
 

Modern Concrete Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy 
w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub zastosowaniem Towaru przez 
Kupującego oraz niezastosowaniem się do wskazówek zawartych w niniejszej karcie produktu. 

 

 
 

 

DONICA Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO 

KARTA PRODUKTU 

OPIS PRODUKTU: 
Donice z betonu architektonicznego wykonane są metodą odlewania. Do zastosowania wewnątrz jak i wewnątrz, 
w miejscach publicznych i na terenach prywatnych w celu ukształtowania krajobrazu. Donice nie mogą być 
stosowane jako elementy konstrukcyjne ani do przenoszenia obciążeń. 
Beton architektoniczny jest materiałem naturalnym, na powierzchni którego występują pustki i wżery, rozłożone 
w sposób nieregularny o różnej intensywności i ilości oraz delikatne punktowe przebarwienia, mogą różnić się 
nieznacznie odcieniami. 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. 
Donice dostępne są w 2 formatach: 

• dł.100cm.szer.50cm.wys50cm 
• dł.50cm.szer.50cm.wys.50cm 

Dostępne są 4 odcienie: 
• biały 
• naturalny szary 
• ciemnoszary 
• antracyt 

 
 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU DLA ZAMIERZONEGO WYROBU: 
• Klasa betonu C30/37 
• Aspekty wizualne zgodne ze wzornikiem 
• Odchyłki od wymiarów 15mm 
• Nasiąkliwość 7.0% 

 

KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 13198 - 
PREFABRYKATY Z BETONU. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ULIC 
I OGRODÓW. 
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PRZYJĘCIE TOWARU: 
Wszelkie uszkodzenia, należy zgłaszać kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru). 
Po odbiorze przesyłki reklamacje dotyczące uszkodzeń nie będą przyjmowane. 
 

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA: 
Do pielęgnacji i czyszczenia donic 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 czyszczenia 
donic 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 itp. powinny być usuwane natychmiast. Donice muszą posiadać drożny otwór 
odwadniający przez cały okres użytkowania. Niedrożność w temperaturach ujemnych może skutkować 
zniszczeniem elementów, powstaniem rys i pęknięć z powodu zmiany objętości zamarzniętej wody. 
 
 
 
 
 

 
 


