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GRESPANIA TECHNICAL SOLUTIONS
Con Grespania Technical Solutions, Grespania mira a posizionarsi in un settore attualmente
molto esigente come l’architettura. Per questo ha creato uno spazio appositamente dedicato
ai propri prodotti più singolari, alle loro proprietà e applicazioni architettoniche.
La filosofia di lavoro che definisce Grespania Technical Solutions si riassume in due fattori
chiave: sostenibilità e innovazione.
SOSTENIBILITÀ
Fin dall’inizio, uno dei principali obiettivi di Grespania è stato minimizzare l’impatto
sull’ambiente dei propri processi produttivi: infatti, concetti quali efficienza energetica o
riciclaggio sono parte integrante dell’attività svolta da ormai più di tre decenni. Grazie a
Grespania Technical Solutions, Grespania si differenzia dai concorrenti offrendo non solo
un sistema di produzione sostenibile ed efficiente, ma anche una gamma di prodotti con un
effetto positivo sull’ambiente.
INNOVAZIONE
Uno dei principali fattori che hanno consentito a Grespania di diventare un’azienda leader
nel settore è la costante innovazione tecnologica e del prodotto. La capacità e la flessibilità
della produzione, basata su sistemi di produzione lean e sui magazzini intelligenti, fanno sì
che l’azienda sia in grado di offrire soluzioni costruttive che si adattano in tempi record alle
esigenze di ogni cliente.
Con Grespania Technical Solutions l’idea è fornire un valore aggiunto ai clienti con prodotti
innovativi e che contribuiscano allo sviluppo positivo dell’ambiente e della società.

GRESPANIA TECHNICAL SOLUTIONS
Założeniem Grespania Technical Solutions jest uplasowanie produktów Grespanii w czołówce
niezwykle wymagającego sektora, jakim jest architektura. W tym celu stworzyliśmy oddzielną
sekcję poświęconą naszym najbardziej innowacyjnym produktom, gdzie wyjaśniamy ich
właściwości i zastosowanie w architekturze.
Filozofia pracy Grespania Technical Solutions zawiera się w dwóch pojęciach: zrównoważony
rozwój oraz innowacja.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Od samego początku istnienia Grespanii jednym z głównych założeń firmy jest maksymalna
redukcja wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko, przez co z pojęciami takimi
jak wydajność energetyczna czy recycling spotykamy się na co dzień od przeszło trzydziestu lat.
Szeroka gama produktów wchodzących w skład oferty Grespania Technical Solutions wyróżnia
naszą firmę spośród konkurencji, gdyż są one odzwierciedleniem zrównoważonych i efektywnych
systemów produkcyjnych, oraz mają pozytywny wpływ na środowisko.
INNOWACJA
Jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do usytuowania Grespanii w pozycji lidera
sektora, jest ciągła innowacja technologiczna produktów. Nasza elastyczność i zdolność
produkcyjna, oparta na systemach produkcyjnych LEAN, określanych mianem odchudzonej
produkcji, w połączeniu z naszymi inteligentnymi magazynami sprawiają, że mamy możliwość
tworzenia rozwiązań konstrukcyjnych przystosowanych do potrzeb każdego Klienta w
rekordowym czasie.
Grespania Technical Solutions ma za zadanie zwiększenie satysfakcji Klienta poprzez oferowanie
innowacyjnych produktów mających pozytywny wpływ na środowisko oraz przyjaznych rozwiązań
dla użytkowników.

4

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

5

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

GUIDA PER L’UTENTE
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
DESCRIZIONE
OPIS

INDICE
SPIS TREŚCI

VANTAGGI
ZALETY

NUMERO DELLA PAGINA
NUMER STRONY

SOLUZIONE
ROZWIĄZANIA

APPLICAZIONE
ZASTOSOWANIA
NUMERO DELLA SEZIONE
NUMER SEKCJI
TIPOLOGIA
TYPY
SIMBOLOGIA
SYMBOLE

ULTERIORI INFORMAZIONI
DODATKOWE INFORMACJE

SERIE DISPONIBILI
DOSTĘPNE SERIE

SYMBOLOGIE
ZEICHENERKLÄRUNG

SIMBOLOGIA
SYMBOLE

MODELLO
WYDANIE

FORMATI
WYMIARY

+IINFORMAZIONI
+ INFORMACJA

SOLUZIONE IMPIEGATA
POWIĄZANE ROZWIĄZANIA

6

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

7

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

INDICE / SPIS TREŚCI
IMPEGNO
ZAANGAŻOWANIE

PROGETTI
PROJEKTY

H&CTILES
H&CTILES

COVERLAM
COVERLAM

PORCELLANATO TECNICO /
TUTTA MASA
GRES TECHNICZNY /
BARWIONY W PEŁNEJ MASIE

20MM
20MM

ANTISCIVOLO
ANTYPOŚLIZGOWE

FACCIATE VENTILATE
ELEWACJE WENTYLOWANE

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
PODŁOGI PODNIESIONE

COLLEZIONI
KOLEKCJE

CARATTERISTICHE TECNICHE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

7

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

01.
IMPEGNO
ZAANGAŻOWANIE
9. / IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
13. / IMPEGNO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE
VERPFLICHTUNG ZUR PROFESSIONELLEN ENTWICKLUNG

8

01

9

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

10

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

SCARICO LIQUIDO ZERO

SCARICO
LIQUIDO

0%

IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

O DPADY

Tutta l’acqua del processo produttivo e il materiale
scartato durante la produzione, i sedimenti dei
filtri, ecc. sono riciclati internamente e riutilizzati
nel processo produttivo degli stabilimenti di
Grespania a Castellón, a Nules e a Moncofar,
garantendo che nessun elemento in grado di
alterare l’equilibrio dell’ambiente sia emesso
all’esterno.
ODPADY 0%
W Grespanii, woda używana w procesie
produkcyjnym oraz inne pozostałości, takie
jak odpady z filtrów, przechodzą wewnętrzny
proces oczyszczania, a następnie są ponownie
stosowane do produkcji w fabrykach w Castellon,
Nules i Moncofar, gwarantując w ten sposób, że
jakikolwiek element mogący zaburzyć równowagę
otoczenia nie wydostaje się na zewnątrz.

CERTIFICAZIONE ISO 9001

Grespania dispone di un sistema di gestione
ambientale - strutturato e certificato
secondo le direttrici della norma ISO 14001
e sottoposto ad audit esterni effettuati ogni
anno - che consente di individuare, valutare
e minimizzare l’impatto dell’attività produttiva
sull’ambiente.

È stato instaurato un sistema di qualità in
adempimento delle specifiche della norma
internazionale UNE EN ISO 9001, che stabilisce i
requisiti necessari per garantire la qualità nelle
fasi di progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione.

Grespania posiada System Zarządzania
Środowiskowego stworzony według normy ISO
14001, poddawany co roku procedurom audytu
zewnętrznego, który pozwala na identyfikację,
ocenę i minimalizację wpływu procesu
produkcyjnego na otoczenie.

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

TECHNICAL SPECIFICATION

CERTYFIKAT ISO 9001
Wprowadziliśmy system zarządzania jakością,
zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez
międzynarodowy system UNE EN ISO 9001, który to
ustanawia niezbędne do spełnienia wymogi mające
na celu zapewnienie kontroli jakości na wszystkich
etapach projektu, produkcji i komercjalizacji.

AMBIENTE
ŚRODOWISKO NATURALNE

UNE-EN ISO 14021:2002
ENVIROMENTAL LABELS AND DECLARATIONS.
SELF-DECLARED ENVIROMENTAL CLAIMS (TYPE II ENVIROMENTAL
LABELLING)
GRESPANIA S.A.

CV-16 Ctra. Castellón-Alcora km 2,200 - P.O. Box 157 - 12008 Castellón

CERTIFICAZIONE ISO 14001

CERTYFIKAT ISO 14001

GREEN TECHNOLOGY

DECLARES THAT THE PRODUCT

PORCELANIC SPRAY-DRIED POWDER

La tutela dell’ambiente è una priorità per Grespania:
dalla scelta delle materie prime fino alla spedizione
dai propri magazzini dei rivestimenti in ceramica che
produce.

has been evaluated under thechnical specific requirements: UNE-EN ISO 14021:2002,
enviromental labels and declarations. Self-declared enviromental claims (Type II
enviromental labelling)
MINIMUM PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT: 36,08%

					
				
Quality Department 					

Le piastrelle in ceramica di Grespania sono riciclabili al
100% e sono prodotte impiegando una materia prima
con elevate percentuali di materiale riciclato, che
oscillano dal 36,08% per il porcellanato al 74,90% per
il rivestimento; sono chimicamente inerti e si producono
utilizzando argille e altre materie prime inorganiche
ricavate da giacimenti minerari naturali.
Płytki ceramiczne Grespania są w 100% przetwarzalne
i produkowane z surowców o wysokiej zawartości
materiałów z odzysku, począwszy od 36,08 % w przypadku
gresu, aż po 74,90% w płytkach ceramicznych. Warto
dodać, że są one chemicznie obojętne i produkowane
przy użyciu gliny oraz innych surowców nieorganicznych,
uzyskiwanych z naturalnych złóż mineralnych.

Poszanowanie dla środowiska naturalnego jest
dla Grespanii priorytetem, począwszy od wyboru
surowców a skończywszy na momencie wydania
wyprodukowanych wyrobów ceramicznych z magazynu.

100% RICICLABILI
100% PRZETWARZALNE

GREEN TECHNOLOGY

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

TECHNICAL SPECIFICATION

UNE-EN ISO 14021:2002
ENVIROMENTAL LABELS AND DECLARATIONS.
SELF-DECLARED ENVIROMENTAL CLAIMS (TYPE II ENVIROMENTAL
LABELLING)
GRESPANIA S.A.

CV-16 Ctra. Castellón-Alcora km 2,200 - P.O. Box 157 - 12008 Castellón

DECLARES THAT THE PRODUCT

WALL-TILE SPRAY-DRIED POWDER
has been evaluated under thechnical specific requirements: UNE-EN ISO 14021:2002,
enviromental labels and declarations. Self-declared enviromental claims (Type II
enviromental labelling)
MINIMUM PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT: 74,90%

					
				
Quality Department 					

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT
Inoltre, dispone della dichiarazione ambientale del prodotto tipo III, in
base alla norma ISO 14025, che misura l’impatto ambientale del pezzo
in ceramica nell’arco di tutto il suo ciclo di vita, cioè dall’estrazione delle
materie prime dal suolo fino alla fine della vita utile del pezzo.
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA
Wdrożyliśmy również dla naszych produktów deklarację środowiskową
typu III, zgodnie ze standardem ISO 14025, która mierzy wpływ płytki
ceramicznej na środowisko w trakcie całego jej cyklu życia, od momentu
wydobycia surowca, aż do końca okresu jej użytkowania.

01
01
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100% RICICLABILI
100% PRZETWARZALNE

ENERGIA
ENERGIA

R4 (4)
R3 (3)

L’uso consapevole dell’energia è un atto di intelligenza e di
generosità nei confronti del futuro di una delle risorse più
scarse.

R2 (2)

MACINA

Grespania rispetta il protocollo di Kyoto che regola
l’emissione dei gas a effetto serra.

WIATRAk

Da 20 anni Grespania si avvale di un sistema di cogenerazione
a turbina con cui ottiene una notevole riduzione delle
emissioni di CO2 e una diminuzione del consumo di energia
primaria.

SETACCIO
SIEB

BACINO RIFIUTI LIQUIDI
RECUPERATI

Gli impianti sono sottoposti a diagnosi energetica, il che
consente di instaurare le misure più innovative per quanto
riguarda il risparmio e l’efficienza energetica.

KADŹ NA ODZYSKANE
ODPADY PŁYNNE

I vantaggi dei prodotti di Grespania in termini di risparmio
energetico sono numerosi: tanto per fare un esempio, i
rivestimenti porcellanati per le facciate ventilate di questo
marchio presentano un isolamento termico del 30% in più
rispetto ad altri materiali.

R1(1)

IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
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ATOMIZZATORE
SUSZARKA ROZPYŁOWA

SCARTI SEPARATORI A
CICLONE (R1)
ODPADY Z ODPYLACZA
CYKLONOWEGO (R1)

RIFIUTI RECUPERATI
SEPARATORE IN UMIDO
ODPADY Z ODPYLACZA
MOKREGO

SETACCIATURA

POLVERE ATOMIZZATA

PRZESIEWANIE

PYŁ Z SUSZARKI
ROZPYŁOWEJ

Odpowiednie zużywanie energii jest nie tylko aktem
rozsądku, ale i szczodrości wobec przyszłości jednego z
naszych najrzadszych dóbr.
Grespania wypełnia postanowienia protokołu z Kioto,
regulującego emisję gazów cieplarnianych.

LER101208
LER101203

Od 20 lat Grespania stosuje system wsparcia kogeneracji
gazowej na bazie turbiny, dzięki któremu możliwa jest
znacząca redukcja emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia
surowców.

(5)

PANELLI

Nasze fabryki poddawane są audytom energetycznym
pozwalającym na wdrażanie najnowszych rozwiązań
mających na celu oszczędność oraz wydajność energetyczną.

OSAD Z FILTRU

FILTRO PRESSA
FILTR CIŚNIENIOWY

(6)

LER080202
LER080203
DEPURATORE
OCZYSZCZALNIA

RIFIUTI LIQUIDI
RECUPERATI
ODZYSKANE ODPADY
PŁYNNE

FANGHI
SZLAM

% MATERIALE RICICLATO
% RECYCELTEM MATERIAL
(1) R1 % Materiale riciclato proveniente dai separatori a ciclone dell’atomizzatore / % Odzysk z odpylacza cyklonowego
suszarki rozpyłowej.
(2) R2 % Materiale riciclato proveniente dal bacino dei rifiuti liquidi recuperati / % Odzysk z kadzi na odzyskane odpady
płynne.
(3) R3 % Materiale riciclato proveniente da polveri e particolato / % Odzysk z odpadów stałych. (LER 101208, LER 101203 y
LER 101201)
(4) R4 % Fanghi e sospensioni acquose contenenti materiali ceramici / % Odzysk ze szlamu i zawiesin wodnych (LER
080203 y LER 080202)
(5) LER101208/101203 Solido riciclato recuperato / Cząstki i pyły.
(6) LER80202/80203 Fanghi e sospensioni / Szlam i zawiesiny wodne.

Zalety naszych produktów pod względem oszczędności
energii są liczne, podając jako przykład fakt, że
zastosowanie pokrycia ceramicznego Grespania na
elewacjach wentylowanych zapewnia izolację termiczną o
30% efektywniejszą niż w przypadku innych materiałów.

IMBALLAGGI
OPAKOWANIA
L’imballaggio è uno degli elementi più importanti per il
trasporto e la conservazione dei materiali di Grespania,
perciò rappresenta una parte importante della politica
ambientale dell’azienda. Per la produzione degli
imballaggi si impiega esclusivamente materiale riciclato
e, una volta usati, siano essi di legno, plastica o cartone,
vengono riciclati al 100%.

Opakowanie jest jednym z najważniejszych elementów przy
transporcie i przechowywaniu naszych materiałów, dlatego
też zajmuje ważną pozycję w naszej polityce środowiskowej.
Do wytwarzania naszych opakowań, zarówno z drewna,
plastiku jak i kartonu, stosujemy materiały z odzysku i po
zużyciu są one w 100% recyklingowane.

01
01
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PROGRAMMA CYPE INGENIEROS
PROGRAM CYPE INGENIEROS

I prodotti e le soluzioni tecniche di GRESPANIA sono stati inseriti nel programma di preventivazione per
l’edilizia di CYPE INGENIEROS S.A. Questo sistema consente di redigere una documentazione coerente,
completa e precisa con le informazioni tecniche relative ad ogni unità di cantiere, suddividendo ogni
prodotto e soluzione a seconda del tipo di progetto e di cantiere (nuova costruzione, ristrutturazione,
ambiente urbano).

IMPEGNO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE
ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Il programma di preventivazione CYPE Ingenieros consente di ottenere il costo reale del progetto,
agevolando il lavoro dei professionisti incaricati di stilare progetti di qualsiasi tipo.
Ulteriori informazioni: http://grespania.generadordeprecios.info

Produkty i rozwiązania techniczne GRESPANII znaleźć można w wyszukiwarce kosztorysów budowlanych
CYPE INGENIEROS S.A. System ten pozwala na utworzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji technicznej
związanej z dowolną częścią danego projektu budowlanego, z podziałem produktów i rozwiązań ze względu
na rodzaj projektu oraz budowy, w jakich zostały one zastosowane (nowa budowa, renowacja, przestrzenie
miejskie).
Wyszukiwarka kosztorysów CYPE Ingenieros pozwala na uzyskanie rzeczywistej wyceny, ułatwiając tym
samym zadanie osobom zaangażowanym w tworzenie projektów dowolnego typu.
Więcej informacji na ten temat: http://grespania.generadordeprecios.info

GIORNATE TECNICHE IN SPAGNA
ZJAZDY TECHNICZNE W HISZPANII

Giornate nelle quali sono presentati tecniche e sistemi di ristrutturazione diversi per una edilizia efficiente
grazie alle proprietà del gres porcellanato sottile Coverlam e alla linea di piastrelle decontaminanti e
battericide di Grespania “H&CTiles”.
In queste giornate sono illustrati molteplici progetti realizzati dall’ufficio Technical Solutions di Grespania in
collaborazione con diversi studi di architettura.

Zjazdy, podczas których prezentowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne oraz systemy renowacji
budynków, zapewniające wydajność budowy poprzez zastosowanie laminowanego gresu porcelanowego
Coverlam, a także linii płytek Grespanii H&Ctiles, o działaniu bakteriobójczym i oczyszczającym powietrze.
Podczas zjazdu prezentowane są projekty zrealizowane przez oddział Technical Solutions Grespanii we
współpracy z różnymi biurami architektonicznymi.
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GRESPANIA PRIMA AZIENDA SPAGNOLA DELLA CERAMICA SU BIMOBJECT®
GRESPANIA JAKO PIERWSZY HISZPAŃSKI PRODUCENT CERAMIKI OBECNY
W BIMOBJECT®
Grespania ha lanciato una serie di prodotti come oggetti BIM sul cloud di BIMobject®, diventando così la prima azienda
spagnola della ceramica a disporre di oggetti BIM. I prodotti sono disponibili su Revit come sistemi di famiglie con texture e
su ArchiCAD come accessorio per pavimenti con posa in opera automatica.
BIM è l’acronimo di Building Information Modeling, ovvero Modello di Informazioni di un Edificio. A partire da questo modello di
informazioni centralizzate, architetti e consulenti possono lavorare insieme, condividere dati, individuare eventuali incoerenze
e migliorare la collaborazione. Tutti i disegni sono essenzialmente il risultato automatico del modello di informazioni, infatti,
tutte le piante, le sezioni e i prospetti sono generati automaticamente e costantemente aggiornati.
Grespania fa così un ulteriore passo avanti per posizionarsi quale azienda leader nel settore dell’architettura e dell’interior
design.

