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PŁYTY TARASOWE/ OGRODOWE Z BETONU  
ARCHITEKTONICZNEGO 

 
KARTA PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU: 

Płyty tarasowe z betonu architektonicznego wykonane są metodą ręcznego odlewania. 
Do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych w celu ukształtowania krajobrazu. 
Do wykorzystania w miejscach wyłącznie ruchu pieszego. 
Beton architektoniczny jest materiałem naturalnym, powierzchnia (lico) płyt tarasowych jest gładka, ale dopuszczalne jest występowanie 
delikatnych, małych otworów powietrznych na powierzchni, w szczególności mogą się one skupiać na obrzeżach płyty. Dopuszcza się różnice w 
odcieniach pomiędzy płytami, nawet w przypadku wyboru jednego koloru. Przebarwienia na płytach (niejednolitość koloru) to naturalna cecha 
produktu. Próbki kolorystyczne są poglądowe i należy pamiętać, iż beton architektoniczny podlega wpływom warunków atmosferycznych 
(wilgotności, temperatury, nasłonecznienia). Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, jednakże w czasie kontaktu z wodą i innymi płynami może 
absorbować wodę doprowadzając do czasowej lub stałej zmiany kolorystyki. 
Przebarwienia powstałe w wyniku zmian wilgotności, temperatury powietrza są cechą naturalną produktu, dlatego nie stanowią one wady 
produktu i nie mogą one być podstawą do reklamacji. 
Dodatkowo po dokonaniu montażu elementów wyrobów betonowych mogą nastąpić zmiany tonacji kolorystycznej jak i geometrii pod wpływem 
wysychania. 
 
Dostępne są 4 wybarwienia: 
Biały 
Naturalny (szary) 

Ciemny szary 

Antracyt 

 

PRZYJĘCIE TOWARU: 

Wszelkie uszkodzenia, należy zgłaszać kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru).  
Po odbiorze przesyłki reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych nie będą przyjmowane.  
Elementy mogą odbiegać od wymiarów podanych przez producenta o 0,9%. 

 

MONTAŻ: 

Dopuszcza się montaż:  
- Na kleje lub pianki POLIMEROWE (bezwodne) na wylewce betonowej,  
- Na wspornikach (jako tzw. taras wentylowany), legarach - przy zachowaniu 5 punktów podporu (4 rogi + środek),  
- Na podsypce – tak jak płyty chodnikowe, po uprzednim zagruntowaniu spodu płyt. 

 

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA: 

Do pielęgnacji i czyszczenia płyt z betonu architektonicznego nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych 

wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, np. silnego uderzenia twardym przedmiotem, 

który spowoduje uszczerbienia, pęknięcia, odkruszenia lub zarysowania nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Do czyszczenie płyt betonowych 

impregnowanych należy używać łagodnych detergentów i przemywać ciepłą wodą. Nie należy stosować środków zawierających substancje wybielające, 

amoniak lub substancje o właściwościach ścierających. Po umyciu należy wytrzeć suchą ściereczką. Silne zabrudzenia spowodowane gorącym tłuszczem, 

sokiem z cytryny, kawą, herbatą, sokami, wszelkie substancje pigmentowane lub z barwnikami itp. powinny być usuwane natychmiast. Zabronione jest 

używanie soli celem odladzania. Silniejsze zabrudzenia można czyścić za pomocą myjki wysokociśnieniowej, zachowując odległość strumienia 40-50 cm. 


