
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI WYKOŃCZENIA ELEWACJI
NAJWYŻSZA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA I AKUSTYCZNA

BARDZO DOBRE WŁASNOŚCI UŻYTKOWE /bez konieczności konserwacji, odporny na 
szkodniki, ataki wandalizmu

MAKSYMALNA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZDOLNOŚĆ DO ZAPEWNIENIA STABILNEGO MIKROKLIMATU WE WNĘTRZACH
DOWOLNOŚĆ KSZTAŁTOWANIA formy, faktury, koloru
TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NA LATA

NAJLEPSZA IZOLACYJNOŚĆ / brak mostków termicznych

POWIERZCHNIE ELEWACYJNE 
ŚCIAN WARSTWOWYCH



 
koloru 

 faktury powierzchni

kształtu

DOWOLNOŚĆ KSZTAŁTOWANIA 
WARSTWY ELEWACYJNEJ
POD WZGLĘDEM:



Betony można barwić w masie na kilka kolorów: żółty, zielony, 
czerwony antracytowy, szary. Betony barwione w masie nie 
maja powierzchni malowanej, zatem taki beton jest tak samo 
trwały jak beton szary. 
Preferujemy trzy podstawowe kolory:
– biały
– szary
– antracytowy

Kolor betonu zależy także od rodzaju cementu, który jest 
zastosowany do danego elementu konstrukcyjnego. 
W zakładzie Baumat znajduje się wiele próbek z zastosowaniem 
dostępnych na rynku cementów. 

Od lat wykonywane są także zabiegi wyrównujące kolory 
powierzchni betonu, Do zabiegów tych należą:
hydrofobizowanie, woskowanie,lakierowanie czy nanoszenie 
powłok antygraffiti powoduje że możemy uzyskać powierzchnie: - matowe,
- błyszczące,
- tłuste,
,- aksamitne,
,- silnie błyszczące, szkliste.

Dzięki użyciu lazurów do betonu można wyrównać kolor 
pozostawiając piękną strukturę powierzchni betonowej. 
Lazury do betonu mogą także zintensyfikować kolor 
powierzchni lub nadać zupełnie inny odcień.

KOLORY BETONU  

KOSMETYKA POWIERZCHNI  

Hydrofobizatory do betonu oraz lazur do betonu antracytowego

Lazury do betonu o różnym kolorze , zachowujące strukturę 
powierzchni

Budynek jednorodzinny w Kopaninie pod Toruniem,
z projektu PL ARCHITEKCI



POWIERZCHNIE  

WŁASNA MATRYCA zastosowana w budynku biurowym 
Wolf w Warszawie, GFRC 3%, SPRAY, CEM II -DYNAMIK

Budynek biurowy Wolf, Warszawa ul.Marszałkowska

Powierzchnia od formy stalowejBudynek biurowy Gliwice

POWIERZCHNIE GŁADKIE 
OD FORMY STALOWEJ  

We współczesnej technologii betonu możemy uzyskać 
powierzchnie:
 • płukane
, • wytrawiane
• gładkie od formy stalowej
• zacierane mechanicznie
 • z odciskiem od matryc z tworzywa
• wałkowane

Każda z tych powierzchni ma swój indywidualny charakter, 
różne są nakłady pracy i środków chemicznych oraz 
dodatkowych akcesoriów do uzyskania poszczególnych 
efektów.
Typ powierzchni, sposób betonowania elementu i rodzaj 
zbrojenia wpływają na estetykę.



Dom jednorodzinny pod Toruniem - powierzchnia od formy stalowej



Dom jednorodzinny pod Poznaniem - powierzchnia od formy stalowej



Betony można barwić w masie na kilka kolorów: żółty, zielony, 
czerwony antracytowy, szary. Betony barwione w masie nie 
maja powierzchni malowanej, zatem taki beton jest tak samo 
trwały jak beton szary. 
Preferujemy trzy podstawowe kolory:
– biały
– szary
– antracytowy

Kolor betonu zależy także od rodzaju cementu, który jest 
zastosowany do danego elementu konstrukcyjnego. 
W zakładzie Baumat znajduje się wiele próbek z zastosowaniem 
dostępnych na rynku cementów. 

Od lat wykonywane są także zabiegi wyrównujące kolory 
powierzchni betonu, Do zabiegów tych należą:
hydrofobizowanie, woskowanie,lakierowanie czy nanoszenie 
powłok antygraffiti powoduje że możemy uzyskać powierzchnie: - matowe,
- błyszczące,
- tłuste,
,- aksamitne,
,- silnie błyszczące, szkliste.

Dzięki użyciu lazurów do betonu można wyrównać kolor 
pozostawiając piękną strukturę powierzchni betonowej. 
Lazury do betonu mogą także zintensyfikować kolor 
powierzchni lub nadać zupełnie inny odcień.

 matryce na zamówienia indywidualne 
np.: ze zdjęć 

 w ofercie jest ponad 260 wzorów, 
które są używane do nadawania struktury 

na warstwie zewnętrznej ściany trójwarstwowej

wzory standardowe, takie jak struktury 
drewna, kamienia, nowoczesnych form 

 
POWIERZCHNIE OD MATRYC 

Z TWORZYWA



Ściany zewnętrzne budynku 
biurowego MetalBark w Bydgoszczy 

wykonane przy użyciu matryc 



Elewacja apartamentu 
w Halmstad wykonana przy użyciu matryc 



  

BONIOWANIE 

 

Bonie to ozdobne, równoległe żłobienia w elewacji nadające 
jej elegancki charakter.
Boniować można całe elewacje lub tylko niektóre elementy 
np. cokoły, naroża ścian, pilastry czy filary.  
Bonie świetnie odnajdują się w nowoczesnych zabudowach 
nadając im odpowiedni charakter. 



 kruszywo 8-16, nova 02, 
powierzchnia płukana do 1mm 

 otoczakowe, 2-8, nova 005, 
powierzchnia płukana do 0,3mm

grys 8-16, 
powierzchnia płukana ok. 5mm 

 
POWIERZCHNIE PŁUKANE



W toruńskim projekcie beton otacza piękną cegłę oraz skałę 
wulkaniczną przywiezioną prosto z Wysp Kanaryjskich.

Całą powierzchnię podzielono na elementy o różnych kształtach. 
Rysunki warsztatowe elementów Pikado oraz technologie produkcji 
zostały opracowane przez firmę Baumat. Po zamocowaniu 
elementów złącza prefabrykatów zostały zabetonowane, a płyta 
skuta do głębokości ok. 2 cm, tak aby odsłonić cegłę do 
powierzchni wzorcowej.
Firma Baumat wykonała łącznie około 4120 m2 okładzin.

wysegregowane cegły

wzorcowe wypełnienie formy
ręcznie łamanymi cegłami

powierzchnia wzorcowa 
elementu przygotowana 
przez F. Menisa

  

POWIERZCHNIE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH
PROJEKTÓW 

Jordanki centrum kulturalno-kongresowe w Toruniu



Dziękujemy :-)  

Baumat Sp. z o.o.     ul. Wapienna 10     87-100 Toruń
biuro@baumat.com.pl      +48 (56) 65 74 311     www.baumat.com.pl  