Grespania umieściła serię produktów jako obiekty BIM w bibliotece BIMobject® Cloud Solution, przez co stała się pierwszym
hiszpańskim producentem ceramiki posiadającym obiekty BIM. Produkty te dostępne są w pliku Revit jako systemy z teksturą
oraz w ArchiCAD jako akcesoria podłogowe z automatycznym montażem.
BIM to modelowanie informacji o budynkach i budowlach, i jest skrótem od Building Information Modeling. Jest to model
zawierający scentralizowaną bazę danych, dzięki której architekci i konsultanci mogą pracować razem, dzielić się danymi,
porównywać różnice oraz polepszyć ogólną współpracę. Wszystkie obrazy są odzwierciedleniem danych zawartych w aplikacji,
a plany, sekcje i elewacje są tworzone automatycznie, i w każdej chwili aktualizowane.
Dzięki temu rozwiązaniu Grespania dała kolejny krok naprzód, pozycjonując się w czołówce firm z dziedziny architektury oraz
projektowania wnętrz.

GRESPANIA
is a member of
RIBA CPD Providers
Network

GIORNATE RIBA CPD IN UK
SEMINARIUM RIBA CPD W WIELKIEJ BRYTANII

Grespania fa parte del RIBA (Royal Institute of British Architects), un’organizzazione professionale di architetti del Regno Unito
con oltre 40.000 membri, tra i quali alcuni degli architetti più rilevanti degli ultimi anni.
Tra i molteplici obiettivi del RIBA, vi sono la divulgazione e la formazione e Grespania vi collabora con i moduli CPD (Continuous
Professional Development).

Grespania należy do RIBA (Royal Institute of British Architects). Jest to profesjonalna instytucja zrzeszająca architektów z
Wielkiej Brytanii i liczy ponad 40.000 członków, wśród których znajduje się wielu najsłynniejszych architektów ostatnich lat.
Jednym z wielu założeń RIBA jest rozpowszechnianie wiedzy oraz rozwój, w czym Grspania uczestniczy poprzez moduły CPD
(Continuous Proffesional Development).
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Progetto / Projekt: Ufficio del turismo / Centrum Informacji Turystycznej
Ubicazione / Miejsce: Alcocebre, Spagna / Alcocebre, Hiszpania
Studio / Studio: Sanahuja&Partners
Materiale / Materiał: Coverlam Basic 100x300 blanco, tabaco + H&CTILES
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 03, 04, 08
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PROGETTI
PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Condominio / Budynek mieszkalny
Ubicazione / Miejsce: Cracovia, Polonia / Kraków, Polska
Studio / Studio: Arch-Icon Architektury Anna Wardak-Jankowska
Materiale / Materiał: Coverlam Concrete 100X300 / Coverlam Oxido 100X300 negro
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 04
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PROGETTI
PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Condominio / Budynek mieszkalny
Ubicazione / Miejsce: Aveiro, Portogallo / Aveiro, Portugalia
Studio / Studio: Sonia Cruz - Arquitectura
Materiale / Materiał: Coverlam Concrete 100X300 marfil, negro
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 04

22

02

23

P

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

PROGETTI
PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Florida, Stati Uniti / Floryda, Stany Zjednoczone
Studio / Studio: Design District
Materiale / Materiał: Titan 60X120 gris
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 05
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Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Eindhoven, Olanda / Eindhoven, Holandia
Studio / Studio: Arjan Onstenk
Materiale / Materiał: Coverlam Concrete 100X300 tabaco
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 04
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PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Brianza, Italia / Brianza, Włochy
Studio / Studio: Frank Lloyd Wright
Materiale / Materiał: Coverlam Oxido 100X100 negro
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 04
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PROGETTI
PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Novosibirsk, Russia / Nowosybirsk, Rosja
Studio / Studio: Diamond Ray Architect Group
Materiale / Materiał: Coverlam Oxido 100X300 negro
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 04
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PROGETTI
PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Piazza pubblica / Plac
Ubicazione / Miejsce: Sa Pobla, Spagna / Sa Pobla, Hiszpania
Materiale / Materiał: City 60X60 marrón
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 05, 07
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PROGETTI
PROJEKTY
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Progetto / Projekt: Stazione della metropolitana / Stacja metra
Ubicazione / Miejsce: Sendai, Giappone / Sendai, Japonia
Materiale / Materiał: Coverlam Oxido 100X100 marfil
Soluzioni impiegate / Powiązane rozwiązania: 04
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H&CTILES
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DESCRIZIONE

OPIS

H&CTILES è l’applicazione nel campo della ceramica della tecnologia
Hydrotect®, un rivestimento al biossido di titanio che consente di
ridurre l’inquinamento ambientale e che conferisce al materiale
ceramico proprietà autopulenti, battericide e di eliminazione dei
cattivi odori.

H&CTILES to wynik zastosowania w ceramice technologii Hydrotect®.
Jest to szkliwo zawierające dwutlenek tytanu, które zmniejsza
zanieczyszczenie środowiska, a pokryte nim płytki posiadają
właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze i niwelują brzydkie
zapachy.

VANTAGGI
ZALETY

APPLICAZIONI
Battericida e antiodore :
H&CTILES estende le proprietà battericide tipiche
del biossido di titanio con una dispersione di
metalli antibatterici che offrono un comportamento
battericida superiore in diverse condizioni di lavoro.
Działanie antybakteryjne i niwelujące zapachy :
H&CTILES potęguje działanie antybakteryjne
dwutlenku tytanu poprzez obecność metali
antybakteryjnych, których działanie rośnie w
zależności od warunków.

Purifica l’aria :
Uno dei principali problemi attuali per l’uomo e
per l’ambiente è l’inquinamento ambientale dovuto
alla presenza di NOx (ossidi di azoto), prodotti dai
veicoli e da alcuni processi industriali. Le facciate
H&CTILES sono un agente fondamentale per
l’eliminazione di questo composto dall’atmosfera.
Oczyszcza powietrze :
Obecnie jednym z głównych problemów dla
środowiska naturalnego oraz człowieka jest
zanieczyszczenie
powietrza
spowodowane
obecnością tlenków azotu, wytwarzanych przez
pojazdy oraz określone procesy produkcyjne.
Elewacje H&CTILES są kluczowym czynnikiem
eliminującym ten związek z atmosfery.
Autopulente :
La funzione autopulente di H&CTILES è determinata
dalle proprietà idrofile superiori e dalla capacità di
decomporre le particelle.
Właściwości samoczyszczące :
Właściwości samoczyszczące H&C TILES wynikają z
cech hydrofilnych szkliwa oraz zdolności rozkładania
cząstek.

La ceramica trattata con H&CTiles può essere
usata sia per interni che per esterni con grandi
vantaggi in entrambi i casi.

LUCE SOLARE
PROMIENIE
SŁONECZNE

Per interni:
I rivestimenti agevolano la pulizia, minimizzano
la manutenzione, eliminano i batteri e riducono
significativamente i cattivi odori.
Per esterni:
Riducono la contaminazione dell’aria da NOx,
mantengono pulite più a lungo le superfici e
aumentano la sostenibilità di qualsiasi progetto
innovativo.

LUCE ARTIFICIALE
SZTUCZNE ŚWIATŁO

SENZA LUCE
BRAK ŚWIATŁA

OSSIGENO ATTIVO
AKTYWNY TLEN

ZASTOSOWANIE
Ceramika z systemem H&CTiles może być
stosowana zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz
i oba rozwiązania oferują duże zalety.

SPORCO
BRUD

SPORCO DECOMPOSTO
ROZKŁADAJĄCY SIĘ
BRUD

We wnętrzach:
Powierzchnie są łatwe w czyszczeniu, wymagają
minimalnej pielęgnacji, H&CTiles ma działanie
bakteriobójcze i w znacznym stopniu niweluje
przykre zapachy.

BATTERI
BAKTERIE

Na zewnątrz:
H&CTiles zmniejsza zanieczyszczenie powietrza
przez NOx, utrzymuje powierzchnie czyste na dłużej
oraz gwarantuje dbałość o środowisko, co jest
dodatkowym plusem dla każdego innowacyjnego
projektu.

Jakość H&CTILES gwarantują międzynarodowe instytucje,
których certyfikaty potwierdzają innowacyjne właściwości
naszych powierzchni.

i s a
A q u i m

La qualità di H&CTILES è garantita a livello internazionale
da enti prestigiosi che certificano le proprietà innovative
dei nostri rivestimenti.

BIOSSIDO DI
TITANIO
DWUTLENEK TYTANU

METALLI NOBILI
METALE
SZLACHETNE

CERTIFICAZIONI / CERTYFIKATY

HealthyandClean

PIOGGIA
DESZCZ

fotocatalíticos
na de materiales
ad antimicrobia baldosas
Prueba de activid
res con
semiconducto

C/ Hoces

SA:
AQUIMI
o II
P.I: El Montalv ca
, Nº 30-34 37008–Salaman
693
del Duratón
923191
343 – Fax.
isa.com
Tlf. 923193
a@aquim
om
aquimis
uimisa.c
www.aq

SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI / 11 KOLEKCJE
PORCELLANATO - GRES PORCELANOWY: AMAZONIA NATURAL · METEOR
RIVESTIMENTO - PŁYTKI ŚCIENNE: FINLANDIA BLANCO · FRESH BLANCO · ICE BLANCO · SIBERIA BLANCO · MONTBLANC BLANCO
A richiesta, altre serie e modelli di GRESPANIA possono essere forniti con il trattamento H&CTILES, ordinando una quantità minima. Si prega di interpellare il
nostro ufficio commerciale.
Pozostałe serie i modele GRESPANII mogą na zamówienie zostać pokryte powłoką H&CTILES, mając oczywiście na uwadze minimalną ilość zamówienia. Radzimy
skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
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VANTAGGI
ZALETY

H&CTILES

INTERNI / WNĘTRZA
BATTERICIDA E ANTIODORE
DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE I NIWELUJĄCE ZAPACHY
Alta tecnologia in ceramica, igiene e sostenibilita’ per la tua casa.
H&CTILES estende le proprietà battericide tipiche del biossido di titanio con una dispersione
di metalli antibatterici che offrono un comportamento battericida superiore in diverse
condizioni di lavoro.
Ceramika high tech, zdrowie i ochrona środowiska dla twojego domu.
H&CTILES potęguje działanie antybakteryjne dwutlenku tytanu poprzez obecność metali
antybakteryjnych, których działanie rośnie w zależności od warunków.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
ZASADY DZIAŁANIA
1

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
WARUNKI FUNKCJONOWANIA

3

2
O2

CERAMICA
PER PROGETTI
SOSTENIBILI

CERAMIKA NA
POTRZEBY PROJEKTÓW
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU

H&CTILES è l’applicazione nel campo della ceramica
della tecnologia Hydrotect®, un rivestimento
al biossido di titanio che consente di ridurre
l’inquinamento ambientale e che conferisce al
materiale ceramico proprietà autopulenti, battericide
e di eliminazione dei cattivi odori.

H&CTILES to wynik zastosowania w ceramice
technologii Hydrotect®. Jest to szkliwo zawierające
dwutlenek tytanu, które zmniejsza zanieczyszczenie
środowiska, a pokryte nim płytki posiadają właściwości
samoczyszczące, bakteriobójcze i niwelują brzydkie
zapachy.

L’esposizione del biossido di titanio alla radiazione
ultravioletta provoca una reazione fotocatalitica che
genera ossigeno attivo e decompone lo sporco in
particelle più piccole e meno aderenti.

Wystawienie dwutlenku tytanu na działanie
promieniowania ultrafioletowego wywołuje reakcję
fotokataliczną, powodującą wydzielanie się aktywnego
tlenu oraz rozkład brudu na mniejsze i mniej
przyczepne cząstki.

Grazie alle proprietà idrofile di H&CTILES, l’acqua
si distribuisce uniformemente sulla superficie,
agevolando in tal modo la rimozione delle particelle
di sporco.
Il prodotto applicato diventa parte integrante del
materiale ceramico, offrendo un effetto duraturo nel
tempo, autorigenerabile, il tutto senza alterare le
proprietà tecniche ed estetiche tipiche della ceramica.

Dzięki cechom hydrofilnym H&CTILES, woda
rozprowadza się równomiernie po powierzchni,
ułatwiając tym samym usuwanie cząstek brudu.
Produkt ten stosowany na płytce staje się jej integr
alną częścią, przez co jest trwały i działa samoistne,
nie zmieniając jednocześnie właściwości technicznych
i estetycznych płytki ceramicznej.

O2

HealthyandClean

HealthyandClean

Biossido di titanio / dwutlenek tytanu
Metalli nobili / metale szlachetne
Batteri / bakterie
Ossigeno attivo / Aktywny tlen

2
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Quando la superficie è esposta
alla luce solare, si forma
ossigeno attivo.
Pod
wpływem
promieni
słonecznych tworzy się aktywny
tlen.

I batteri sono distrutti grazie
all’effetto dell’ossigeno attivo.
Bakterie zostają wyeliminowane
dzięki działaniu aktywnego
tlenu.

Grazie alla dispersione di
metalli antibatterici, l’effetto
battericida di H&CTILES resta
attivo sotto la luce artificiale e
anche al buio.
Dzięki
obecności
metali
antybakteryjnych
działanie
bakteriobójcze
H&C
TILES
uaktywnia się pod wpływem
sztucznego światła, a nawet w
ciemności.

PERFORMANCE
WYDAJNOŚĆ
H&CTILES offre proprietà battericide superiori rispetto ad altre tecnologie in tutte le condizioni di lavoro possibili.
H&CTILES to większe działanie antybakteryjne w porównaniu z innymi materiałami, przebadanymi w różnorodnych warunkach.

*
100%
DATI CAMPIONE
DANE POCZĄTKOWE

*
53%

*
1%

TECNOLOGIA SENZA
TECHONOLOGIA BEZ
H&CTILES

H&CTILES

Valori ottenuti secondo i risultati del test ISO 27447:2009
Wyniki uzyskane zgodnie z badaniem ISO 27447:2009

*% Dimensioni finali di una colonia di batteri esposta a una radiazione di 0,01 mw/cm2
per 4 ore.
*% Wielkość kolonii bakterii po poddaniu jej przez 4 godziny promieniowaniu 0,01mW/cm2.
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ESTERNI / NA ZEWNĄTRZE
PURIFICA L’ARIA
OCZYSZCZA POWIETRZE

AUTOPULENTE
WŁAŚCIWOŚCI SAMOCZYSZCZĄCE
La funzione autopulente di H&CTILES è determinata dalle proprietà idrofile superiori e
dalla capacità di decomporre le particelle.
Właściwości samoczyszczące H&CTILES wynikają z cech hydrofilnych szkliwa oraz
zdolności rozkładania cząstek.

Uno dei principali problemi attuali per l’uomo e per
l’ambiente è l’inquinamento ambientale dovuto alla
presenza di NOx (ossidi di azoto), prodotti dai veicoli
e da alcuni processi industriali. Le facciate H&CTILES
sono un agente fondamentale per l’eliminazione di
questo composto dall’atmosfera.

1

O2

Grazie alle proprietà fotocatalitiche del biossido di
titanio, le facciate H&CTILES generano ossigeno
attivo, che trasforma i NOx in NO3. L’eliminazione
del NO3 dalla facciata si effettua mediante l’azione
dell’acqua piovana.

-OH

HealthyandClean

HealthyandClean

HealthyandClean

NO3

NOx
O2, -OH

Obecnie jednym z głównych problemów dla środowiska
naturalnego oraz człowieka jest zanieczyszczenie
powietrza spowodowane obecnością tlenków azotu,
wytwarzanych przez pojazdy oraz określone procesy
produkcyjne. Elewacje H&CTILES są kluczowym
czynnikiem eliminującym ten związek z atmosfery
Dzięki właściwościom fotokatalicznym dwutlenku
tytanu, elewacje H&CTILES wytwarzają aktywny tlen,
który zmienia NOx w NO3. NO3 usuwany jest z elewacji
budynku przez działanie wody deszczowej.

3

2

-OH

O2

NO3

NOx
HealthyandClean

HealthyandClean
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Quando la luce del sole irradia la
superficie trattata con H&CTILES, si
crea uno strato sottile di ossigeno attivo
(O2,-OH), che riduce l’adesione, a causa
dell’elettricità statica, delle particelle di
sporco contenute nell’atmosfera

L’ossigeno attivo decompone lo sporco,
riducendone così la capacità/forza di
adesione.
Aktywny tlen rozkłada cząstki brudu,
zmniejszając tym samych ich przyczepność.

Gdy promienie słoneczne padają na
powierzchnię pokrytą H&CTILES, wytwarza
się cienka warstwa aktywnego tlenu
(O2,-OH), która zmniejsza elektryczność
statyczną cząsteczek brudu zawartych w
powietrzu, odpowiedzialną za osiadanie
brudu na powierzchniach.

MECCANISMO
DZIAŁANIE

Le proprietà idrofile superiori di
H&CTILES agevolano la distribuzione
omogenea dell’acqua tra la superficie del
materiale ceramico e lo strato di sporco e
quest’ultimo è trascinato via dall’azione
dell’acqua
Zwiększone cechy hydrofilne H&CTILES
pozwalają na równomiernie rozmieszczenie
wody między powierzchnią płytki i warstwą
brudu, ułatwiając tym samym usunięcie
brudu.

RESA
WYDAJNOŚĆ

* IDROFILIA
* HYDROFILIA

Un’area metropolitana con 60 edifici rivestiti con H&CTILES ha un potere di purificare l’aria pari a quello di Central Park, cioè è in grado di
eliminare il NOx rilasciato da 35.000 vetture in un giorno.

L’idrofilia è la proprietà di alcuni materiali di assorbire e di trattenere l’acqua.
Hydrofilia to zdolność materiałów do przyłączania cząstek wody.

