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MOCNE PŁYTKI
do dużych obciążeń

Wyprodukowano w Niemczech
Kamionka szlachetna/Klinkier ceramiczny/Akcesoria
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SERWISY
Pierwszym wrażeniem Twojego biznesu dla klientów jest jego wygląd. 
Jaką wiadomość przekazuje poplamiona, zabrudzona i zużyta podłoga? 
Rozpocznij mocnym akcentem i utrzymaj taki stan dzięki wytrzymałej 
posadze, która jest odporna na olej, płyny, duże obciążenia i mocne 
uderzenia występujące w warsztacie samochodowym. Łatwe w czy-
szczeniu płytki ceramiczne zachowują swoje walory estetyczne przez 
lata w najcięższych warunkach. 

Wiodący światowi producenci samochodów polegają na płytkach Argelith, 
aby utrzymać swoje warsztaty serwisowe w stanie bezpiecznym i czys-
tym oraz uczynili produkty Argelith integralną częścią swoich budynków. 

Firma Argelith oferuje rozwiązania w zakresie wytrzymałych podłóg dla 
każdej części Twojego biznesu. Nasze łatwe w czyszczeniu podłogi 
antypoślizgowe zapewnią warsztatom, myjniom i salonom wystawowym 

profesjonalny wygląd na lata.

Klasyczny czerwony klinkier firmy Argelith stanowi ponadczasowy wybór dla warsztatów samochodowych. Twoje miejsce pracy powinno 
być odzwierciedleniem branży - wywodzącej się z tradycji, o jakości, która przetrwa pokolenia. Dzięki zdobytemu uznaniu za trwałość 
i wytrzymałość, klinkier Argelith stał się również ulubionym produktem w remizach strażackich i stacjach samochodów ciężarowych. 
Solidne płytki klinkierowe w kolorze czerwonym ceglastym o grubości do 30mm są produkowane do największych obciążeń.

CLASSIC
Tradycyjny klasyk
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SALONY WYSTAWOWE / KERASIG

Gdy klienci przechadzają się po salonie, ich uwaga 
powinna się koncentrować na samochodach. Łatwa w 
czyszczeniu podłoga wyłożona płytkami uwypukli posia-
dany stan z najlepszej strony i zapewni wytrzymałość 
do przenoszenia dużych obciążeń bez pęknięć. 
Płytki dużego formatu 30x30 lub 40x40 cm tworzą 
wspaniałe tło w salonie wystawowym. Natomiast w 
warsztacie serwisowym, wymagania dużych obciążeń 
najlepiej spełniają mniejsze formaty takie jak 10x20 lub 
20x20 cm. 

Do salonów wystawowych popytem cieszą się formaty 
30 x 30 lub 40 x 40 cm. 
Firma Argelith jest znana z produkcji najtwardszych i 
najgrubszych płytek na świecie, ale czy wiedziałeś, że 
płytki Argelith mogą być również stylowe? Dzięki serii 
Dekortec o wymiarach płytek 30x30 i 40x40 zapewnisz 
sobie nowoczesny design. 
Poproś o próbki! 

Zapewnij klientom i pracownikom bezpieczeństwo za pomocą płytek antypoślizgowych Argelith. 
Powierzchnia z teksturą, ale nie ziarnista, zapobiega ślizganiu, pozostając jednocześnie łatwą 
w czyszczeniu. Dostępne są różne poziomy antypoślizgowości w celu spełnienia potrzeb w 
warsztacie, myjni lub salonie wystawowym. 

Oznacz kanały warsztatowe i inne niebezpieczne strefy w sposób trwały i wyraźny za pomocą 
żółto-czarnych pasów ułożonych z płytek Kerasig.

28 cm 20 cm 14 cm

Kerasig®

Kerasig - Znaki bezpieczeństwa

Forma spełnia funkcję
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I NAPOJÓW

W badaniach wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej symulowane są obciążenia 
nawet większe od tych, jakim poddawane są płytki w rzeczywistości. Płytki 
muszą ich doświadczyć i wytrzymać je. Inspekcje przeprowadzone w niektórych 
branżach pokazują naprawdę szokujące obciążenia, jakim poddawane są podłogi 
ceramiczne! Nawet jeśli maszyny przemysłowe nie są uruchomione, wywierają 
nacisk kilku ton na centymetry kwadratowe podłogi. Po uruchomieniu, maszyny 
dodatkowo generują drgania i wstrząsy, które wywołują dodatkowe naprężenia 
mechaniczne. 
Żadna z powyższych rzeczy nie powoduje uszkodzenia płytek ceramicznych 
Argelith. Wytrzymałe platformy jezdne wyposażone w rolki są często używane 
do transportu ładunków o masie kilku ton w obiektach przemysłowych. Ponieważ 
płytki ceramiczne Argelith poza dużą wytrzymałością na ściskanie i zgina-
nie charakteryzują się wyjątkowo dużą obciążalnością punktową, mogą łatwo 
przenosić takie obciążenia.

DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

Niezawodność, łatwość czyszczenia i bezproblemowy okres użytkowania - są 
właściwościami, które decydują o idealnej podłodze przemysłowej. Podłoga z 
firmy Argelith stanowi właściwą decyzję na przyszłe dziesiątki lat. 

