsporników na jedną płytę
(na narożnikach i pośrodku płyty).
 Płyty montuje się zachowując
kilkumilimetrową fugę,
umożliwiającą odprowadzenie wody
do podłoża.

 P
 omiędzy powierzchnią gruntu
a poziomem posadzki można
swobodnie poprowadzić różnego
rodzaju instalacje.

 W
 trakcie pracy należy sprawdzać
poprawność wypoziomowania
powierzchni, regulując poziom za
pomocą wsporników.
 Po ułożeniu całej powierzchni można
również bez problemu regulować
poziom posadzki, demotując w łatwy
sposób dowolną płytę.

Montaż na zaprawę klejową

Tradycyjne układanie gresu SOLID 2.0 na zaprawę klejową na wylewkach betonowych zalecane jest przede wszystkim na wszelkie powierzchnie zewnętrzne, po których
mogą poruszać się pojazdy (suchy montaż przeznaczony jest wyłącznie do ruchu pieszego). Nawierzchnia ułożona w tym systemie jest wyjątkowo odporna zarówno na
obciążenia dynamiczne jak i skoncentrowane. Płyty gresu SOLID 2.0, odpowiednio zamontowane wytrzymują nacisk 1000 kg na 1 płytę. Dzięki temu można je stosować
również na obszarach przemysłowych.

Zastosowanie:
wjazdy do garaży, podjazdy, schody zewnętrzne, parkingi, place, dziedzińce, hale przemysłowe

Montaż na zaprawę klejową

kluczowe korzyści:






Podwyższona wytrzymałość na duże obciążenia dynamiczne oraz skupione obciążenia statyczne.
Wysoka klasa antypoślizgowości.
Płyty gresowe SOLID 2.0 nie absorbują tłuszczu, smarów ani plam z benzyny.
Wszechstronne zastosowanie zarówno dla powierzchni mieszkalnych jak i użyteczności publicznej czy też komercyjnych.
Możliwość użycia tych samych płyt dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów, łącząc różne systemy montażu.

Montaż na zaprawę klejową

sposób montażu:
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 P
 rzed montażem płyt na zaprawę
klejową należy wykonać twarde
podłoże fundamentowe na bazie
cementu.
 Zalecane jest wykonanie spadku
1,2-2,5%, w zależności od rodzaju
i wielkości płyt oraz szerokości
i kierunku spoin.
 Dla zastosowań przemysłowych
niezbędna jest wylewka o grubości
8-10 cm wzmocniona stalową
kratownicą w połowie warstwy.

WYRÓWNANIE POWIERZCHNI
 Z
aprawa klejowa powinna być
równomiernie rozprowadzona
zarówno na betonowej powierzchni
jak i na płytach.
 Wymagane są szczeliny dylatacyjne.

SPOINOWANIE
 P
 o ułożeniu całej powierzchni należy
wykonać dokładne spoinowanie.
 Szczeliny pomiędzy płytkami muszą
być wypełnione zaprawą na bazie
cementu.

WYKOŃCZENIE
 P
 o zakończeniu spoinowania zaleca
się, natychmiastowe usunięcie
pozostałości cementu.
 Do dokładnego czyszczenia należy
użyć środka zalecanego przez
producenta zaprawy i spłukać obficie
wodą.

rendery: budynki mieszkalne

Wsparcie marketingowe
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rendery: budynki mieszkalne
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rendery: miejsca publiczne

Wsparcie marketingowe
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rendery: miejsca publiczne
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packshoty PRODUKTÓW

GRAVA 2.0

QUENOS 2.0

Wsparcie marketingowe

NEWSTONE 2.0

GIGANT 2.0

OPTIMUM 2.0
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