60 budynków pokrytych H&CTILES na terenie miejskim ma ten sam efekt oczyszczania powietrza, co Central Park, równoznaczny wyeliminowaniu
tlenków azotu, jakie wytwarza w ciągu doby 35.000 samochodów.

CON H&CTILES
Z H&CTILES

SENZA HCTILES
BEZ H&CTILES

Materiale altamente idrofilo
(10º o meno)
Materiały wysoce hydrofilne
(10º lub mniej)

Idrorepellente (90º o più)
Materiały hydrofobowe
(90º lub więcej)

=
60 edifici di 100 m di altezza trattati con
H&CTILES
60 budynków o wysokości 100m pokrytych
H&CTILES

L’acqua
si
distribuisce
omogeneamente creando uno
strato e potenziando l’effetto
autopulente

=
potere purificante di
Central Park
zdolność oczyszczania powietrza
równoznaczna Central Park

elimina il NOx rilasciato da 35.000
vetture in un giorno.
eliminowanie NOx, wytwarzanych w
ciągu doby przez 35.000 samochodów.

Woda
rozprowadzana
jest
równomiernie po powierzchni
zwiększając jej właściwości
samoczyszczące.

L’acqua
si
distribuisce
sotto
forma
di
gocce
che
successivamente
si
trasformano in macchie e
sporco
Woda rozprowadzana jest w
postaci kropli, co pozostawia
ślady i zwiększa zabrudzenie
powierzchni.
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APPLICAZIONI
ZASTOSOWANIE

INTERNI / WNĘTRZA
Centri sanitari / Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute
Technologie / Cucine industriali, centri di catering, lavorazione di
prodotti alimentari... / Bagni pubblici, spogliatoi / Piscine, centri
wellness e SPA, centri sportivi e ricreativi... / Uso privato (bagni,
cucine)
Ośrodki zdrowia / Ośrodki produkcyjne o zaawansowanej technologii
i sterylnych warunkach / Baseny, centra odnowy biologicznej, SPA,
ośrodki sportowe i rekreacyjne, itp / Kuchnie przemysłowe, centra
cateringowe i inne, gdzie przetwarzane są produkty spożywcze /
Publiczne toalety, szatnie / Pomieszczenia prywatne (łazienki, kuchnie)

Elimina i batteri e i cattivi odori
Zabija bakterie, niweluje brzydkie
zapachy
Agevola la pulizia
Ułatwia czyszczenie

44
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APPLICAZIONE DI H&CTILES NEGLI OSPEDALI
ZASTOSOWANIE H&CTILES W SZPITALACH

I pavimenti degli ospedali sono i più impegnativi per quanto riguarda l’igiene e la salute, ed è per questo che si usano pavimenti quasi senza
fughe per evitare che vi annidino i batteri.
Grazie al potente effetto battericida di H&CTILES e al porcellanato tecnico di grande formato di GRESPANIA, è possibile offrire una soluzione
in cui il pavimento evita permanentemente la proliferazione delle colonie di batteri grazie alla presenza minima di fughe (inferiore all’1%
della superficie) con tutti i vantaggi estetici e funzionali del porcellanato.
Podłogi szpitalne są niezwykle wymagające, jeśli chodzi o poziom higieny oraz czystości i dlatego, by uniknąć gromadzenia się bakterii, stosuje
się płytki o minimalnych fugach.
Silny efekt bakteriobójczy H&CTILES sprawia, że gres techniczny dużego formatu GRESPANII jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym
trwale zapobiec rozpowszechnianiu się bakterii. Plusem są również minimalne fugi (mniej niż 1% powierzchni), oferując tym samym zalety
zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.

PAVIMENTO CONTINUO
JEDNOLITA PODŁOGA

PORCELLANATO BATTERICIDA
PŁYTKA BAKTERIOBÓJCZA

SUPERFICIE BATTERICIDA: 0m2
SUPERFICIE DELLE FUGHE: 0m2
POWIERZCHNIA BAKTERIOBÓJCZA: 0m2
POWIERZCHNIA FUG: 0m2

SUPERFICIE BATTERICIDA: 14,70m2
SUPERFICIE DELLE FUGHE: 0,046m2 (0,31%)
POWIERZCHNIA BAKTERIOBÓJCZA: 14,70m2
POWIERZCHNIA FUG: 0,046m2
(0,31%)

POTENZIALI BENEFICI
POTENCJALNE ZALETY
VANTAGGI H&CTILES
ZALETY H&CTILES

VANTAGGI DEL PORCELLANATO TECNICO
ZALETY GRESU TECHNICZNEGO

POTENZIALI BENEFICI
POTENCJALNE ZALETY

· Elimina batteri e virus
· I cattivi odori scompaiono
· Si riducono le macchie
· Non ci sono zone scivolose

· Resistenza
· Durabilità
· Manutenzione agevolata

· MANUTENZIONE RIDOTTA
· MAGGIORE IGIENE
· SOSTENIBILITÀ

· Eliminuje bakterie i wirusy
· Znikają nieprzyjemne zapachy
· Większa odporność na brud
· Antypoślizgowe

+

· Odporność
· Trwałość
· Łatwy w utrzymaniu

=

· WYMAGA MNIEJ PIELĘGNACJI
· WIĘKSZA HIGIENA
· PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

03
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ESTERNI / NA ZEWNĄTRZE

La qualità di H&CTiles è garantita a livello
internazionale da enti prestigiosi che certificano le
proprietà innovative dei nostri rivestimenti. Sono
conformi, tra l’altro, alla norma ISO 27447:2009, al
test JISR 1702:2012 e alla norma ISO 22197-1.

APPLICAZIONE H&CTILES PER FACCIATE
H&CTILES NA FASADY BUDYNKÓW

Per innescare il processo sulle superfici H&CTILES
all’esterno, non sono richieste connessioni, né
meccanismi, né energia, ma basta la luce solare
ad attivare la reazione chimica sulla superficie.
Perciò, migliorando nettamente la qualità dell’aria
e mantenendo pulite più a lungo le superfici,
rappresenta una soluzione sostenibile che aiuta
a tutelare l’ambiente e a rispettare le norme più
rigorose volte a garantire un futuro sostenibile per il
nostro pianeta.

Purifica l’aria
Oczyszcza powietrze
Elimina NOx
Eliminuje NOx
È autopulente
Produkt samoczyszczący

Próba bakteriobójcza zgodna ze standardami JISR
1702:2012

03

Jakość H&CTiles gwarantują międzynarodowe
instytucje, których
certyfikaty potwierdzają
innowacyjne właściwości naszych powierzchni.
Spełniają one wymagania między innymi normy ISO
27447:2009, próby JISR 1702:2012 oraz normy ISO
22197-1.

H&CTILES posiada wiele zalet dla środowiska.
Pokrywając budynki dowolnego miasta ceramiczną
powłoką tworzymy prawdziwe wyspy oczyszczające
powietrze za pomocą reakcji chemicznej zachodzącej
na powierzchni płytki.
Proces zachodzący na powierzchni H&CTILES
na zewnątrz budynków nie wymaga włączników,
mechanizmów ani energii innej niż światło
słoneczne, by uruchomić reakcję chemiczną.
Dlatego też wyraźnie poprawiając jakość powietrza
oraz utrzymując powierzchnie czyste przez dłuższy
H&CTiles jest rozwiązaniem przyjaznym dla
środowiska, pomagającym chronić i przestrzegać
najbardziej rygorystycznych norm gwarantujących
zrównoważoną przyszłość naszej planety.

CERTIFICAZIONI 4. 4.
CERTYFIKATY

H&CTILES rappresenta grandi benefici per l’ambiente.
Impiegandolo quale mantello in ceramica degli edifici,
in qualsiasi città, si creano vere e proprie isole
decontaminanti che purificano l’aria per mezzo di una
reazione chimica che si verifica sulla superficie della
piastrella.

Prova battericida in conformità agli standard JISR
1702:2012

Certificazione della capacità di decomposizione del
monossido di azoto, in conformità alla norma ISO
22197-1

Prova dell’attività antimicrobica dei materiali
fotocatalitici semiconduttori su piastrelle, in
conformità alla norma ISO 27447:2009

Certyfikat zdolności rozkładu tlenku azotu według
normy ISO 22197-1

Badanie aktywności antymikrobowej materiałów
fotokatalitycznych półprzewodzących według normy
ISO 27447:2009

A q u i m i s a

APPLICAZIONI
ZASTOSOWANIE
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Prueba de actividad antimicrobiana de materiales fotocatalíticos
semiconductores con baldosas

AQUIMISA:
C/ Hoces del Duratón, Nº 30-34 P.I: El Montalvo II
37008–Salamanca
Tlf. 923193343 – Fax. 923191693
aquimisa@aquimisa.com
www.aquimisa.com
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COVERLAM
COVERLAM

04
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DESCRIZIONE

OPIS

COVERLAM è il risultato di anni di ricerca e sviluppo. Grazie
all’impiego della tecnologia di pressatura con laminazione, oggi
è possibile produrre un gres porcellanato di dimensioni 120X360
cm e spessore più sottile, fino a 3,5 mm, conservando le proprietà
meccaniche ed estetiche tipiche del gres porcellanato. In tal modo
si allarga il campo di applicazione del porcellanato, offrendo grandi
possibilità d’innovazione nei settori dell’edilizia e dell’interior design.

COVERLAM jest wynikiem wielu lat prób i badań. Dzięki wprowadzeniu
nowej technologii laminowania, a następnie prasowania, możliwe jest
obecnie produkowanie gresu porcelanowego w formacie 120X360cm,
dużo cieńszego, aż 3,5mm, który jednocześnie zachowuje właściwości
mechaniczne i statyczne właściwe dla gresu porcelanowego. W ten
sposób poszerza się gama zastosowań płytki, dzięki czemu możliwa
jest innowacyjność w dziedzinie budownictwa i architektury wnętrz.

VANTAGGI

ZALETY

· Minimo spessore

· Minimalna grubość

COVERLAM 3,5 e 5,6 mm consente
di ottenere un risparmio economico
sostanziale nei progetti permettendo
tempistiche di esecuzione più brevi.

· Grande formato

Mit COVERLAM 3,5 i 5,6 mm
gwarantuje znaczne oszczędności
dla projektów i pozwala na ich
szybszą realizację.

· Duży format

Grazie alle grandi dimensioni,
da 120x360 cm, 100x300 cm e
120x260 cm, è possibile agevolare
la posa in opera e sfruttarne la
grande versatilità rappresentata dai
molteplici formati.

· Sostenibilità

Dzięki dużym rozmiarom 120x360
cm, 100x300 cm oraz 120x260 cm
instalacja przebiega sprawniej, a
dzięki dostępności różnorodnych
formatów
możliwe
jest
ich
wszechstronne zastosowanie.

· Ochrona środowiska

Lo spessore ridotto di COVERLAM
ha consentito lo sviluppo di un
processo produttivo sostenibile
e molto rispettoso nei confronti
dell’ambiente.

Minimalna grubość COVERLAM
pozwoliła
na
rozwinięcie
zrównoważonego i przyjaznego dla
środowiska procesu produkcyjnego

· Redukcja fug

· Riduzione delle fughe
Grazie al grande formato, che riduce
il numero di fughe, COVERLAM
è particolarmente indicato per
gli ambienti ospedalieri. È facile
da pulire e non consente la
proliferazione di muffe, batteri e
funghi.

Dzięki dużemu formatowi płytek
redukcji ulega ilość fug, przez co
COVERLAM jest szczególnie zalecana
to stosowania w szpitalach. Łatwo
się ją czyści i zapobiega powstawaniu
pleśni, bakterii i grzyba.

APPLICAZIONI
La
lastra
porcellanata
COVERLAM di grande formato e
spessore ridotto, con un’elevata
resistenza
meccanica
e
inalterabile al calore, al gelo
e agli agenti chimici, è ideale
per rivestire qualsiasi tipo di
ambiente:

04

Zone soggette a traffico intenso
Facciate
Strutture sanitarie
Ristrutturazione
Interior design

PORCELLANATO TECNICO
/ TUTTA MASA
GRES TECHNICZNY /
BARWIONY W PEŁNEJ
MASIE

ZASTOSOWNIE

xxxxxxxx
3,5 mm

Wielkoformatowa
płyta
porcelanowa
COVERLAM
o
minimalnej
grubości
i
zwiększonej
odporności
mechanicznej jest odporna na
ciepło, lód oraz środki chemiczne,
przez co ma wszechstronne
zastosowanie:
Powierzchnie o wysokim natężeniu
ruchu
Elewacje budynków

SPESSORE
GRUBOŚĆ

5,6 mm

SPESSORE
GRUBOŚĆ

RETTIFICATO
REKTYFIKOWANE

Instalacje sanitarne
2
5

Renowacje

int.
ext.

FUGA MINIMA
CONSIGLIATA
ZALECANA MINIMALNA
FUGA

Wnętrza

MANUALE TECNICO / INSTRUKCJE TECHNICZNE
Per ulteriori informazioni riguardanti la movimentazione, il taglio, la
posa in opera e la pulizia di COVERLAM, visitate il nostro sito web o
il canale di Youtube.

by

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat transportu,
montażu, przycinania oraz czyszczenia COVERLAM zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony internetowej lub kanału YouTube.
SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI

/ 11 KOLEKCJE

3,5mm: BASIC · CONCRETE · ESTATUARIO · LAVA · OXIDO · SUPREME · TEMPO · TRAVERTINO · WOOD
5,6mm: BASIC · CALACATA · ESTATUARIO · LAVA · PIRINEOS · SUPREME · TEMPO · TITAN

www.grespania.com

Grespania Cerámica

ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
03 H&CTILES / H&CTILES
05 PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASA /
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
08 FACCIATE VENTILATE / ELEWACJE WENTYLOWANE
09 SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO /
SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ
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DESCRIZIONE
OPIS
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VANTAGGI
ZALETY

COVERLAM

MINIMO SPESSORE
MINIMALNA GRUBOŚĆ
04

Grazie allo spessore ridotto di 3,5 mm e 5,6 mm,
COVERLAM pesa rispettivamente solo 7,8 kg/m² e
14 kg/m², il che ne facilita enormemente il taglio
e la movimentazione. Grazie a tutto ciò, Coverlam
consente di ottenere un sostanziale risparmio
economico nei progetti permettendo tempistiche di
esecuzione più brevi.
Dzięki minimalnej grubości 3,5mm i 5,6mm, płytka
COVERLAM waży jedynie 7,8 kg/m2 i 14 kg/m2, w
zależności od formatu, co ułatwia jej przycinanie i
montaż. Termin realizacji remontu ulega przez to
skróceniu, co przekłada się również na oszczędności.

Per anni il gres porcellanato è stato un materiale in
grado di offrire eccellenti prestazioni meccaniche ed
estetiche per i vari usi ai quali era destinato. Tuttavia,
questi usi si sono limitati a determinate applicazioni
a causa delle dimensioni ridotte e del peso elevato.

Gres porcelanowy to materiał, który od lat cechuje
się doskonałymi właściwościami mechanicznymi
i statycznymi w różnego rodzaju zastosowaniach.
Jednakże ze względu na duży format płytek oraz ich
ciężar, zastosowania te były do tej pory ograniczone.

COVERLAM è il risultato di anni di ricerca e sviluppo.
Grazie all’impiego della tecnologia di pressatura
con laminazione, oggi è possibile produrre un gres
porcellanato di dimensioni 120X360 cm, 300x100 cm,
120x260 cm e spessore più sottile, fino a 3,5 mm,
conservando le proprietà meccaniche ed estetiche
tipiche del gres porcellanato. In tal modo si allarga
il campo di applicazione del porcellanato, offrendo
grandi possibilità d’innovazione nei settori dell’edilizia
e dell’interior design.

COVERLAM jest wynikiem wielu lat prób i
badań. Dzięki wprowadzeniu nowej technologii
laminowania, a następnie prasowania, możliwe
jest obecnie produkowanie gresu porcelanowego w
formacie 120x360cm, 300x100cm, 120x260cm dużo
cieńszego, aż 3,5mm, który jednocześnie zachowuje
właściwości mechaniczne i statyczne właściwe dla
gresu porcelanowego. W ten sposób poszerza się
gama zastosowań płytki, dzięki czemu możliwa jest
innowacyjność w dziedzinie budownictwa i architektury
wnętrz.

DETTAGLIO DELLA SEZIONE DI 3,5MM
SZCZEGÓŁ PRZEKROJU 3,5 MM
SCALA REALE 1:1
RZECZYWISTY WYMIAR 1:1

3,5mm

SCALA REALE 1:1
RZECZYWISTY WYMIAR 1:1

5,6mm

GRANDE FORMATO
DUŻY FORMAT
COVERLAM da 3,5 mm e 5,6 mm è prodotto in
pezzi da 120x360 cm rettificati e si commercializza
in vari formati, ricavati dalla divisione del pezzo
iniziale con taglio automatizzato.
Nel caso dei modelli da 3,5 mm di spessore,
COVERLAM è composto da una base di porcellanato
di 3 mm di spessore e da una stuoia di fibra di vetro
di 0,5 mm di spessore aderita sul retro. In tal modo
aumenta sostanzialmente la resistenza meccanica
del pezzo
Płytka rektyfikowana COVERLAM 3,5mm i 5,6mm
produkowana jest w wielkości 120x360 cm, a
dostępna jest w różnych formatach, które powstają
poprzez zautomatyzowane cięcie początkowej
płytki.
W przypadku modelu o grubości 3,5mm,
COVERLAM składa się z porcelanowej podstawy
o grubości 3mm oraz siatki z włókna szklanego o
grubości 0,5mm na spodzie płytki. W ten sposób w
znacznym stopniu zwiększona zostaje odporność
mechaniczna elementu.

DETTAGLIO IN SCALA DELLA PEZZO DI 120X360CM
SZCZEGÓŁOWA SKALA FORMATU 120X360 CM
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VANTAGGI
ZALETY

04

SOSTENIBILITÀ
OCHRONA ŚRODOWISKA

Lo spessore ridotto di COVERLAM ha consentito
lo sviluppo di un processo produttivo sostenibile
e molto rispettoso nei confronti dell’ambiente,
riducendo i consumi dell’energia e delle materie
prime, con una minore produzione di scarichi e un
maggior riciclaggio.
Minimalna grubość COVERLAM pozwoliła na
rozwinięcie zrównoważonego i przyjaznego
dla
środowiska
procesu
produkcyjnego,
zapewniającego zmniejszenie zużycia energii oraz
surowców, redukcję ilości generowanych odpadów
oraz zwiększenie recyklingu.