Podłoga odgrywa kluczową rolę w konstrukcji budynku. Stanowi ona fundament 
dla całej produkcji, podtrzymujący maszyny, pracowników i transport wewnętrzny.

PODŁOGI CERAMICZNE – 
PRZEKONAJ SIĘ
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HEXALITH

Powierzchnia posadzki odgrywa kluczową rolę w zakładzie produkcyjnym. Stanowi 
fundament całej powierzchni produkcyjnej i wszystkie maszyny są zamontowane na 
niej. 
Uszkodzenie powierzchni produkcyjnej może być trudne do naprawy i konsekwencje 
mogą być poważne. W najgorszym przypadku oznacza to czasowe zamknięcie 
zakładu, skutkujące utratą produkcji. Bardziej ekonomiczne jest zaplanowanie i 
zastosowanie najlepszych materiałów od samego początku i uniknięcie problemów w 
przyszłości. Płytki Hexalith posiadają kilka zalet wynikających z ich grubości i kształtu. 
Płytki Hexalith są idealne do zastosowania w strefach mokrych, które są narażone 
na działanie substancji chemicznych lub w miejscach, w których występuje duży ruch 
wózków widłowych lub

podnośników paletowych. W połączeniu z układaniem płytek metodą wibracyjną 
(zapewniającą jednorodną strukturę podłogi – warstwa zaprawy i płytka są układane 
w pojedynczym kroku – patrz broszura „Metoda wibracyjna” firmy Argelith) można 
całkowicie uniknąć wielu problemów. 

Prawie okrągły kształt płytki pozwala na tworzenie spadków pod różnymi kątami 
bez krawędziowania narożników płytki, skutkując optymalnym odprowadzeniem 
cieczy. Płytki Hexalith są użytkowane z powodzeniem przez firmy, w których 
występują największe obciążenia termiczne, mechaniczne i/lub chemiczne. Specjalne 
właściwości płytek Hexalith sprzyjają łatwemu i dokładnemu czyszczeniu, skutkując 
wyższą wydajnością i niższymi kosztami.

Wszystkie nasze płytki ceramiczne charakteryzują się mikro zagęszczoną 
strukturą wyprodukowaną pod najbardziej rygorystyczną kontrolą jakości. 
Płytki ceramiczne z firmy Argelith są prasowane pod dużym naciskiem i poddawa-
ne dokładnie kontrolowanemu wypalaniu. W wyniku tego rygorystycznego procesu 
nasze płytki osiągają najlepsze wyniki testów. Bardzo niska nasiąkliwość wodna 
poniżej 0,1 % jest uzyskiwana bez glazurowania lub uszczelniania. Oznacza 
to wspaniałą odporność na plamy, łatwość czyszczenia i bardzo długi okres 
użytkowania. 

Wszystkie bardzo dobre powody, aby planować z firmą Argelith!

HIGIENA 
Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów, Projektantów i Konstruktorów (EHEDG), 
organizacja prywatna, niezależna od państwa, spojrzała krytycznym okiem na 
wymagania higieniczne przemysłu spożywczego - wliczając w to wykładziny 
podłogowe - i opublikowała wytyczne, które określają rozwiązania powszechnych 
problemów – patrz EHEDG Dok. 44: Zasady higienicznego projektowania dla 
zakładów spożywczych. 

Koncepcja analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli ma na celu zapew-
nienie jakości i bezpieczeństwa żywności poprzez takie środki jak kompleksowe 
instrukcje czyszczenia i wymagania higieniczne. Firma Argelith spełnia powyższe 
wysokie wymagania dotyczące posadzek.

Sukces płytek Hexalith

®
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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Jasnoszary    200

R 12 V06R 12R 11R 10

POWIERZCHNIE

Zaokrąglona 
krawędź

*tylko w R10

* W kolorze Czerwonym podpalanym dostępne są jedynie następujące płytki wykończeniowe: płytki parapetowe, nakrycia muru, stopnice i listwy.

Tytanowo-szary        220 Antracytowy              230 Beżowy         300

Biały Arkona             310 Piaskowo-żółty         400 Kremowo-żółty         410

Atlanta                       250 Szary porfir               251 Miha                           610

Czerwony ceglasty     110 Czerwony podpalany  150 

Listwa

Cokół wklęsły narożny 
zewnętrzny o kącie prostym

Stopnica 
Nakrycia muru 

Płytki parapetoweCokół wklęsły pionowy

Narożnik 
wewnętrzny Narożnik 

zewnętrzny

Cora                           600 

Cokół wklęsły narożny 
wewnętrzny o kącie prostym
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POWIERZCHNIE / PŁYTKI WYKOŃCZENIOWE 
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R11/R12R09/R10 R12 V04/R12 V06

Cokół wklęsły poziomy
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R13 V10

Narożnik 
wewnętrzny

Narożnik 
zewnętrzny

Kąt prosty 
wewnętrznyKąt prosty 

zewnętrzny Stopnica 

Zaokrąglona 
krawędź

Cokół wklęsły pionowy
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Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH
Schledehauser Str. 133•49152 Bad Essen, Germany    

Phone: +49 (0) 5472 402-0•Fax: +49 (0) 5472 402-510   
 export@argelith.com•www.argelith.com
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