Beton
komórkowy

Płytki do PRAC WYKOŃCZENIOWYCH
I ARANŻACJI WNĘTRZ

Płytki TERMOBET
Płytki TERMOBET z betonu komórkowego o grubościach 5, 7,5
i 10 cm umożliwiają łatwe i szybkie wykonanie prac remontowych
oraz elementów aranżacji wnętrz np:

Termobet 4,0/600 -5x20x60
Wymiar (mm)

50x199x600

4

Masa 1 szt. [kg]
Zapotrzebowanie na 1m

2

8,33

- obudowy wanien
- ścianki prysznicowe
- szafki i regały kuchenne i łazienkowe
- przepierzenia i ścianki działowe
- zabudowy kominków
- konstrukcje grilla

Zalety:
Proste w montażu i obróbce
Łatwa obróbka oraz prosty montaż umożliwiają samodzielne
wykonywanie elementów z płytek TERMOBET. Szlifowanie
i docinanie materiału na dowolny kształt pozwala na wykonanie
efektownej i trwałej zabudowy.

Termobet 4,0/600 -7,5x20x60
Wymiar (mm)

75x199x600

Masa 1 szt. [kg]

7

Zapotrzebowanie na 1m 2

8,33

Trwałość
Elementy wykonane z płytek TERMOBET wyróżniają się dużą
trwałością i odpornością na obciążenia mechaniczne.
Płytki są niepalne, produkowane z surowców naturalnych
spełniają kryteria i wymagania najbezpieczniejszej Euroklasy A1.

Niewielka waga elementów
Niewielka waga elementów ułatwia murowanie oraz transport.
Zabudowa wykonana z płytek TERMOBET nie obciąża konstrukcji
oraz pozwala na łatwe dopasowanie do istniejącej zabudowy.

Najwyższa klasa dokładności

Termobet 4,0/600 -10x20x60
Wymiar (mm)

100x199x600

Masa 1 szt. [kg]

9

Zapotrzebowanie na 1m 2

8,33

Dzięki dokładnym wymiarom do 1 mm, mogą być łączone
za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej lub pianki
montażowej, co zapewnia równą powierzchnię i nie wymaga
tynkowania pod okładziny ceramiczne. Montaż jest czysty
i łatwy zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Płytki TERMOBET można stosować w warunkach
wysokiej

wilgotności.

Naturalne

surowce

bardzo

stosowane

w procesie produkcji zapewniają wysoką odporność na
korozję biologiczną, zapobiegają rozwojowi bakterii, pleśni
i grzybów.

Przykłady zastosowania
Przepierzenia i ścianki

Obudowy wanien

Regały

Zabudowy kominków

Zabudowa łazienkowa

Konstrukcje grilla

www.termobet.pl

Zakład produkcyjny - Tarnów
ul. Mroźna 18 33-102 Tarnów
Zakład produkcyjny - Będzin
ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
tel. 14 689 29 30
e-mail: dok@termobet.pl