Grazie al grande formato si riducono
considerevolmente le fughe tra i pezzi
(rappresentano meno dell’1% della superficie
totale). In tal modo sulle superfici rivestite con
COVERLAM non prolificano le colonie di batteri,
assicurando allo stesso tempo la continuità
estetica e la funzionalità dell’ambiente, sia interno
che esterno.
Duży format powoduje zmniejszenie powierzchni
fug w znacznym stopniu (mniej niż 1% całości
powierzchni). To pozwala na definitywne usunięcie
kolonii bakterii z powierzchni pokrytych COVERLAM,
a ciągłość powierzchni gwarantuje równocześnie
zwiększoną estetykę i funkcjonalność przestrzeni,
czy to wewnątrz, czy na zewnątrz budynku.

RIDUZIONE DELLE FUGHE
REDUKCJA FUG
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APPLICAZIONI
ZASTOSOWNIE

ZONE SOGGETTE A TRAFFICO INTENSO /
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WYSOKIE NATĘŻENIE RUCHU

04

La grande resistenza all’abrasione profonda e
la ridotta porosità del materiale fanno sì che il
porcellanato tecnico sia un materiale adatto per le
zone soggette a traffico intenso.
COVERLAM trasferisce le proprietà caratteristiche di
un porcellanato tecnico a una superficie di 120x360
cm che offre finiture spettacolari, particolarmente
adatte per aree pubbliche e molto transitate
Zwiększona odporność na głębokie ścieranie oraz
zmniejszona porowatość materiału czynią z gresu
technicznego idealne rozwiązanie do stosowania na
powierzchniach o wysokim natężeniu ruchu.
COVERLAM przenosi właściwości gresu technicznego
na powierzchnie o wielkości 120x360cm, gwarantując
jednocześnie doskonałe wykończenie, oferując tym
samym doskonały produkt do użycia w przestrzeniach
publicznych i o zwiększonym ruchu
.
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FACCIATE / ELEWACJE

04

COVERLAM può conferire soluzioni costruttive inedite
a qualsiasi progetto grazie alle proprie caratteristiche
innovative: grazie alle grandi dimensioni, è possibile
posarlo sulla facciata in meno tempo ed essendo
disponibile in molteplici formati garantisce una
grande versatilità per adattarsi a qualsiasi esigenza
dimensionale.
Dato il ridotto spessore, COVERLAM è uno dei
materiali da rivestimento di facciate più leggeri del
mercato, quindi è molto consigliato per l’esecuzione
di progetti di facciate.

Dzięki swej innowacyjności, COVERLAM może
zaoferować nowoczesne rozwiązania dla każdego
projektu. Przykładem tego jest możliwość szybszej
instalacji płytek na dużych powierzchniach,
dzięki zwiększonym wymiarom Coverlam, czy też
dostosowanie się do szczególnych wymogów projektu,
dzięki dostępności wielu formatów.
Biorąc pod uwagę grubość COVERLAM, jest to
najlżejszy materiał do pokrywania elewacji, dostępny
obecnie na rynku. Dlatego też, jest on wysoce polecany
w projektach uwzględniających elewacje.

Progetto / Projekt: Edificio di uffici / Biurowiec
Ubicazione / Miejsce: Mallorca, Spagna / Majorka, Hiszpania
Materiale / Materiał: Coverlam Concrete 100X300 marfil, negro
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FACCIATE / ELEWACJE

FACCIATE VENTILATE GRESPANIA
INCOLLAGGIO CHIMICO
Sistema di fissaggio invisibile progettato
per spessori Coverlam (3,5 - 5,6 mm)

ELEWACJE WENTYLOWANE GRESPANII
KLEJ CHEMICZNY
Ukryty system mocowania, stworzony na
potrzeby specjalnych grubości Coverlam
(3,5- 5,6mm)
+ INFO:
+ INFO:

12

Grazie alla gran varietà di formati esistenti,
COVERLAM è la soluzione perfetta per soddisfare
la necessità definite a progetto di abbinare formati
modulari nelle facciate.
Data la facilità di movimentazione in cantiere e di
posa in opera sulla facciata, COVERLAM riduce
notevolmente i problemi di rimpiazzo dei pezzi
che di solito si presentano nell’esecuzione della
manutenzione di una facciata ventilata.
Nonostante lo spessore ridotto, COVERLAM è in
grado di sopportare le sollecitazioni alle quali è
sottoposto abitualmente un materiale da rivestimento
per facciate ventilate.

Duży wybór formatów sprawia, że COVERLAM jest
doskonałym rozwiązaniem w przypadku elewacji
modułowych zdefiniowanych w tym projekcie.
Prostota w montażu COVERLAM na fasadach budynków
redukuje w dużym stopniu problemy pojawiające się
zazwyczaj przy konserwacji elewacji wentylowanych.
Pomimo zmniejszonej grubości, COVERLAM
doskonale spełnia wymogi i znosi obciążenia, jakim
poddawany jest zazwyczaj materiał pokrywający
elewacje wentylowane.

SOVRACCARICO AMMISSIBILE DI COVERLAM (KN/M2)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE COVERLAM (KN/M2)

08 FACCIATE VENTILATE. PAG. 112
08 ELEWACJE WENTYLOWANE . PÁG. 112

04
14

LUCE TRA SOSTEGNI (M) ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI (M)

09
11
03

SPESSORI
GRUBOŚĆ

FORZA DI ROTTURA (N)
SIŁA ŁAMANIA (N)

0,5

0,6

0,75

0,9

1

1,2

01

02

01

PORCELLANATO GRESPANIA		
GRES PORCELANOWY GRESPANIA

02

ISOLANTE TERMICO
OCIEPLENIE

03

STAFFA FISSAGGIO
KONSOLA

04

PROFILO VERTICALE PF–AL-T-A
PROFIL PIONOWY PF–AL-T-A

05

PROFILO VERTICALE PF–AL-L-A
PROFIL PIONOWY PF–AL-L-A

06

PROFILO VERTICALE PF–AL-J-A
PROFIL PIONOWY PF–AL-J-A

07

GRAFFA GR-SO-PH-80-T
ELEMENT MOCUJĄCY GR-SO-PH-80-T

08

GRAFFA GR-SO-PH-40-T
ELEMENT MOCUJĄCY GR-SO-PH-40-T

COVERLAM 3,5

880,00

3,52

2,44

1,56

1,09

0,88

0,61

COVERLAM 5,6

1.885,00

7,54

5,24

3,35

2,33

1,89

1,31

FORMATS 10MM

2.898,00

11,59

8,05

5,15

3,58

2,90

2,01

VITE AUTOFILETTANTE ESAGONALE M
6.3X25 A2 / ŚRUBA SAMOGWINTUJĄCA
SZEŚCIOKĄTNA M 6.3X25 A2

NON CONSIGLIABILE SECONDO IL CTE
NIEZALECANE PRZEZ HISZPAŃSKI TECHNICZNY KODEKS BUDOWLANY

10

VITE AUTOFILETTANTE M 4.2X13 A2 ŚRUBA
SAMOGWINTUJĄCA M 4.2X13 A2

VALIDO PER CARICHI DI VENTO FINO A 2KN/M2
ODPOWIEDNIE DLA OBCIĄŻEŃ WIATREM DO 2KN/M2

11

INCOLLAGGIO CHIMICO POLIURETANICO
KLEJ POLIURETANOWY

12

NASTRO BIADESIVO
DWUSTRONNA TAŚMA

13

CHIAVE BLOCCAGGIO
KLUCZ BLOKUJĄCY

14

MURO SUPPORTO
ŚCIANA ELEWACYJNA

15

SIGILLATURA DI SILICONE NEUTRO
SILIKONOWY IMPREGNAT

09

04
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IMPIANTI SANITARI / INSTALACJE SANITARNE

04

Grazie al grande formato, che riduce il numero di fughe,
e alle proprie caratteristiche tecniche, COVERLAM è
particolarmente indicato per pavimentare e rivestire
pareti di ospedali, cliniche e ambulatori medici. È
resistente all’aggressione di agenti chimici, facile
da pulire e non consente la proliferazione di muffe,
batteri e funghi.
Ora è possibile potenziare l’effetto battericida di
COVERLAM grazie al rivestimento fotocatalitico
H&CTILES. Disponibile nello spessore di 5,6 mm.

Duży format COVERLAM przekłada się na
zmniejszoną liczbę spoiw, a dzięki jej właściwościom
technicznym, płytka ta jest doskonałym rozwiązaniem
do zastosowaniach na podłogach i ścianach szpitali,
przychodni i gabinetów lekarskich. COVERLAM jest
odporna na działanie produktów chemicznych, jest
łatwa w czyszczeniu i zapobiega pojawieniu się wilgoci,
bakterii i grzyba.
Możliwe jest również zwiększenie właściwości
antybakteryjnych COVERLAM poprzez zastosowanie
powłoki fotokatalitycznej H&CTILES, dostępnej dla
grubości 5,6mm.

Progetto / Projekt: Clinica dentale / Klinika stomatologiczna
Ubicazione / Miejsce: Castellón, Spagna / Castellón, Hiszpania
Studio / Studio: Antonio Gracia Sanchis
Interior designer / Architekt wnętrz: Iván Ibañez Fernandez
Materiale / Materiał: Coverlam Basic 100X300 blanco + Meteor 80x80 moka
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RISTRUTTURAZIONE / REMONTY
PRIMA / PRZED

COVERLAM può essere posato con facilità su pareti e pavimenti, sovrapponendolo a qualsiasi materiale
senza necessità di rimuovere il sottofondo preesistente. In tal modo si eliminano le seccature tipiche di una
ristrutturazione quali rumore, polvere e calcinacci, riducendo così il tempo di lavoro. Lo spessore e il peso
ridotti ne agevolano il trasporto e lo stoccaggio, con un minore sovraccarico sulla struttura esistente.
I vantaggi di COVERLAM acquistano un senso particolare quando si tratta dell’applicazione per le
ristrutturazioni di esercizi pubblici.
Grazie alla possibilità di posa senza demolizione preliminare, si riduce notevolmente il tempo di esecuzione
della ristrutturazione, minimizzando in tal modo il tempo di chiusura del locale e quindi i relativi costi.

04

È considerevole anche il risparmio derivante dalla minima generazione di calcinacci. In questo senso,
in pratica si eliminano i costi legati alla gestione e allo smaltimento dei calcinacci generati durante la
ristrutturazione.
COVERLAM może być z łatwością montowana na ścianach i podłogach bezpośrednio na dowolnym materiale,
bez potrzeby wcześniejszego wyburzania. W ten sposób eliminuje się skutki uboczne typowe dla remontu
takie jak hałas, kurz czy gruz, zmniejszając także czas trwania prac.
Zredukowana grubość i waga ułatwiają montaż i sprawiają, że istniejąca struktura narażona jest na mniejsze
obciążenie.
Zalety COVERLAM stają się jeszcze bardziej znaczące, gdy mowa jest o jej zastosowaniu w remontach
budynków użyteczności publicznej.
Dzięki możliwości montażu bez wcześniejszego wyburzania, czas wykonania remontu jest krótszy, przez co
zmniejszeniu ulega czas, w którym dany budynek jest zamknięty, a także koszty związane z niemożnością
prowadzania w tym czasie normalnej działalności.
Odnotowano również znaczne oszczędności wynikające z niskiej ilości generowanego gruzu. W praktyce nie
istnieją dodatkowe koszty związane z usuwaniem i wywozem gruzu powstałego podczas remontu.

DOPO / PO

TEMPO DI ESECUZIONE (min/m2) CZAS WYKONANIA
LAVORO SVOLTO DA DUE OPERAI
PRACA WYKONANA PRZEZ DWÓCH FACHOWCÓW

FASI DELLA PAVIMENTAZIONE
ETAPY MONTAŻU PŁYTEK

RISTRUTTURAZIONE
CONVENZIONALE
REMONT KONWENCJONALNY

RISTRUTTURAZIONE CON
COVERLAM
REMONT PRZY UŻYCIU
COVERLAM

DEMOLIZIONE
WYBURZENIE

18

00

SGOMBERO E TRASPORTO MATERIALE
USUNIĘCIE GRUZU I PRZEWÓZ MATERIAŁU

10

00

REALIZZAZIONE NUOVO SUPPORTO
O RIPARAZIONE
WYKONANIE NOWEJ ŚCIANY ELEWACYJNEJ BĄDŹ
JEJ NAPRAWA

15

05

POSA IN OPERA MATERIALE
MONTAŻ

20

20

63

25

TEMPO TOTALE CZAS WYKONANIA (min/m2)

38 min/m2

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Madrid, Spagna / Madryt, Hiszpania
Studio / Studio: Lozano decoraciones
Materiale / Materiał: Coverlam Travertino 50X100 blanco + Wood nogal

65

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

APPLICAZIONI
ZASTOSOWNIE

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

66

INTERIOR DESIGN / WNĘTRZA

04

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Cheiveley, Regno Unito / Cheiveley, Wielka Brytania
Studio / Studio: Gresford Architects
Materiale / Materiał: Coverlam Titan 100x300 gris

COVERLAM, nel formato 120x360cm, è un materiale
che consente di rivestire grandi superfici, conferendo
tutte le caratteristiche meccaniche e estetiche che
fanno la differenza nel gres porcellanato. Grazie alla
facilità di taglio e di movimentazione, COVERLAM è il
materiale adatto per rivestire gli elementi d’arredo o
le superfici che richiedono finiture accurate.
Grazie alla leggerezza e alla facilità di movimentazione
di COVERLAM, per il porcellanato si è aperto un nuovo
campo di applicazione: l’arredo.
Attualmente è possibile offrire finiture ultraresistenti
per: tavoli, top da cucina o armadi. Grazie alla
durezza elevata, gli elementi d’arredo realizzati con
COVERLAM non si graffiano e non si logorano con
l’uso quotidiano, conservando così più a lungo il
proprio aspetto originale.
Inoltre, COVERLAM è in grado di soddisfare i requisiti
di un mobile negli ambienti più impegnativi della casa
in termini di resistenza termica e umidità.

COVERLAM w formacie 120x360cm pozwala na
pokrycie dużych powierzchni, nie tracąc tym samym
właściwości mechanicznych i statycznych typowych dla
gresu porcelanowego. Dzięki łatwości w przycinaniu i
montażu, COVERLAM jest doskonałym materiałem do
wykorzystania w projektach wymagających precyzji,
zarówno na powierzchniach ścian, podłóg, jak i innych
elementów.
Prostota obróbki oraz niewielka waga COVERLAM
pozwoliły na znalezienie nowego zastosowania dla
gresu porcelanowego, jakim są meble.
Obecnie oferowane są niezwykle wytrzymałe elementy
będące częścią stołów, blatów kuchennych, czy szaf.
Dzięki zwiększonej twardości COVERLAM pozwala
uniknąć zarysowań i erozji na stworzonych przez nas
meblach, zachowując tym samym na dłużej bogactwo
ich oryginalnego wzoru.
Równocześnie COVERLAM spełnia wymagania dla
mebli znajdujących w pomieszczeniach, w których
ważna jest wytrzymałość termiczna oraz odporność
na wilgoć.

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Cracovia, Polonia / Kraków, Polska
Studio / Studio: Momo Studio Architektury Cracow
Materiale / Materiał: Coverlam Concrete 100x300 negro
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PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASA
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
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DESCRIZIONE

OPIS

Impiegando le stesse materie prime della pietra naturale, con
pressatura ad alte pressioni e gresificato a 1200ºC, il PORCELLANATO
TECNICO / TUTTO MASSA offre proprietà meccaniche superiori a
quelle di altri materiali con una finitura estetica arricchita con le
tecniche più avanzate per il design della ceramica.

GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE tworzony jest
z takich samych surowców jak te wchodzące w skład naturalnego
kamienia. Jest prasowany pod wysokim ciśnieniem oraz wypalany
w temperaturze 1200ºC. Jego właściwości techniczne przewyższają
każdy inny materiał, a estetyka odzwierciedla najbardziej
zaawansowane techniki wzornictwa płytek.

VANTAGGI

· Resistente all’abrasione
· Resistente agli attacchi di sostanze chimiche
· All’usura dell’andar del tempo
· Resistente al gelo
· Agli sbalzi di temperatura
· Alle macchies
· Ecologico
· Ignifugo
· Facile da pulire
· Vasta gamma di formati
· Stabilità dimensionale
ZALETY

· Odporny na ścieranie
· Odporny na działanie produktów chemicznych
· Trwały
· Mrozoodporny
· Odporny na zmiany temperatury
· Odporny na plamy
· Ekologiczny
· Ogniotrwały
· Łatwy w czyszczeniu
· Szeroka gama formatów
· Niezmienność formy

SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI

APPLICAZIONI

ZASTOSOWANIE

Il PORCELLANATO TECNICO / TUTTA
MASSA è un’ottima soluzione perché si
adatta a qualsiasi ambiente a seconda
delle esigenze architettoniche del
progetto.

GRES TECHNICZNY / BARWIONY
W PEŁNEJ MASIE jest doskonałym
rozwiązaniem pasującym do każdego
miejsca i spełniającym wymagania
architektoniczne dowolnego projektu.

Luoghi pubblici all’aria aperta

Miejsca publiczne na świeżym powietrzu

Stazioni e aeroporti

Ośrodki transportu

Centri commerciali e di svago.
Alberghi e ristoranti

Centra handlowe i rozrywkowe.
Hotele i restauracje

Facciate

Elewacje

Strutture sanitarie e sportive

Instalacje sanitarne i sportowe

Costruzione di abitazioni private interni ed esterni.

Budynki prywatne, zastosowanie
wewnątrz i na zewnątrz

05

TIPOLOGIA
Il PORCELLANATO TECNICO / TUTTO MASSA non è smaltato, è
colorato in tutta la massa ed è completamente vetrificato, perciò
un’eventuale abrasione superficiale rivelerebbe una superficie
identica a quella abrasa. Presenta prestazioni e durevolezza
insuperabili.

PORCELLANATO TECNICO /
TUTTA MASA
GRES TECHNICZNY /
BARWIONY W PEŁNEJ
MASIE

3

FUGA MINIMA
CONSIGLIATA
ZALECANA MINIMALNA
FUGA

TYP
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE nie jest
emaliowany, ale barwiony w całej masie i całkowicie zeszkliwiony, przez
co w razie jakiegokolwiek uszkodzenia powierzchni uwidoczniłaby
się identyczna warstwa o tym samym kolorze. Jego właściwości i
trwałość są doskonałe.

