Ekstremalne
rozwiązania
posadzkowe

Od projektu do efektu

Bautech to polski producent posadzek
przemysłowych Bautech INDUSTRY
oraz posadzek i tynków dekoracyjnych
Bautech FUTURA.
Wysoka jakość produktów, profesjonalna
pomoc techniczna i projektowa oraz
najwyższe standardy obsługi doceniane
są przez szerokie grono naszych Klientów.

Zapewniamy wsparcie
techniczne na każdym
etapie inwestycji:
projektowym, wykonawczym
i eksploatacyjnym.

Posadzki Bautech do
ekstremalnych rozwiązań.
Dynamicznie rozwijająca się
automatyzacja magazynów
i obiektów przemysłowych oraz
rosnące wymagania sprawiają, że
dotychczasowe standardy posadzkowe
przestają spełniać swoją rolę.
Ponadprzeciętna równość i płaskość,
pętle indukcyjne zapewniające
automatyczny ruch wózków widłowych
bez zakłóceń magnetycznych, potężne
siły skupione i ścinające, wymogi
odprowadzania ładunków
czy termoizolacja to tylko niektóre
czynniki, z którymi musimy się
zmierzyć na etapie specjalistycznego
projektowania posadzek.
Rozwiązania systemowe Bautech
to zaawansowane projekty posadzek
wraz z warstwami podbudowy,
specjalistyczne materiały o najwyższych
parametrach technicznych, kontrola
receptury mieszanki betonowej
i odpowiedzialne, rekomendowane
firmy wykonawcze.
Doświadczenie i wąska specjalizacja
firmy Bautech gwarantuje
ekonomiczne rozwiązania
do ekstremalnych wymagań.

Bautech FROST SYSTEMTM

Rozwiązanie przeznaczone
do mroźni i chłodni.

Cechy szczególne:
▪

Bardzo duża nośność konstrukcji
posadzki na warstwie izolacji
termicznej.

▪

System odporny na zmiany
temperatury.

▪

Bardzo wysoka odporność
na siły ścinające.

▪

Chemiczne utwardzenie powierzchni
ograniczające nasiąkliwość.

▪

Posadzka niepyląca, spełniająca
wymagania sanitarne.

Bautech INDUCTION FORKLIFT FLOOR SYSTEMTM (IFFSTM)

Rozwiązanie przeznaczone
pod systemy z indukcyjnym,
automatycznym prowadzeniem
wózków widłowych.

Cechy szczególne:
▪

Spełnia szczególne wymagania
dotyczące równości i płaskości.

▪

Bardzo duża nośność konstrukcji
posadzki uwzględniająca siły
skupione od systemów regałowych
i transportowych.

▪

Spełnia wytyczne dla systemów VNA,
VDMA oraz FEM.

▪

Brak zakłóceń dla systemów
automatycznej kontroli.

▪

Bardzo wysoka odporność
na siły ścinające.

▪

Rezystancja upływu Ru ≤ 1∙106 Ω.

Bautech HEAVY DUTY SYSTEMTM

Rozwiązanie przeznaczone pod
najcięższe warunki użytkowe
w magazynach samonośnych oraz
w obiektach o nietypowych
konstrukcjach i układach regałowych.

Cechy szczególne:
▪▪ Bardzo duża nośność rozwiązania,

pozwalająca przenosić znaczne
obciążenia statyczne i dynamiczne.

▪▪ Najwyższa odporność na ścieranie.
▪▪ Rozwiązanie pod ruch bardzo

dużych wózków widłowych oraz
niestandardowych pojazdów
o znacznych rozmiarach i dużej masie.

▪▪ Dostosowana pod składowanie bardzo
ciężkich elementów i urządzeń.

▪▪ System dostosowany do ekstremalnej
i bardzo dużej intensywności ruchu.

Bautech MILITARY SYSTEMTM

Rozwiązanie przeznaczone pod
ekstremalne warunki użytkowe
w obiektach wojskowych i lotniczych.

Cechy szczególne:
▪▪ Bardzo duża nośność konstrukcji
nawierzchni.

▪▪ System spełniający wymagania norm
wojskowych.

▪▪ Brak zakłóceń dla systemów

elektronicznych, radiolokacyjnych itp.

▪▪ Bardzo wysoka odporność na warunki
atmosferyczne.

▪▪ Ograniczenie korozji.

Bautech BAUMEX SMART 3D®

Konstrukcyjne makrowłókna
polimerowe do zastosowania
w posadzkach przemysłowych
oraz nawierzchniach zewnętrznych.

Cechy szczególne nawierzchni
z użyciem zbrojenia
polimerowego Bautech
BAUMEX SMART 3D®:
▪
▪

Trwała i łatwa w eksploatacji.

▪

Odporna na powstanie rys
skurczowych i spękań.

▪
▪

Odporna na duże obciążenia.

▪

Odporna na środki odladzające.

Spełnia szczególne wymagania dot.
użytkowania.

Odporna na zmienne warunki
atmosferyczne (cykl zamrażania
i odmrażania).

Zachęcamy do kontaktu z nami:

RG-02

Region zachodni
Centrum Obsługi Klienta
tel. 725 770 077
e-mail: COK02@bautech.pl

RG-03
Gdańsk
Olsztyn

Szczecin

Białystok

Bydgoszcz
Poznań

Warszawa

Zielona Góra

RG-01

RG-04

Łódź

Region południowy
Doradca techniczny
tel. 603 794 339
Centrum Obsługi Klienta
tel. 725 770 077
e-mail: COK02@bautech.pl

Lublin

Wrocław

Kielce

Opole

Region północno-wschodni
Doradca techniczny
tel. 603 780 078
Centrum Obsługi Klienta
tel. 607 883 300
e-mail: COK01@bautech.pl

Katowice
Kraków

Rzeszów

Region wschodni
Doradca techniczny
tel. 661 610 955
Centrum Obsługi Klienta
tel. 607 883 300

e-mail: COK01@bautech.pl

Doradztwo i projektowanie
e-mail: techniczny@bautech.pl

▪▪ Posadzki przemysłowe:

betonowe, cienkowarstwowe,
epoksydowe, poliuretanowe

▪▪ Włókna zbrojeniowe
▪▪ Produkty do betonu

▪▪ Betonowe posadzki
dekoracyjne

▪▪ Posadzki i tynki

z mikrocementu

polerowanego

▪▪ Betonowe place zewnętrzne:
składowe, kontenerowe

▪▪ Betony architektoniczne
▪▪ Lastryko, podłogi 3D
▪▪ Beton stemplowany

▪▪ Maszyny, narzędzia, akcesoria

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno

T: +48 22 716 77 91
E: bau@bautech.pl

bautech.pl

