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Betony architektoniczne
w ostatnich latach stały się atrakcyjną
i nietuzinkową formą współczesnego
designu. Coraz częściej zdobią
elewacje budynków, a w niektórych
obiektach stanowią najbardziej
eksponowany element dekoracyjny,
dając architektom nieskrępowaną
dowolność aranżacji, zarówno
przy projektowaniu budynków,
jak również wystroju wnętrz.
Beton GRC jest materiałem wizualnie
lekkim i plastycznym - dzięki temu,
można go stosować w prostych
formach, a także w wyszukanych

elementach małej architektury.
Jednakże podstawowa zaleta ascetyczny, surowy wygląd i faktura
betonu - niewątpliwie stanowi
wyzwanie dla projektantów, którzy
mogą łączyć go z ceramiką, drewnem,
stalą i szkłem.
Wyraźny trend można coraz częściej
zobaczyć w salach konferencyjnych,
gabinetach, biurach, recepcjach,
salach teatralnych i galeriach sztuki.
Materiał ten, nadaje industrialny,
minimalistyczny charakter, zachowując
przy tym surowość formy oraz
loftowe oblicze.

GRC - Glasfibre Reinforced Concrete czyli beton wzmacniany włóknem szklanym,
to połączenie cech betonu: wytrzymałości i żywotności
z niezwykłą plastycznością i walorami ozdobnymi.

Dzięki temu produkty z GRC mogą mieć wyszukane
kształty i rozmiary. Lekkość i wytrzymałość
materiału pozwala na odlanie go w formach,
których granicą jest wyłącznie pomysłowość twórcy.
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Stosowanie deskowań oraz form
o zróżnicowanej fakturze, umożliwia
otrzymanie ciekawych powierzchni
wyrobu. Plastyczność betonu daje
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możliwość jego ciągłej obróbki
i doskonalenia powierzchni, a także
tworzenia skomplikowanych brył
geometrycznych.
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Właściwie wyprodukowany element
z betonu architektonicznego to taki,
dla którego zbędne lub zredukowane
są dalsze zabiegi wykończeniowe.
Beton architektoniczny nie posiada
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jednej określonej struktury, może być
gładki, porowaty lub posiadać każdą
inną powierzchnię (zamierzoną,
nieprzypadkową).
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GRC spotykany jest jako
element dekoracyjny
ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, jak
również okł adziny
schodów, kominków,
blatów kuchennych,
umywalek, zlewów czy
brodzików.
Standardowo zabezpieczamy powierzchnię
wszystkich elementów
wykonanych z betonu
a rc h i t e k t o n i c z n e g o
za pomocą impregnatu
GRC. W związku z tym,
uzyskujemy powierzchnie
bardziej odporne na
wilgoć i zanieczyszczenia,
a także zapobiegamy
naturalnej korozji betonu.
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Oprócz klasycznej faktury betonu,
można uzyskać powierzchnie gładkie
lub porowate, a zastosowanie nowoczesnej
chemii pozwala na dodanie kolorów
uszlachetniających surowy wygląd.
Szerokie zastosowanie idzie w parze
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z uniwersalnym charakterem betonu
architektonicznego, wobec tego
wykonuje się z niego między innymi
zabudowy witryn, meble, donice,
elementy małej architektury, bariery
dźwiękowe, parapety, etc.
www.itbud.com.pl

11

Opracowaliśmy własną, niezwykle
efektywną
formułę
betonu
architektonicznego. Wykonujemy
z niego gotowe płyty elewacji
zewnętrznych jak i wystroju wnętrz.
Na specjalne życzenie klientów
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przygotowujemy również nietypowe
elementy. Na co dzień współpracujemy
z projektantami i wytwórcami,
którzy realizują własne pomysły
z wykorzystaniem naszych suchych
mieszanek GRC.
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Firma itBUD jest wiodącym producentem suchych mieszanek
betonowych GRC. Poniżej przedstawiamy zestawienie naszych
wyrobów z zalecaną grubością odlewu i zastosowaniem:
GRC Detail

5 - 10 mm

mieszanka na bazie mikrokruszyw
do wykonywania precyzyjnych odlewów

FAKTURY I KOLORY

GRC Ultra

5 - 30 mm

mieszanka dedykowana do wykonywania
cienkościennych elementów

GRC Ultra S

5 - 30 mm

mieszanka do cienkościennych elementów
z dodatkiem środków odpowietrzających

GRC SCC

10 - 100 mm

mieszanka samozagęszczalna
(bez konieczności wibrowania formy)

Kolorem podstawowym naszych płyt jest
szary i biały. Jednak z pomocą pigmentów
tworzymy dodatkowe wybarwienia np. antracyt.
Na specjalne życzenie - przygotowujemy
również inne kolory.

GRC Classic

10 - 50 mm

klasyczna mieszanka betonu GRC

GRC Classic S 10 - 80 mm

klasyczna mieszanka betonu GRC
z dodatkiem środków odpowietrzających

GRC Hydro

10 - 60 mm

mieszanka przeznaczona do wykonywania
elementów hydrofobowych (wodoszczelnych)

GRC Light

20 - 80 mm

kompozycja o zmiejszonym ciężarze właściwym

GRC GT

30 - 150 mm

mieszanka zalecana do wykonywania odlewów
o dużych grubościach ścianek

plyta gładka

płyta porowata
trawertyn

biały

szary

Asortyment płyt elewacyjnych oferujemy
w trzech fakturach: gładka, trawertyn efekt naturalnych porów, olejowana - struktura
i kształt porów przypominających krople wody.

Przykład wykonania gniazda montażowego w płycie GRC
PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO GRC
KAPSEL MASKUJĄCY

GNIAZDO MONTAŻOWE
WZMOCNIENIE MONTAŻOWE
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Beton architektoniczny to nie t ylko
w ygląd, ale również w y trzymałość
i odporność na warunki środowiskowe.
Dlatego nasz beton GRC jest wzmacniany
włóknem szklanym cyrkonowym.

antracyt
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Oferujemy płyty w standardowych wymiarach 60x60x1,5cm oraz 60x120x1,5cm.
Na życzenie klienta wykonujemy również niestandardowe płyty o różnych
rozmiarach i grubościach. Realizujemy również inne elementy
według indywidualnej specyfikacji klienta.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa
www.itbud.com.pl
Dział handlowy: +48 22 566 42 65
Region północno-wschodni: +48 601 358 424
Region południowo-wschodni: +48 601 238 270
Region zachodni: +48 601 356 135

Zdjęcia realizacji, dzięki uprzejmości
Concrete-Art, Concrete Solutions,
Bogumił Gala Design i Cisowy Zakątek.
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