SI SCONSIGLIA LA POSA IN
OPERA SFALSATA
NIE ZALECA SIĘ UKŁADANIA
NA ZRĄB

GREEN TECHNOLOGY

GREEN TECHNOLOGY

Per la produzione del PORCELLANATO
TECNICO / TUTTA MASSA si impiega una
percentuale elevata di materiale riciclato
(36,08%). È un prodotto chimicamente
inerte, riciclabile al 100%, che offre
una serie di vantaggi per i progetti da
certificare secondo il sistema LEED,
che valuta e attesta la sostenibilità di un
edificio nel suo insieme.

Do wyrobu GRESU PORCELANOWEGO
/ BARWIONEGO W MASIE stosuje się
wysoki odsetek materiału z odzysku
(36,08%). Jest to produkt chemicznie
obojętny, w 100% recyklingowalny
i
oferuje serię zalet dla projektów chcących
uzyskać certyfikat LEED, który to ocenia
i poświadcza, że całość projektu zgodna
jest ze zrównoważonym budownictwem.

/ 11 KOLEKCJE

ALPES · ATACAMA · CITY · LYON · METEOR · NAMIBIA · NEXO · PIRINEOS · STARK · TITAN

ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
03 H&CTILES / H&CTILES
04 COVERLAM / COVERLAM
06 20MM / 20MM
08 FACCIATE VENTILATE / ELEWACJE WENTYLOWANE
09 SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO / SYSTEM
ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ
10 PAVIMENTI SOPRAELEVATI / PODŁOGI PODNIESIONE
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PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASSA
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
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VANTAGGI
ZALETY
TABELLA COMPARATIVA DELLE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI
VARI PRODOTTI

Longevita’
stimata (anni)
Szacowana
trwałość (lata)

Assorbimento
d’acqua

Densità
(gr/cm3)

Nasiąkliwość

Gęstość
(gr/cm3)

TABELKA PORÓWNUJĄCA
GŁÓWNE CECHY RÓŻNYCH
PRODUKTÓW
UNE-EN ISO
10545-3
A-A*

Resistenza
alla flessione
(N/mm2)
Wytrzymałość
na zginanie
(N/mm2)

Durezza
(mohs)
Twardość
(mohs)

Résistance à
l’abrasion
profonde
(perdita di materia
in mm3)
Odporność na
głębokie ścieranie
(mm3)
UNE-EN ISO
10545-6

UNE-EN ISO
10545-4
R-F*

Resistenza
all’attacco acido
Odporność na
działanie kwasu

UNE-EN ISO
10545-14

05
40

<0.1%

2.23

>45

7

122

Resiste
Odporny

20

<0.2%

2,23

>45

7

N/A
N/D

Resiste
Odporny

10

0.5%

2,70

21

4

297

Bassa resistenza
Niska odporność

10

0.2%

2,70

24

6

140

Bassa resistenza
Niska odporność

PORCELLANATO TECNICO / TUTTA
MASSA
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W
PEŁNEJ MASIE

La progettazione architettonica è sempre più esigente
con i materiali da impiegare negli edifici. L’innovazione
nella progettazione e l’intenzione di creare costruzioni
sostenibili e durature fanno sì che sia necessario
lavorare con materiali resistenti, duraturi e attraenti.

Projekty architektoniczne są coraz bardziej
wymagające, jeśli chodzi o dobór materiałów.
Innowacyjność wzornictwa oraz chęć tworzenia
budynków zrównoważonych i trwałych sprawia, że
niezbędne są materiały wytrzymałe, trwałe i atrakcyjne.

Vi sono porcellanati pasta colorata smaltati, in
cui un’eventuale abrasione profonda è in grado di
intaccare il disegno e i colori della superficie lasciando
una traccia chiaramente percepibile e antiestetica.

Istnieją emaliowane płytki barwione w masie, które w
momencie głębokiego uszkodzenia tracą kolor i wzór, a
powierzchnia ulega zmianie i staje się antyestetyczna.

L’impiego di un materiale resistente, duraturo e
di facile manutenzione come il PORCELLANATO
TECNICO / TUTTA MASSA può garantire la durevolezza
degli edifici riducendone le spese di manutenzione e
conservandone inalterato nel tempo l’aspetto estetico
originale.
Proprio per questo, il PORCELLANATO TECNICO /
TUTTA MASSA è ormai un punto di riferimento per
le finiture pregevoli e durature per le costruzioni
singolari in cui si verifica un traffico intenso di
persone e anche di veicoli.

PORCELLANATO PASTA COLORATA
SMALTATI
PŁYTKA CERAMICZNA

Zastosowanie wytrzymałego, trwałego i łatwego w
utrzymaniu materiału, jakim jest GRES TECHNICZNY
/ BARWIONY W PEŁNEJ MASIE gwarantuje trwałość
budynków, zmniejszając równocześnie koszty
wynikające z długiego użytkowania oraz sprawiając, że
właściwości estetyczne nie ulegają zmianie.
Dzięki temu GRES TECHNICZNY / BARWIONY W
PEŁNEJ MASIE znajduje się w czołówce produktów
oferujących trwałe i eleganckie wykończenie dla
budynków o wysokim przepływie pieszych i pojazdów.

MARMO
MARMUR

GRANITO
GRANIT
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APPLICAZIONI
ZASTOSOWANIE
Luoghi pubblici all’aria aperta / Stazioni e aeroporti / Centri commerciali e di svago.
Alberghi e ristoranti / Facciate / Strutture sanitarie e sportive / Costruzione di abitazioni
private - interni ed esterni
Miejsce publiczne na wolnym powietrzu / Ośrodki transportu / Centra handlowe i rozrywkowe.
Hotele i restauracje / Elewacje / Instalacje sanitarne i sportowe / Budynki prywatne,
zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
ortivHealth and sporting facilities
Construction of private houses in both indoor and outdoor areas
Grazie all’assortimento di formati e di superfici, il
PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASSA garantisce
la continuità estetica tra pavimento e rivestimento, tra
interni ed esterni, ed è perciò un’ottima soluzione
per adattarsi a qualsiasi ambiente a seconda delle
esigenze architettoniche del progetto.

GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
dzięki bogactwu formatów i powierzchni gwarantuje
estetyczną ciągłość ścian i podłóg wewnątrz budynku,
jak i na zewnątrz, przez co doskonale dopasowuje
się do każdego miejsca i potrzeb architektonicznych
dowolnego projektu.

05

SPESSORE
GRUBOŚĆ

xxxxxxxx

3,5mm

5,6mm

10-11,3mm

FACCIATE VENTILATE
ELEWACJE WENTYLOWANE

PAVIMENTO SOPRAELEVATO
PODŁOGI PODNIESIONE

20mm

—

*
—

—

PAVIMENTO
PODŁOGI

RIVESTIMENTO
ŚCIANY

+ INFO: (*)
+ INFO: (*)
10 PAVIMENTO SOPRAELEVATO. PAG. 160
10 PODŁOGI PODNIESIONE. PÁG. 160

—

Progetto / Projekt: Clinica dentale / Klinika stomatologiczna
Ubicazione / Miejsce: Castellón, Spagna / Castellón, Hiszpania
Studio / Studio: Antonio Gracia Sanchis
Interior designer / Architekt wnętrz: Iván Ibañez Fernandez
Materiale / Materiał: Meteor natural 80x80 marengo + Marte natural 30x30
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LUOGHI PUBBLICI ALL’ARIA APERTA
MIEJSCE PUBLICZNE NA WOLNYM POWIETRZU

05

Materiale / Materiał: City relieve 30x30 gris + Center 30x30 blanco

Progetto / Projekt: Piazza pubblica / Plac
Ubicazione / Miejsce: Jaen, Spagna / Jaen, Hiszpania
Materiale / Materiał: City antislip 60x60 marron
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STAZIONI E AEROPORTI
OŚRODKI TRANSPORTU

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS
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FACCIATE
ELEWACJE

05

Materiale / Materiał: City 60x60 gris

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Castellon, Spagna / Castellón, Hiszpania
Materiale / Materiał: Atacama 30X60 tabaco
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CENTRI COMMERCIALI E DI SVAGO.
BUDYNKI PRYWATNE,
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ALBERGHI E RISTORANTI
ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

05

Progetto / Projekt: Hotel Aquamarina / Hotel Aquamarina
Ubicazione / Miejsce: Barcelona, Spagna / Barcelona, Hiszpania
Materiale / Materiał: Nexo pulido 80X80 antracita
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STRUTTURE SANITARIE E SPORTIVE
INSTALACJE SANITARNE I SPORTOWE
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COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PRIVATE - INTERNI ED ESTERNI
BUDYNKI PRYWATNE, ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

05

Progetto / Projekt: Palestra / Siłownia
Lieu / Standort: Barcelona, Spagna / Barcelona, Hiszpania
Materiale / Materiał: Atacama 60X60 blanco

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Barcelona, Spagna / Barcelona, Hiszpania
Materiale / Materiał: Maestrazgo relieve 30x60 marron
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20MM
20MM

86

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

DESCRIZIONE

OPIS

Il gres porcellanato di GRESPANIA riproduce l’effetto di materiali
impiegati in architettura quali il cemento, il legno e la pietra, con
uno spessore di 20MM. Oltre alle straordinarie qualità tecniche del
porcellanato, lo spessore di 20MM aggiunge un’elevata resistenza a
rottura e un aspetto naturale che conferisce a queste serie proprietà
rilevanti per qualunque tipo di applicazione da esterni.

Nowy gres porcelanowy firmy Grespania o grubości 20MM imituje
materiały architektoniczne takie jak cement, czy kamień. Oprócz
doskonałych właściwości technicznych gresu porcelanowego grubość
20MM sprawia, że płytki mają zwiększoną odporność na pękanie
oraz naturalny wygląd, przez co mogą być z sukcesem stosowane w
różnego rodzaju projektach na zewnątrz.

VANTAGGI

· Facile da posare e da pulire
· Ispezionabile e riutilizzabile
· Resistente al gelo e alla rottura
· Antiscivolo

APPLICAZIONI

ZASTOSOWANIE

Terrazze

Tarasy

Aree di parcheggio

Parkingi

Piscine

Baseny

Esercizi balneari

Struktury na plażach

Parchi e giardini

Parki i ogrody

TIPI DI POSA IN OPERA

· Ecologico e inalterabile nel tempo

Il porcellanato da 20MM è un tipo di soluzione, polivalente, durevole
e molto resistente. Può perciò essere posato con diversi sistemi o tipi
di posa, a seconda delle esigenze del progetto.

ZALETY

A secco (erba, ghiaia e sabbia)

· Łatwy w montażu i utrzymaniu

Pavimento sopraelevato
Tradizionale

· Łatwy do demontażu i wymiany
· Odporny na mróz i pęknięcia

RODZAJE MONTAŻU

· Antypoślizgowy
· Ekologiczny i odporny na upływ czasu

OPACO
MATOWE

Gres porcelanowy o grubości 20MM jest rozwiązaniem
wszechstronnym, trwałym i bardzo wytrzymałym. Dlatego też może
być montowany przy użyciu różnych systemów, w zależności od
wymagań projektu.
Suchy (Trawa, żwir i piasek)
Montaż podłóg podnoszonych
Tradcyjny

SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI

06

RILIEVO
FAKTUROWE

20 mm

SPESSORE
GRUBOŚĆ

CONTINUITÀ ESTETICA

ESTETYCZNA KONTYNUACJA

20MM è stato sviluppato per consentire
l’applicazione all’esterno della gamma di
spessori tradizionali creando una continuità
naturale. La disponibilità di prodotti con
spessori, formati e superfici differenti
garantisce la continuità estetica tra interni
ed esterni, quindi è un’ottima soluzione
per adattarsi a qualsiasi ambiente a
seconda delle esigenze architettoniche del
progetto.

20MM powstało jako naturalna kontynuacja
dla gamy płytek o tradycyjnej grubości
znajdujących się wewnątrz budynku,
tym razem do stosowania na zewnątrz.
Dostępność
produktów
o
różnych
grubościach, formatach i teksturach
gwarantuje estetyczną kontynuację między
powierzchniami wewnątrz i na zewnątrz
budynku, przez co doskonale dostosowuje
się do wymagań architektonicznych
dowolnego projektu.

/ 11 KOLEKCJE

AVALON · ATLAS · CAUCASO · DOCK · GEA · LYON · PATAGONIA

ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
10 PAVIMENTI SOPRAELEVATI / PODŁOGI PODNIESIONE
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DESCRIZIONE
OPIS

20MM / 20MM
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VANTAGGI
ZALETY
· Facile da installare, anche senza adesivi né fughe in caso di posa a secco.
· Ispezionabile e riutilizzabile. Posato a secco o con sistema sopraelevato può essere
ispezionato o sostituito facilmente.

· Facile da pulire: le superfici possono essere pulite con idropulitrici.
· Resistente al gelo e alla rottura, grazie al basso assorbimento d’acqua.
· Resistente ad alti carichi di rottura e agli urti.
· Antiscivolo.
· Ecologico e conserva inalterato il proprio aspetto originale con l’andare del tempo.
· Łatwy w montażu, nawet bez użycia klejów i bez fug w przypadku instalacji na sucho.
· Łatwy do demontażu i ponownego użycia. Stosowany na sucho lub na wspornikach może
być łatwo zdemontowany bądź wymieniony.

· Łatwy do czyszczenia. Powierzchnie można myć przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych.
· Odporny na mróz i pęknięcia dzięki niskiej nasiąkliwości .
· Odporny na duży nacisk oraz uderzenia.
· Antypoślizgowy.
· Ekologiczny i odporny na upływ czasu.

Progetto / Projekt: Hotel the Element / Hotel The Element
Ubicazione / Miejsce: Tarragona, Spagna / Tarragona, Hiszpania
Materiale / Materiał: 20MM Caucaso 60,3x60,3 beige
Il nuovo gres porcellanato di GRESPANIA riproduce
l’effetto di materiali impiegati in architettura quali
il cemento, il legno e la pietra, con uno spessore
di 20MM. Oltre alle straordinarie qualità tecniche
del porcellanato, lo spessore di 20MM aggiunge
un’elevata resistenza a rottura e un aspetto naturale
che conferisce a queste serie proprietà rilevanti per
qualunque tipo di applicazione da esterni.

Nowy gres porcelanowy firmy Grespania o grubości
20MM imituje materiały architektoniczne takie jak
cement, czy kamień. Oprócz doskonałych właściwości
technicznych gresu porcelanowego grubość 20MM
sprawia, że płytki mają zwiększoną odporność na
pękanie oraz naturalny wygląd, przez co mogą być z
sukcesem stosowane w różnego rodzaju projektach
na zewnątrz.
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APPLICAZIONI
ZASTOSOWANIE
Terrazze / Aree di parcheggio / Piscine
/ Esercizi balneari / Parchi e giardini
Tarasy / Parkingi / Baseny /
Struktury na plażach / Parki i ogrody

06

Progetto / Projekt: Hotel Sardinero / Hotel Sardinero
Ubicazione / Miejsce: Santander, Spagna / Santander, Hiszpania
Materiale / Materiał: 20MM Lyon 60x60 taupe

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Cardiff, Regno Unito / Cardiff, Wielka Brytania
Materiale / Materiał: 20MM Patagonia 60x60 encina
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TIPI DI POSA IN OPERA
RODZAJE MONTAŻU

A SECCO (ERBA, GHIAIA E SABBIA)
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SUCHY (TRAWA, ŻWIR I PIASEK)
POSA A SECCO SU LETTO DI GHIAIA
MONTAŻ NA SUCHO NA TARASACH O PODŁOŻU
ŻWIROWYM
01

02

20MM
20MM
STRATO DI GHIAIA O CIOTTOLI
WARSTWA ŻWIRU LUB KAMYKÓW

01
02

03

Sabbia
Piasek

Lo spessore elevato e il peso di questo materiale lo
rendono adatto alla posa all’esterno senza l’impiego
di adesivo: basta posarlo sull’erba, sulla ghiaia o su
un letto di sabbia per assicurarne la stabilità. Non
dovendo usare adesivi, la posa in opera è semplice
e veloce e il materiale si può cambiare facilmente di
posto per riutilizzarlo in altre zone.
Per posare correttamente il 20MM sull’erba, sulla
terra, sulla ghiaia o sulla sabbia, si consiglia di seguire
queste istruzioni:
1. Preparazione del supporto
Preparare il supporto con attrezzi adatti, in modo
tale da ottenere un supporto stabile e livellato sul
quale appoggiare le lastre. In alcuni casi può essere
necessario la creazione di un letto di posa composto
da ghiaia 4-8 mm di granulometria.
2. Posa in opera delle lastre
Sistemare le lastre secondo lo schema di posa
prescelto e battere con cura le superfici con un
martello di gomma bianca/PVC per incastrarle
correttamente sul supporto.
3. Fughe
Si consiglia di lasciare una fuga, cioè una distanza tra
una piastrella e l’altra, di almeno 2 cm.

Erba
Trawa

Ghiaia
Żwir

Grubość płytki i jej własny ciężar pozwalają na
zastosowanie jej na zewnątrz bez dodatkowego
materiału podtrzymującego, zwyczajnie kładąc
ją bezpośrednio na trawie, żwirze lub piasku,
upewniając się, że powierzchnia jest odpowiednio do
tego przygotowana. Dzięki temu, że nie potrzebne są
materiały podtrzymujące, układanie płytek jest proste i
szybkie, i można je z łatwością ponownie użyć w innym
miejscu.

FOGLIO DESOLIDARIZZANTE
LÁMINA DESOLIDARIZADORA
05

04

PAVIMENTO IN PENDENZA
WARSTWA SPADKOWA

05

SUPPORTO
STROP

06

STRATO DI DRENAGGIO
WARSTWA DRENUJĄCA

W celu poprawnego montażu płytek o grubości 20MM
na trawie, ziemi, żwirze, czy piasku należy uważnie
śledzić zalecenia zawarte w instrukcji poniżej:
1. Przygotowanie podłoża
Przygotować podłoże przy użyciu odpowiednich
materiałów tak, by było one stabilne i wyrównane,
pozwalając na równomierne ułożenie płyt. W
niektórych przypadkach niezbędne może okazać się
użycie podsypki w postaci żwiru lub szutru 4-8 mm.
2. Ułożenie płyt
Ułożyć płytki według wybranego schematu i delikatnie
opukać je młotkiem z białej gumy/PVC, by odpowiednio
ułożyły się na powierzchni.
3. Ułożenie płyt
Ułożyć płytki według wybranego schematu i delikatnie
opukać je młotkiem z białej gumy/PVC, by odpowiednio
ułożyły się na powierzchni.

03
04

Materiale / Materiał: 20MM Caucaso 60,3x60,3 cemento

06

06
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TIPI DI POSA IN OPERA
RODZAJE MONTAŻU

PAVIMENTO SOPRAELEVATO /

94
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MONTAŻ PODŁÓG PODNOSZONYCH

06

L’elevata resistenza a rottura ne fa il materiale ideale
per pavimenti sopraelevati da esterni, agevolando
il drenaggio in caso di pioggia e l’accesso a impianti
elettrici, tubazioni o impianti vari.
In questa modalità, se il massetto è correttamente
impermeabilizzato, le piastrelle si posano a secco su
supporti o piedini regolabili. Questo tipo di posa in
opera è adatta per:

·
·
·
·
·
·
·

Nascondere le irregolarità del massetto.
Eliminare piccoli dislivelli o buche.
Drenare l’acqua.
Migliorare l’isolamento termico e acustico.
Ridurre i tempi di esecuzione e i costi della posa
in opera.
Creare un vano tecnico nel quale è possibile
far passare qualsiasi tipo di condutture, cavi o
impianti.
Ispezionare facilmente sollevando un singolo
pezzo.

+ INFO:
+ INFO:
10 PAVIMENTI SOPRAELEVATI. PAG. 160
10 PODŁOGI PODNIESIONE. PÁG. 160

Jego wysoka odporność na pękanie sprawia, że jest to
doskonały materiał do montażu podłóg podnoszonych,
które umożliwiają odprowadzenie wody deszczowej
oraz ułatwiają dostęp do instalacji elektrycznych,
wodociągowych i innych.
W tym przypadku, jeśli podkład podłogowy jest
odpowiednio uszczelniony, płytki montuje się na
sucho umieszczając je na stojakach lub regulowanych
wspornikach (plots). Ten rodzaj instalacji ma
następujące zalety:

·
·
·
·
·
·
·

Zakrywa nierówności podłoża.
Koryguje niewielkie różnice w nachyleniu oraz
zagłębienia.
Umożliwia drenaż wody.
Poprawia izolację cieplną i dźwiękową.
Zmniejsza termin wykonania i cenę instalacji.
Uzyskuje
się
przestrzeń
podpodłogową
pozwalającą na prowadzenie wszelkiego typu
systemów, okablowania oraz instalacji.
Łatwy dostęp poprzez uniesienie jednej płytki .

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Cardiff, Regno Unito / Cardiff, Wielka Brytania
Materiale / Materiał: 20MM Patagonia 60x60 encina
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TIPI DI POSA IN OPERA
RODZAJE MONTAŻU
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TRADIZIONALE / TRADCYJNY

06

È ideale per zone all’esterno, sia private che ad uso
pubblico, richiedenti grandi prestazioni tecniche e
meccaniche.

Doskonały do stosowania na zewnątrz, w
przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych, gdzie
liczą się właściwości techniczne i mechaniczne płytki.

Lo spessore elevato e le proprietà meccaniche
di questo materiale ne fanno la soluzione ideale
per pavimentare zone soggette a traffico intenso
impiegando un processo di posa tradizionale.

Grubość i właściwości mechaniczne płytek sprawiają,
że są one doskonałym rozwiązaniem dla miejsc o
podwyższonym ruchu pieszych. Zaleca się tradycyjny
montaż.

Per posare correttamente il 20MM sull’erba, sulla
terra, sulla ghiaia o sulla sabbia, si consiglia di seguire
queste istruzioni:

W celu poprawnego montażu płytek o grubości 20MM
w strefach o podwyższonym ruchu należy uważnie
śledzić zalecenia zawarte w instrukcji poniżej:

1. Preparazione del supporto
Predisporre uno strato di 10 cm di ghiaia mescolata
con pietrisco di 16-35 mm di granulometria. Eseguire
una gettata di calcestruzzo di almeno 15-20 cm di
spessore con un’inclinazione minima dell’1% se la
posa è all’esterno.

1. Przygotowanie podłoża
Wysypać 10 cm żwiru wymieszanego z szutrem o
grubości 16-35 mm. Wylać mieszankę betonową
na grubość co najmniej 15-20 cm utrzymując 1%
minimalnego spadu w przypadku montażu na zewnątrz.

2. Posa in opera delle lastre
Incollare le lastre con il metodo della doppia
spalmatura con adesivi cementizi migliorati altamente
deformabili (tipo C2S2, norma EN 12004).

2. Ułożenie płyt
Płyty przykleja się za pomocą metody podwójnego
klejenia, przy użyciu dwuskładnikowej, cementowej,
wysokoelastycznej zaprawy klejowej (klasa C2S2 wg
EN 12004).

3. Fughe
La fuga consigliata è di almeno 5 mm, da stuccare
con malte cementizie migliorate (tipo CG2, norma EN
13888).

3. Fugi
Zaleca się wykonanie fugi o grubości co najmniej 5
mm, przy użyciu cementowej, szybkowiążącej zaprawy
fugowej (klasa CG2 wg EN 13888).

4. Giunti di dilatazione
A seconda delle dimensioni e della forma geometrica
del pavimento, sarà necessario inserire opportuni
giunti di dilatazione ogni 9-16 m2, di larghezza non
inferiore a 5 mm.

4. Fugi dylatacyjne
Co 9-16 m2, w zależności od wielkości i kształtu
geometrycznego nawierzchni, należy umieścić fugi
dylatacyjne o szerokości nie mniejszej niż 5 mm.

Materiale / Materiał: 20MM Lyon 60x60 + 30x120 galena
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CONTINUITÀ ESTETICA
ESTETYCZNA KONTYNUACJA

06

20MM è stato sviluppato per consentire l’applicazione
all’esterno della gamma di spessori tradizionali
creando una continuità naturale. La disponibilità di
prodotti con spessori, formati e superfici differenti
garantisce la continuità estetica tra interni ed esterni,
quindi è un’ottima soluzione per adattarsi a qualsiasi
ambiente a seconda delle esigenze architettoniche del
progetto.

Materiale / Materiał: 20MM Dock 60,3x60,3 taupe + Dock 60x60 taupe

20MM powstało jako naturalna kontynuacja dla gamy
płytek o tradycyjnej grubości znajdujących się wewnątrz
budynku, tym razem do stosowania na zewnątrz.
Dostępność produktów o różnych grubościach,
formatach i teksturach gwarantuje estetyczną
kontynuację między powierzchniami wewnątrz i na
zewnątrz budynku, przez co doskonale dostosowuje się
do wymagań architektonicznych dowolnego projektu.
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ANTISCIVOLO
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE

102
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DESCRIZIONE

OPIS

Poter contare su una soluzione di pavimento antiscivolo è importante,
qualunque sia il tipo di progetto: residenziale, commerciale o
industriale.

Możliwość zastosowania nawierzchni antypoślizgowej w dowolnym
projekcie, czy to mieszkaniowym, handlowym, czy przemysłowym jest
bardzo ważna.

Perché? Per la sicurezza dell’utente finale. Per questo, nella maggior
parte dei Paesi gli enti di normalizzazione preposti a stabilire gli
standard per l’edilizia definiscono un determinato grado di resistenza
allo scivolamento in base alla destinazione finale del pavimento.

Dlaczego? Liczy się bezpieczeństwo użytkownika. Dlatego też w
większości krajów instytucje normalizacyjne, których zadaniem jest
ustanowienie standardów zabudowy, określają stopień odporności na
poślizg w zależności od funkcji, jakie będzie pełniła dana nawierzchnia.

VANTAGGI

· Sicurezza elevata nei confronti di 		

scivolamenti o slittamenti indesiderati.

· La superficie antiscivolo resta inalterata nel
tempo.

· La superficie è resistente al traffico.
· Può essere applicato sia in zone puntuali
che su grandi superfici.

· Proprietà antiscivolo in presenza di acqua,

APPLICAZIONI

ZASTOSOWANIE

Grespania dispone di una vasta
gamma di pavimenti antiscivolo
con diversi gradi di scivolosità
per adattarsi ad applicazioni e
ambienti differenti.

Grespania
oferuję
szeroką
gamę
antypoślizgowych
płytek podłogowych o różnym
współczynniku antypoślizgowości,
w zależności od rodzaju ich
zastosowania
oraz
miejsca
użytkowania.

Toilette et salles de bains
Vestiaires
Piscines
Terrasses

manutenzione.

Przebieralnie
Baseny

OPACO
MATOWE

Tarasy

polvere o sporco.

· Conforme alle norme internazionali.
· Facile da pulire e richiede poca

Łazienki

METODI DI PROVA

ANTISCIVOLO
ANTYPOŚLIZGOWE

I nostri pavimenti antiscivolo sono sottoposti alle norme più rigorose
a livello internazionale. Per questo ogni piastrella è sottoposta a vari
test, a seconda del paese, della norma in vigore o le esigenze di ogni
progetto.

ZALETY

Metodo di prova del pendolo

Powierzchnia odporna na natężony ruch
·pieszy.

METODY BADANIA

Może być stosowana zarówno w konkretnych
·strefach,
jak i na większych przestrzeniach.

Nasze płytki podłogowe poddawane są wyczerpującym badaniom
według międzynarodowych standardów. Każdy rodzaj płytki poddawany
jest różnego rodzaju próbom, w zależności od kraju, obowiązujących
norm oraz potrzeb każdego projektu.

· Spełnia międzynarodowe standardy.
· Łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu.

40%

Costo approssimato
annuo
Roczny koszt powyżej

462

Milioni/€
Milionów/€
Causa di infortuni sul lavoro
Przyczyny urazu w pracy

SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI

B

C

NORMA DIN 51097

07

R

· Wysoka ochrona przed poślizgiem.
Powierzchnia antislip jest trwała i nie
·poddaje
się upływowi czasu.

Powierzchnia antypoślizgowa w obecności
·wody,
kurzu i brudu.

A

C

Metodo del piano inclinato

NORMA DIN 51130
UNE-ENV 12633/2003

Metodo di prova DCOF Acu Test

2

FUGA MINIMA
CONSIGLIATA
ZALECANA MINIMALNA
FUGA

SI SCONSIGLIA LA POSA IN
OPERA SFALSATA
NIE ZALECA SIĘ UKŁADANIA
NA ZRĄB

Metoda wahadła
Metoda pochylni
Metoda DCOF AcuTest

COSTO DEGLI INFORTUNI

KOSZT WYPADKÓW

Le cadute causate da scivolamenti sono
la seconda causa di ricovero al pronto
soccorso e la prima causa di rottura delle
anche. Circa il 40% degli infortuni sul
lavoro è causato da questo problema che
comporta un costo stimato di 462 milioni
di euro all’anno.

Upadki spowodowane poślizgnięciem
się są drugim co do częstości powodem
wizyty na pogotowiu oraz pierwszym
powodem złamania biodra. Są one winne
40% wszystkich wypadków przy pracy, co
przekłada się na szacunkowy koszt 462
milionów euro rocznie.

/ 11 KOLEKCJE

ABADIA · AMAZONIA · ATACAMA · CANAIMA · CAVA · CITY · LYON · METEOR · NEXO · ORENSE ·
SINTRA · TEMPO · URBION

ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
05 PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASA /
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
06 20MM / 20MM
10 PAVIMENTI SOPRAELEVATI / PODŁOGI PODNIESIONE
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OPIS

ANTISCIVOLO / PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Castellon, Spagna / Castellón, Hiszpanian
Materiale / Materiał: Meteor relieve, natural 60X60 moka
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VANTAGGI
ZALETY
· Evitare lesioni e infortuni, sia sul lavoro che in casa.
· Nei luoghi pubblici si evitano sanzioni per il mancato rispetto delle norme.
· La superficie è resistente al traffico.
· È conforme alle norme internazionali.
· Facile da pulire e richiede poca manutenzione.
· Pozwala uniknąć kontuzji oraz wypadku zarówno w pracy, jak i w domu.
· W miejscach publicznych pozwala uniknąć grzywny za niestosowanie się do przepisów.
· Powierzchnia jest odporna na natężony ruch pieszy.
· Spełnia międzynarodowe normy.
· Łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu.

07

Da 30 anni Grespania ha portato avanti ricerca,
sviluppo e innovazione nel settore della ceramica
antiscivolo per offrire ai clienti prodotti in grado
di garantire la sicurezza e di rispettare le norme
dell’edilizia. Il risultato è una vasta gamma di
pavimenti antiscivolo con diversi gradi di scivolosità
per adattarsi ad applicazioni e ad ambienti differenti.
La resistenza allo scivolamento, che garantisce la
sicurezza, non deve andare a scapito della bellezza,
della delicatezza al tatto e della facilità di pulizia
dei pavimenti. La nostra ricerca è volta a rendere
compatibili queste caratteristiche tramite l’opportuna
selezione di rilievi e di materiali che, conservando le
qualità estetiche del prodotto, permettano di garantire
al progettista l’adempimento dei requisiti richiesti

Grespania od ponad 30 lat ulepsza i poddaje
innowacjom swoje antypoślizgowe płytki ceramiczne,
by móc oferować klientom produkty gwarantujące
bezpieczeństwo oraz spełniające wymagania norm
budowlanych. Owocem tej pracy jest szeroka gama
płytek podłogowych antypoślizgowych o różnym
stopniu poślizgu, dostosowujących się do danego
zastosowania i miejsca użytkowania.
Odporność na poślizg oprócz tego, że gwarantuje
bezpieczeństwo, nie powinna wpływać na estetykę
płytki, jej gładkość w dotyku, czy łatwość pielęgnacji.
Nasze wieloletnie badania skupiły się na połączeniu
tych zalet poprzez odpowiedni wybór faktur i
materiałów, które zachowując estetykę produktu
równocześnie gwarantują spełnienie określonych
wymagań

Progetto / Projekt: Hotel Aquamarina / Hotel Aquamarina
Ubicazione / Miejsce: Barcelona, Spagna / Barcelona, Hiszpanian
Materiale / Materiał: Nexo relieve 60x60 negro
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APPLICAZIONI
ZASTOSOWANIE
Bagni / Spogliatoi / Piscine / Terrazze
Łazienki / Przebieralnie / Baseny / Tarasy

Sono molti gli ambienti nei quali sono richiesti
pavimenti antiscivolo, sia perché lo impone la
normativa edilizia che per esigenze del consumatore.

Powierzchnie antypoślizgowe są wymagane w wielu
miejscach, zarówno przez przepisy budowlane, jak i
samych użytkowników.

Le pavimentazioni antiscivolo sono richieste in luoghi
pubblici all’esterno come marciapiedi o piazze, zone
circostanti di piscine, terrazze pubbliche o private,
spogliatoi, palestre, bagni privati o altri con esigenze
particolari (ospedali, SPA).

Miejsca publiczne na świeżym powietrzu takie jak
place, strefy przy basenach, publiczne i prywatne
tarasy, przebieralnie, siłownie, łazienki lub inne o
specjalnych wymaganiach (szpitale, SPA) wymagają
zastosowania nawierzchni antypoślizgowych.

Il nostro catalogo offre modelli per ciascuna di queste
applicazioni ed è comunque possibile sviluppare il
prodotto più adatto al progetto specifico.

W naszym katalogu znaleźć można modele
odpowiednie dla każdego z tych zastosowań i istnieje
również możliwość utworzenia nowego produktu dla
projektu o specjalnych wymaganiach.

07
Projet / Projekt: Marina / Marina
Ubicazione / Miejsce: Ibiza, Spagna / Ibiza, Hiszpanian
Materiale / Materiał: City antislip 60x60 gris
Projet / Projekt: Hotel Delfín / Hotel Delfín
Ubicazione / Miejsce: Mallorca, Spagna / Mallorca, Hiszpanian
Materiale / Materiał: Amazonia antislip 15x80 fresno
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METODI DI PROVA
METODY BADANIA
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METODO DEL PENDOLO
METODA WAHADŁA
NEL CASO DELLA SPAGNA, VI SONO 4 CLASSI DIVERSE, COME
RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE : UNE-ENV 12633/2003
W PRZYPADKU HISZPANII ISTNIEJĄ 4 KLASY, WYMIENIONE W
PONIŻSZEJ TABELI: UNE-ENV 12633/2003

NEL CASO DEL REGNO UNITO (UK) VI SONO 3 CLASSI
DIVERSE, COME RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE
W PRZYPADKU WIELKIEJ BRYTANII WYSTĘPUJĄ 3 KLASY
WYMIENIONE W PONIŻSZEJ TABELI

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (RD)
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG (RD)

CLASSE
KLASA

SLIP POTENTIAL
PRAWDOPODOBIEŃSTWO POŚLIZGU

PTV

Rd ≤ 15

0

HIGH SLIP POTENTIAL
WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POŚLIZGU

0-24

15 < Rd ≤ 35

1
2

MODERATE SLIP POTENTIAL
ŚREDNIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POŚLIZGU

25-35

35 < Rd ≤ 45
Rd > 45

3

LOW SLIP POTENTIAL
NISKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO POŚLIZGU

36+

CLASSIFICAZIONE DEI PAVIMENTI SECONDO SU1
KLASYFIKACJA PODŁÓG WEDŁUG SU1

Il metodo di prova è praticamente lo stesso, tranne che
esiste la possibilità di differenziare tra scivolamento
indossando le scarpe e a piedi nudi.

NORMA BS 7976 PTV
NORMA BS 7976 PTV

Metodologia badania jest praktycznie taka sama, a
jedyną różnicą jest możliwość rozróżnienia poślizgu
na boso i w obuwiu.
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GRADI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO IN BASE ALLA DESTINAZIONE FINALE DEL PAVIMENTO
STOPNIE ODPORNOŚCI NA POŚLIZG W ZALEŻNOŚCI OD KOŃCOWEGO PRZEZNACZENIA PŁYTKI PODŁOGOWEJ
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PAVIMENTO
UMIEJSCOWIENIE I CECHY PODŁOGI

CLASSE
KLASA

ZONE INTERNE ASCIUTTE
NAWIERZCHNIE SUCHE WEWNĄTRZ BUDYNKU

Impiegato generalmente in Spagna e nel Regno Unito.
Il metodo può essere applicato a qualsiasi tipo di
pavimento e consiste nel far scivolare una slitta con
base di gomma supportata da un pendolo e misurarne
la perdita di energia, a seconda dell’angolo di oscillazione del pendolo.

Jest to metoda
Wielkiej Brytanii.
dowolnej płytce i
jaka następuje w
zawieszonego na
powierzchnię.

ogólnie stosowana w Hiszpanii i
Badanie można przeprowadzić na
polega na pomiarze utraty energii,
wyniku tarcia gumowego ślizgacza
wahadłowym przyrządzie o badaną

A seconda della scivolosità si identificano varie classi
di resistenza allo scivolamento.

Parametry poślizgu
antypoślizgowości.

określają

różne

klasy

SUPERFICI CON PENDENZA INFERIORE AL 6%
NAWIERZCHNIE O NACHYLENIU PONIŻEJ 6%

1

SUPERFICI CON PENDENZA PARI O SUPERIORE AL 6% E SCALE
NAWIERZCHNIE O NACHYLENIU 6% LUB WIĘCEJ ORAZ SCHODY

2

ZONE INTERNE UMIDE, QUALI INGRESSI DI EDIFICI DALL’ESTERNO, TERRAZZE COPERTE, SPOGLIATOI, DOCCE,
BAGNI, SERVIZI IGIENICI, CUCINE, ECC.
NAWIERZCHNIE WILGOTNE WEWNĄTRZ BUDYNKU TAKIE JAK WEJŚCIA Z ZEWNĄTRZ, TARASY, MIEJSCA
ZADASZONE, PRZEBIERALNIE, PRYSZNICE, ŁAZIENKI, UBIKACJE, KUCHNIE ITP.
SUPERFICI CON PENDENZA INFERIORE AL 6%
NAWIERZCHNIE O NACHYLENIU POWYŻEJ 6%

2

SUPERFICI CON PENDENZA PARI O SUPERIORE AL 6% E SCALE
NAWIERZCHNIE O NACHYLENIU 6% LUB WIĘCEJ ORAZ SCHODY

3

ZONE ESTERNE. PISCINE
NAWIERZCHNIE NA ZEWNĄTRZ. BASENY

3

CODICE TECNICO DI EDIFICABILITÀ
KOD TECHNICZNY BUDOWLI
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METODI DI PROVA
METODY BADANIA

METODO DEL PIANO INCLINATO
METODA POCHYLNI

Impiegato generalmente in Germania. Questa prova
consiste nel far camminare una persona sulla
superficie da testare, che si inclina man mano che la
persona si sposta in avanti e all’indietro.
L’angolo di inclinazione in cui il soggetto scivola
determina il coefficiente di scivolosità del materiale,
riportato nelle seguenti tabelle.

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

METODO DEL DCOF ACUTEST
METODA DCOF ACUTEST.

Questa prova consente di ricavare il Dinamic
Coefficient of Friction (DCOF).

Badanie to pozwala na uzyskanie dynamicznego
współczynnika tarcia (DCOF).

Il DCOF è un indicatore delle forze necessarie per lo
scivolamento di due corpi che si trovano a contatto.

DCOF to współczynnik określający siłę niezbędną do
utrzymania tarcia między dwoma ciałami, będącymi w
bezpośrednim kontakcie.

Per la determinazione di questo coefficiente si usa
un dispositivo che si fa scorrere sulla superficie a
velocità costante mentre si misura la resistenza allo
scivolamento con un sensore di gomma sistemato
nella parte inferiore del medesimo.

Metoda szeroko stosowana w Niemczech. Próbę
przeprowadza osoba testująca bezpośrednio na
badanej powierzchni.

110

W celu jego uzyskania stosowane jest urządzenie
o gumowej końcówce, które przemieszcza się
po powierzchni ze stałą prędkością, podczas gdy
wykonywany jest pomiaru jego odporności na tarcie.

Podczas gdy osoba porusza się do przodu i w tył,
powierzchnia coraz bardziej się nachyla. Kąt nachylenia,
pod którym badający zaczyna się ześlizgiwać określa
kąt poślizgu materiału według tabeli poniżej.
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ZONE DI PROVA CON PRESENZA
D’OLIO /PROVA CON LE SCARPE
NAWIERZCHNIE NAWILŻONE/
TEST W BUTACH

R9

R10

CLASSE
KLASA

APPLICAZIONI TIPICHE
TYPOWE ZASTOSOWANIE

ANGOLO CRITICO
KRYTYCZNY KĄT
NACHYLENIA

A

ZONE PERCORSE A PIEDI NUDI, MA SOPRATTUTTO
CORRIDOI ASCIUTTI E ZONE DI PASSAGGIO
RUCH NA BOSO, GŁÓWNIE SUCHE KORYTARZE I MIEJSCA
PRZEPŁYWU RUCHU

≥ 12º

B

DOCCE, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI, BORDI DI PISCINE
(COMPRESE LE AREE APPARTENENTI ALLA CLASSE A)
SIŁOWNIE, ŁAZIENKI, PRZEBIERALNIE, BRZEGI BASENU (W
TYM MIEJSCA TYPOWANE JAKO KLASA A)

≥ 18º

C

AREE PERMANENTEMENTE A CONTATTO CON L’ACQUA,
AD ESEMPIO GRADINI DELLE PISCINE, BORDI DI PISCINE
CON PENDENZE PRONUNCIATE (COMPRESE LE AREE
APPARTENENTI ALLA CLASSE A E ALLA CLASSE B)
MIEJSCA W STAŁYM KONTAKCIE Z WODĄ, NA PRZYKŁAD
STOPNIE BASENU, NACHYLONE BRZEGI BASENU (W TYM
MIEJSCA TYPOWANE JAKO KLASA A)

≥ 24º

6 TO 10º

10 TO 19º

R11

19 TO 27º

R12

27 TO 35º

R13

CONDIZIONI DI UMIDITÀ / PROVA A PIEDI NUDI
NAWIERZCHNIE WILGOTNE/TEST NA BOSO

>35º

DIN 51130 (CON LE SCARPE)
DIN 51130 (W BUTACH)

DIN 51097 (A PIEDI NUDI)
DIN 51097 (BOSO)
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FACCIATE VENTILATE
FASADY WENTYLOWANE
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DESCRIZIONE

OPIS

La facciata ventilata è una soluzione costruttiva che consente di
creare una separazione fisica tra la parte esterna della facciata
e il tamponamento dell’edificio. Con questa separazione si crea
un’intercapedine che consente di rinnovare l’aria presente tra la
parete e il mantello esterno.

Fasada wentylowana to rozwiązanie budowlane pozwalające na
fizyczne oddzielenie zewnętrznej powierzchni elewacji od ściany
budynku. Dzięki temu tworzy się otwarta komora pozwalająca na
wymianę powietrza między ścianą a okładziną.

VANTAGGI
La facciata ventilata presenta numerosi vantaggi
che rappresentano un grande valore aggiunto.

· Termici
· Acustici
· Estetici
· Funzionali
· Costruttivi

APPLICAZIONI

ZASTOSOWANIE

Edifici di nuova costruzione

Nowo wybudowane budynki

Ristrutturazioni

Renowacje

Ammodernamenti

Remodelacje

Edifici efficienti

Wydajne energetycznie budynki

Protezione di edifici esposti a climi
sfavorevoli

Ochrona budynków narażonych na trudne
warunki klimatyczne

Restyling delle facciate

Nowy projekt elewacji

SISTEMA DI FISSAGGIO
ZALETY
Fasada wentylowana posiada szereg zalet,
oznaczających istotną wartość dodaną produktu,
w tym.

· Termiczne
· Akustyczne
· Estetyczne
· Funkcjonalne
· Konstrukcyjne

GRESPANIA dispone di quattro sistemi di fissaggio diversi per le facciate ventilate, per
adattarsi alle esigenze sia estetiche che funzionali del progetto.
Sistema a vista con graffa visibile
Sistema invisibile con graffa invisibile
Sistema invisibile con incollaggio chimico o sistema masa
Sistema invisibile - sistema karrat s7

SYSTEMY MOCOWAŃ
GRESPANIA oferuje cztery różne systemy mocowań dla fasad wentylowanych,
dostosowane do potrzeb estetycznych oraz funkcjonalnych projektu.
Widoczny system mocowania lub z widocznymi nitami
Ukryty system mocowania z ukrytymi nitami
Ukryty system z użyciem kleju chemicznego lub system masa
Ukryty system karrat s7

SERVIZIO INTEGRALE GRESPANIA

INTEGRALNE USŁUGI GRESPANII

Grazie al team di professionisti di
Technical Solutions, Grespania è in grado
di offrire uno studio dettagliato della
facciata da progettare, che comprende:

Dzięki ekipie specjalistów Technical
Solutions, Grespania może zaoferować
szczegółowe badanie fasady zawierające:

· Modulazione della facciata
· Studio dei carichi della
sottostante

struttura

· Zaprojektowanie modułów
· Badanie obciążeń struktur metalowych
· Szczegółową wycenę

· Preventivo particolareggiato
SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI

/ 11 KOLEKCJE

ATLAS · ALPES · BASILEA · BELLVER · BILBAO · CALACATA · CAUCASO · COVERLAM · ESTAMPA
HOMESTONE · LYON · NAMIBIA · NIAGARA · PIRINEOS · STARK · SKYLINE · TITÁN · URBIÓN

ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
03 H&CTILES / H&CTILES
04 COVERLAM / COVERLAM
05 PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASA
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
09 SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO / SYSTEM
ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ

08
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FACCIATE VENTILATE / FASADY WENTYLOWANE

Rivestire il muro esterno di un edificio con un sistema
di facciata ventilata è la soluzione edilizia più efficace
per l’isolamento termico, per risolvere i principali
problemi di protezione dall’umidità e migliorare
l’indice di isolamento acustico dell’edificio, senza
sacrificare l’estetica delle finiture interne.
La facciata ventilata funziona creando una
separazione fisica tra la parte esterna della facciata e
il tamponamento dell’edificio. La differenza di densità
tra l’aria presente nell’intercapedine e quella esterna,
a causa del riscaldamento dell’intercapedine, crea un
flusso d’aria naturale dal basso verso l’alto.
Questo fenomeno ha un impatto maggiore nell’epoca
dell’anno in cui l’edificio è sottoposto a lunghe ore di
intenso irraggiamento solare. Infatti, una parte della
radiazione è riflessa dal materiale del rivestimento e
la parte che penetra all’interno dell’intercapedine è
eliminata grazie al flusso di rinnovamento dell’aria.
La facciata ventilata presenta i seguenti elementi:
è il lato esterno della facciata ed è
· Rivestimento:
formato dalle piastrelle in porcellanato.
di fissaggio: insieme di elementi
· Sistema
resistenti che trasmettono al supporto murario le
sollecitazioni che riceve il rivestimento.

· Isolante:
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è inserito nella parte esterna del

supporto.
murario: elemento costruttivo
· Supporto
resistente (muri, solai...) situato nella parte interna
della facciata e che trasmette le sollecitazioni di
quest’ultima alla struttura dell’edificio.

Intercapedine d’aria: è la separazione esistente
· tra
il rivestimento e l’isolante.
L’intercapedine creata con la facciata ventilata
comporta una serie di vantaggi termici, acustici,
estetici e funzionali che conferiscono un gran valore
aggiunto al progetto.

Pokrycie zewnętrznych ścian fasadą wentylowaną
jest najefektywniejszym sposobem ochrony przed
wilgocią, doskonałym systemem izolacji termicznej
oraz ma znaczący wpływ na wyciszenie budynku bez
uszczerbku dla estetyki wnętrza.
Fasada wentylowana to rozwiązanie pozwalające na
fizyczne oddzielenie zewnętrznej powierzchni elewacji
od ściany budynku. Różnica gęstości powietrza na
zewnątrz i wewnątrz szczeliny wentylacyjnej, która
powstaje w wyniku ocieplenia komory, tworzy ciąg
powietrza od dołu ku górze.
Efekt ten jest szczególnie silny, gdy elewacja
podlega długim okresom nasłonecznienia. W tym
wypadku część promieniowania cieplnego odbija
się od powierzchni fasady, a reszta po dostaniu się
do szczeliny wentylacyjnej jest eliminowana dzięki
powstałemu ciągowi powietrza.
Fasada wentylowana składa się z następujących
elementów:

·

Okładzina: zewnętrzna strona elewacji, składająca
się z porcelanowych płyt elewacyjnych.

mocowania: zbiór elementów mocujących,
· System
które przenoszą ciężar okładziny na konstrukcję

01

02

RIVESTIMENTO
OKŁADZINA
GRAFFA
NIT
01

03

ISOLANTE
WARSTWA IZOLACYJNA
02

04

SUPPORTO
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

05

PROFILO “T”
TEOWNIK

06

STAFFA
KOTWA MONTAŻOWA

07

FISSAGGIO
KONSOLA

03

04

05

06

budynku.

izolacyjna: usytuowana po zewnętrznej
· Warstwa
stronie konstrukcji budynku.
zewnętrzna: (mury, konstrukcje nośne itp.)
· Ściana
element konstrukcyjny znajdujący się po stronie
wewnętrznej fasady, który przenosi jej ciężar na
strukturę budynku.

Szczelina wentylacyjna: przestrzeń powstała
· między
okładziną, a warstwą izolacyjną.
Szczelina wytworzona przez zainstalowanie fasady
wentylacyjnej ma liczne zalety termiczne, akustyczne,
estetyczne i funkcjonalne, co oznacza istotną wartość
dodaną produktu.

07

08
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FACCIATE VENTILATE / FASADY WENTYLOWANE

PROSPETTO LATO DESTRO
WIDOK BOCZNEJ ELEWACJI Z PRAWEJ STRONY

08

Progetto / Projekt: Sede università / Budynek uczelni
Ubicazione / Miejsce: Granada, Spagna / Granada, Hiszpania
Materiale / Materiał: Homestone 30x60 blanco, tabaco
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VANTAGGI
ZALETY
TERMICI / RISPARMIO ENERGETICO
TERMICZNE / OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Flusso di calore interno: con la posa dell’isolante
sulla parte esterna del supporto murario e i solai,
si evitano i ponti termici lungo tutta la facciata. Si
impedisce così la cessione di calore all’esterno
d’inverno e l’entrata del calore dall’esterno d’estate,
con un risparmio energetico che si attesta tra il
15% e il 35% sia per l’impianto di riscaldamento
che per quello di aria condizionata.

ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI
ELIMINACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH

Wewnętrzny przepływ ciepła: Warstwa izolacyjna
po zewnętrznej stronie ściany i konstrukcji nośnej
zapobiega powstawaniu mostków termicznych na
całej powierzchni elewacji. W ten sposób system
ten zapobiega utracie ciepła zimą i przenikania
ciepła latem, co oznacza oszczędność energii między
15% i 35%, zarówno w przypadku grzejników, jak i
klimatyzacji.

FLUSSO DI CALORE
CIĄG POWIETRZA

INVERNO
ZIMA

ESTATE
LATO

08

FACCIATA VENTILATA
FASADA WENTYLOWANA

FACCIATA CON MURO DOPPIO
ELEWACJA Z PODWÓJNYM MUREM

FACCIATA VENTILATA
FASADA WENTYLOWANA

FACCIATA CON MURO DOPPIO
ELEWACJA Z PODWÓJNYM MUREM
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VANTAGGI
ZALETY
TERMICI / RISPARMIO ENERGETICO
TERMICZNE / OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

ACUSTICI
AKUSTYCZNE

Miglioramento del comfort acustico: il rivestimento
esterno e l’intercapedine consentono di smorzare il
rumore esterno, riducendone l’incidenza all’interno
dell’edificio dal 10% al 20%.

Flusso di calore esterno: con la posa dell’isolante
sulla parte esterna del supporto murario e i solai,
l’edificio acquista una maggiore massa termica che
si traduce in un aumento dell’inerzia termica dello
stesso, ottenendo un notevole risparmio energetico
e un maggiore comfort. Infatti, il rivestimento
funge da schermo riflettendo una gran quantità di
irraggiamento solare ed evitandone la penetrazione
nell’edificio.

FLUSSO DI CALORE
CIĄG POWIETRZA

Zewnętrzny przepływ ciepła: Z drugiej strony, warstwa
izolacyjna umieszczona po zewnętrznej stronie ściany i
konstrukcji nośnej zwiększa masę termiczną budynku,
przez co wzrasta jego inercja termiczna, a wraz z nią
oszczędność energii oraz komfort. Okładzina działa
jak ekran, odbijając dużą część promieni słonecznych
i zapobiegając tym samym, by te przenikały do wnętrza
budynku.

Poprawa akustyki budynku: Zewnętrzna okładzina
wraz z powstałą szczeliną wentylacyjną pozwalają na
wyciszenie hałasu docierającego do wnętrza budynku
w 10% do 20%.

ESTETICI
ESTETYCZNE

Miglioramento estetico: è possibile creare un’infinità
di abbinamenti di colori, texture, dimensioni e
sistemi di posa, il che aumenta considerevolmente le
possibilità di scelta per la progettazione degli edifici.

Poprawa estetyki: Pozwala na nieskończone
kombinacje kolorów, faktur, wielkości i sposobów
montażu, co daje duże możliwości wyboru przy
projektowaniu budynków.

COSTRUTTIVI
KONSTRUKCYJNE
Allineamento a piombo: non occorre che il supporto
murario sia a piombo, dato che l’allineamento a
piombo del rivestimento della facciata si ottiene con
i fissaggi.
Intonaco: non è necessario intonacare la parte
esterna del supporto murario, poiché viene rivestita
dall’isolante e dal rivestimento.
Non è necessario costruire un muro doppio: l’isolante
si posa sulla parte esterna del supporto murario
senza necessità di creare un’apposita intercapedine
tra i muri.
Facilità di sostituzione: grazie all’apposito design dei
fissaggi, è possibile sostituire facilmente i pezzi, sia
nel sistema visibile che in quello invisibile.
Ristrutturazione delle facciate: questo metodo è
semplice e veloce e migliora le caratteristiche termiche
dell’edificio da ristrutturare, poiché è possibile posare
l’isolante sulla parte esterna della vecchia facciata.

08

Wyrównanie: Nie trzeba dodatkowo wyrównywać
zewnętrznej strony ściany przed położeniem okładziny,
gdyż efekt ten osiąga się przy użyciu konsoli.
Tynkowanie: Nie trzeba tynkować zewnętrznej strony
ściany, gdyż jest ona zakryta przez warstwę izolacji
oraz okładzinę.
Nie wymaga podwójnego ściany: Warstwa izolacji
montowana jest na zewnętrznej stronie ściany bez
potrzeby utworzenia specjalnej szczeliny między
dwoma murami na tę potrzebę.
Łatwość wymiany: System konsoli pozwala na łatwą
wymianę elementów zamontowanych w systemie z
nitami widocznymi oraz ukrytymi.
Renowacja elewacji: Metoda szybka i prosta. Pozwala
na polepszenie właściwości termicznych odnawianego
budynku, gdyż warstwę izolacyjną montuje się po
zewnętrznej stronie starej elewacji.
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VANTAGGI
ZALETY
FUNZIONALI
FUNKCJONALNE
ELIMINAZIONE DELLA CONDENSA NELLA PARTE INTERNA DEL MURO
ELIMINACJA KONDENSACJI NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE ŚCIANY

Eliminazione della condensa nella parte interna del
muro: con la presenza dell’isolante sul lato esterno
del supporto murario, per la differenza di temperatura
tra l’aria all’interno dell’intercapedine e l’aria esterna,
insieme alle separazioni tra le piastrelle, si viene a
creare un flusso d’aria detto “effetto camino” che
elimina l’umidità quando piove o l’eventuale condensa
nella parte esterna dell’isolante.
Protezione dalle intemperie: i rivestimenti in
ceramica con piastrelle porcellanate presentano
un’elevata resistenza ai raggi ultravioletti, alla pioggia
e al gelo.

PRESSIONE DI SATURAZIONE
NASYCENIE CIŚNIENIA

PRESSIONE REALE
RZECZYWISTE CIŚNIENIE

Wyeliminowanie kondensacji na wewnętrznej stronie
ściany: jest to wynik montowania warstwy izolacyjnej
na zewnętrznej stronie ściany. Różnica temperatur
między powietrzem wewnątrz szczeliny wentylacyjnej a
tym na zewnątrz oraz istnienie szczelin dylatacyjnych
między płytkami, powoduje utworzenie ciągu powietrza
zwanego „efektem komina”, który eliminuje wilgoć w
przypadku deszczu lub kondensację na zewnętrznej
stronie warstwy izolacyjnej, jeśli takowa występuje.
Ochrona przed trudnymi warunkami pogodowymi:
okładziny ceramiczne są wysoce odporne na
promieniowanie ultrafioletowe, deszcz oraz mróz.

Aumento della durevolezza: si evitano le dilatazioni e
le contrazioni del supporto, eliminando la comparsa
di fratture o crepe.

Dłuższa trwałość: zapobiega powstawaniu dylatacji
oraz skurczy konsoli, eliminując tym samym
powstawanie pęknięć i rys.

Minima manutenzione: solo in caso di rotture.

Minimalna konserwacja: tylko w przypadku uszkodzeń.

Facilità di pulizia: la pulizia della facciata è semplice
e veloce, visto che si tratta di un rivestimento di
piastrelle. L’applicazione del trattamento H&CTILES
garantisce l’autopulizia della facciata.

Łatwa w czyszczeniu: w przypadku okładziny z płytek
czyszczenie fasady jest szybkie i proste. Zastosowanie
powłoki H&CTILES gwarantuje samoczyszczenie się
fasady.

08

FACCIATA VENTILATA
FASADA WENTYLOWANA

FACCIATA CON MURO DOPPIO
ELEWACJA Z PODWÓJNYM MUREM
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU

È quello in cui è visibile l’elemento di fissaggio della
piastrella in ceramica. In questo caso l’elemento di
fissaggio può essere verniciato dello stesso colore
della piastrella per migliorare la finitura della facciata.
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SISTEMA VISIBILE
SYSTEM WIDOCZNY

To taki system montażu, w którym element mocujący
płytkę jest widoczny. W tym przypadku można go
pomalować na ten sam kolor co płytka w celu wizualnej
poprawy wykończenia fasady.

08

Progetto / Projekt: Condominio / Budynek mieszkalny
Ubicazione / Miejsce: Mallorca, Spagna / Mallorca, Hiszpania
Materiale / Materiał: Homestone 30x60 beige
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
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SISTEMA VISIBILE
SYSTEM WIDOCZNY

C
C

DD

F

E

F

E

B

B

AA

08

03

04

01

02

06

A

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

MONTANTE IN CERAMICA
Contenido:
C

OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

A - Planta
B - Sección
C - Detalle Jamba Cerámica
D - Detalle Jamba Metálica

05

MONTANTE METALLICO

VistaOŚCIEŻNICA
de la METALOWA
fachada
D

E

F

DAVANZALE + ARCHITRAVE IN CERAMICA
OKAPNIK + NADPROŻE CERAMICZNE
DAVANZALE + ARCHITRAVE METALLICO
OKAPNIK + NADPROŻE METALOWE

01

FISSAGGIO / KONSOLA

04

PROFILO “T” / TEOWNIK

02

STAFFA / KOTWA MONTAŻOWA

05

GRAFFA / NIT

03

ISOLAMENTO / WARSTWA IZOLACYJNA

06

PIASTRELLA PORCELLANATA / PŁYTKA CERAMICZNA
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
A

C
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SISTEMA VISIBILE
SYSTEM WIDOCZNY

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

MONTANTE IN CERAMICA
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

D

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

E

ARCHITRAVE IN CERAMICA
NADPROŻE CERAMICZNE

F

ARCHITRAVE METALLICO
NADPROŻE METALOWE

E

DAVANZALE IN CERAMICA
OKAPNIK CERAMICZNE

F

DAVANZALE METALLICO
OKAPNIK METALOWE

08

01

02

03

04

05

PORCELLANATO GRESPANIA
PŁYTKA PORCELANOWA GRESPANIA
GRAFFA CENTRALE DOPPIA IN ACCIAIO INOX
NIT PODWÓJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

06

07

GRAFFA CENTRALE SINGOLA IN ACCIAIO INOX
NIT POJEDYNCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ

08

GRAFFA DI AVVIO DOPPIA IN ACCIAIO INOX
PODWÓJNIE MOCOWANY NIT ZE STALI NIERDZEWNEJ

09

GRAFFA DI AVVIO DOPPIA IN ACCIAIO INOX
PODWÓJNIE MOCOWANY NIT ZE STALI NIERDZEWNEJ

10

PROFILO A FORMA DI T IN ALLUMINIO
TEOWNIK ALUMINIOWY

11

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA PIATTA IN ACCIAIO INOX
WKRĘT MOCUJĄCY PŁASKI SAMOWIERCĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

PROFILO A FORMA DI L IN ALLUMINIO
KĄTOWNIK ALUMINIOWY

12

FISSAGGIO OMOLOGATO ETA
KONSOLA Z HOMOLOGACJĄ ETA

STAFFA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO, SU PUNTO FISSO
ALUMINIOWA KONSOLA MONTAŻOWA ZE STAŁYMI PUNKTAMI

13

ISOLANTE TERMICO
WARSTWA IZOLACYJNA

STAFFA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO, SU PUNTO SCORREVOLE
ALUMINIOWA KONSOLA MONTAŻOWA Z PRZESUWANYMI PUNKTAMI

14

SUPPORTO MURARIO
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA OTTAGONALE IN ACCIAIO INOX
WKRĘT MOCUJĄCY OŚMIOKĄTNY SAMOWIERCĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

15

BORDO METALLICO
METALOWY UCHWYT

16

17

18

RIVETTO + SIGILLATURA
NIT + USZCZELKA
SOSTEGNO OMEGA
WSPORNIK
ELEMENTO PER ROTTURA DEL PONTE TERMICO
PODKŁADKA IZOLACYJNA
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
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SISTEMA INVISIBILE
SYSTEM UKRYTY

La facciata ventilata con fissaggio meccanico
tramite graffa invisibile è una soluzione affidabile
e ormai molto consolidata nel settore dell’edilizia
poiché unisce l’affidabilità di un fissaggio meccanico
all’infinità di scelte estetiche consentite da un sistema
invisibile.

System
montażu
mechanicznego
ukrytego
fasady wentylowanej za pomocą niewidocznych
z zewnątrz nitów jest rozwiązaniem sprawdzonym
i szeroko stosowanym w budownictwie, gdyż łączy
bezpieczeństwo mocowania mechanicznego z zaletami
estetycznymi.

Il sistema di graffa invisibile di Grespania si avvale di
un numero determinato di scanalature normalizzate
sulle estremità della piastrella. Grespania esegue
queste scanalature presso le proprie strutture allo
scopo di controllare la qualità del sistema e la
corretta esecuzione della posa in opera.

System montażu ukrytego Grespanii jest możliwy
dzięki otworom wykonanym na krawędziach płytki.
Robione są one w zakładach Grespanii w celu lepszej
kontroli jakości systemu oraz poprawnego wykonania
instalacji

08

Progetto / Projekt: Ospedale / Szpital
Ubicazione / Miejsce: Almeria, Spagna / Almeria, Hiszpania
Materiale / Materiał: Homestone 45x90 blanco, negro
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
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SISTEMA INVISIBILE
SYSTEM UKRYTY

C
C

D
D

F

F

E

E

B

B

AA

08

03

04

01

02

06

A

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

MONTANTE IN CERAMICA
Contenido:
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA
C

A - Planta
B - Sección
C - Detalle Jamba Cerámica
D - Detalle Jamba Metálica

D

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

E

DAVANZALE + ARCHITRAVE IN CERAMICA
OKAPNIK + NADPROŻE CERAMICZNE

05

Vista de la fachada
F

DAVANZALE + ARCHITRAVE METALLICO
OKAPNIK + NADPROŻE METALOWE

01

FISSAGGIO / KONSOLA

04

PROFILO “T” / TEOWNIK

02

STAFFA / KOTWA MONTAŻOWA

05

GRAFFA / NIT

03

ISOLAMENTO / WARSTWA IZOLACYJNA

06

PIASTRELLA PORCELLANATA / PŁYTKA CERAMICZNA
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
A

C
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SISTEMA INVISIBILE
SYSTEM UKRYTY

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

MONTANTE IN CERAMICA
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

D

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

E

ARCHITRAVE IN CERAMICA
NADPROŻE CERAMICZNE

F

ARCHITRAVE METALLICO
NADPROŻE METALOWE

E

DAVANZALE IN CERAMICA
OKAPNIK CERAMICZNE

F

DAVANZALE METALLICO
OKAPNIK METALOWE

08

01

PORCELLANATO GRESPANIA
PŁYTKA PORCELANOWA GRESPANIA

06

PROFILO A FORMA DI T IN ALLUMINIO
TEOWINIK ALUMINIOWY

02

GRAFFA CENTRALE DOPPIA IN ACCIAIO INOX
NIT PODWÓJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

07

PROFILO A FORMA DI L IN ALLUMINIO
KĄTOWNIK ALUMINIOWY

03

04

05

GRAFFA CENTRALE SINGOLA IN ACCIAIO INOX
NIT POJEDYNCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ
GRAFFA DI AVVIO DOPPIA IN ACCIAIO INOX
PODWÓJNIE MOCOWANY NIT ZE STALI NIERDZEWNEJ
GRAFFA DI AVVIO DOPPIA IN ACCIAIO INOX
PODWÓJNIE MOCOWANY NIT ZE STALI NIERDZEWNEJ

08

09

10

11

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA PIATTA IN ACCIAIO INOX
WKRĘT MOCUJĄCY PŁASKI SAMOWIERCĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

16

RIVETTO + SIGILLATURA
NIT + USZCZELKA

12

FISSAGGIO OMOLOGATO ETA
KONSOLA Z HOMOLOGACJĄ ETA

17

SOSTEGNO OMEGA
WSPORNIK

STAFFA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO, SU PUNTO FISSO
ALUMINIOWA KONSOLA MONTAŻOWA ZE STAŁYMI PUNKTAMI

13

STAFFA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO, SU PUNTO SCORREVOLE
ALUMINIOWA KONSOLA MONTAŻOWA Z PRZESUWANYMI PUNKTAMI

14

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA OTTAGONALE IN ACCIAIO INOX
WKRĘT MOCUJĄCY OŚMIOKĄTNY SAMOWIERCĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

15

ISOLANTE TERMICO
WARSTWA IZOLACYJNA
SUPPORTO MURARIO
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
BORDO METALLICO
MMETALOWY UCHWYT

18

ELEMENTO PER ROTTURA DEL PONTE TERMICO
PODKŁADKA IZOLACYJNA
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU

L’elemento di fissaggio impiegato per il sistema
invisibile MASA è una colla elastica altamente
performante.
Il principale vantaggio di questo sistema è
l’eliminazione della necessità di un elemento
di fissaggio meccanico e di conseguenza della
lavorazione dei pezzi in ceramica, riducendo così
notevolmente i costi del sistema.
Per garantire la corretta adesione del profilo in
alluminio al pezzo, si usa una pinza di fissaggio
meccanica mentre l’adesivo fa presa.
Quando l’adesivo ha fatto presa, si rimuove la pinza di
fissaggio dal sistema.
Il sistema di facciata MASA è stato sviluppato per il
gres porcellanato sottile di grande formato.
Grazie all’impiego del gres porcellanato sottile
COVERLAM, oggi è possibile rivestire un edificio con
lastre da 3x1 m con la durevolezza del porcellanato
e senza sovraccaricare i muri dell’edificio (pesa solo
7,8 kg/m2).

SISTEMA INVISIBILE CON INCOLLAGGIO
UKRYTY SYSTEM MONTAŻU PRZY UŻYCIU KLEJU

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS
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CHIMICO O SISTEMA MASA
CHEMICZNEGO lub SYSTEM MASA

System MASA to ukryty system montażu płytek za
pomocą wysoce efektywnego kleju elastycznego.

08

Główną zaletą tego systemu jest fakt, że nie wymaga
użycia żadnych elementów mocujących, przez co nie
ma potrzeby mechanicznej obróbki płytek, co znacznie
zmniejsza koszty instalacji.
Aby płytka dobrze się przykleiła do profilu
aluminiowego, na czas schnięcia kleju zakłada się
specjalne zaciski.
Gdy klej jest już suchy, zaciski się zdejmuje.
System MASA przeznaczony jest do montażu fasady z
cienkiego i wielkoformatowego laminowanego gresu
porcelanowego.
Dzięki
zastosowaniu
laminowanych
płytek
porcelanowych COVERLAM możliwe jest pokrycie
elewacji budynku płytami o wymiarach 3x1 metry
z gwarancją trwałości i bez przeciążenia murów
budynku (waga tylko 7,8 kg/m2).

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Prishtina, Kosovo / Prisztina, Kosowo
Studio / Studio: Studio Architecture Horizons Group
Materiale / Materiał: Coverlam Oxido 100x300 marfil, negro
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU

SISTEMA INVISIBILE CON INCOLLAGGIO
UKRYTY SYSTEM MONTAŻU PRZY UŻYCIU KLEJU

D
D
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CHIMICO O SISTEMA MASA
CHEMICZNEGO lub SYSTEM MASA

C
C
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01
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06

A

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

SEZIONE
WIDOK W PIONIE
MONTANTE IN CERAMICA
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

Contenido:
C

A - Planta
B - Sección
C - Detalle Jamba Cerámica

D

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

VistaDAVANZALE
de la fachada
+ ARCHITRAVE IN CERAMICA
E

F

OKAPNIK + NADPROŻE CERAMICZNE

DAVANZALE + ARCHITRAVE METALLICO
OKAPNIK + NADPROŻE METALOWE

01

FISSAGGIO / KONSOLA

04

PROFILO “T” / TEOWNIK

02

STAFFA / KOTWA MONTAŻOWA

05

ADESIVO / KLEJ

03

ISOLAMENTO / WARSTWA IZOLACYJNA

06

PIASTRELLA PORCELLANATA / PŁYTKA CERAMICZNA
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
A

C

SISTEMA INVISIBILE CON INCOLLAGGIO
UKRYTY SYSTEM MONTAŻU PRZY UŻYCIU KLEJU

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

MONTANTE IN CERAMICA
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

D
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CHIMICO O SISTEMA MASA
CHEMICZNEGO lub SYSTEM MASA

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

E

ARCHITRAVE IN CERAMICA
NADPROŻE CERAMICZNE

F

ARCHITRAVE METALLICO
NADPROŻE METALOWE

E

DAVANZALE IN CERAMICA
OKAPNIK CERAMICZNE

F

DAVANZALE METALLICO
OKAPNIK METALOWE

08

01

PORCELLANATO GRESPANIA
PŁYTKA PORCELANOWA GRESPANIA

06

PROFILO VERTICALE PF-AL-J-A
PROFIL PIONOWY PF-AL-J-A

02

ISOLANTE TERMICO
WARSTWA IZOLACYJNA

07

GRAFFA GR-SO-PH-80-T
NIT GR-SO-PH-80-T

03

STAFFA DI FISSAGGIO
KONSOLA MONTAŻOWA

08

04

PROFILO VERTICALE PF-AL-T-A
PROFIL PIONOWY PF-AL-T-A

09

05

PROFILO VERTICALE PF-AL-L-A
PROFIL PIONOWY PF-AL-L-A

10

GRAFFA GR-SO-PH-40-T
NIT GR-SO-PH-40-T
VITE AUTOFILETTANTE ESAGONALE M 6.3X25 A2
WKRĘT SAMOWIERCĄCY SZEŚCIOKĄTNY M 6.3X25 A2
VITE AUTOFILETTANTE ESAGONALE M 4.2X13 A2
WKRĘT SAMOWIERCĄCY SZEŚCIOKĄTNY M 4.2X13 A2

11

INCOLLAGGIO CHIMICO POLIURETANICO
KLEJ POLIURETANOWY

12

NASTRO BIADESIVO
DWUSTRONNA TAŚMA

13

BLOCCAGGIO
ZACISK

14

SUPPORTO MURARIO
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA

15

SIGILLATURA DI SILICONE NEUTRO
NATURALNY SYLIKON

16

BORDO METALLICO
METALOWY UCHWYT
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
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SISTEMA INVISIBILE - SISTEMA KARRAT S7
UKRYTY SYSTEM KARRAT S7

Il sistema invisibile Karrat S7 prevede un fissaggio
meccanico che consente un’eventuale rimozione
successiva delle piastrelle.

System Karrat S7 to ukryty system mechanicznego
montażu płytek, który pozwala na ich późniejszą
wymianę.

Si tratta di un sistema di fissaggio diretto, possibile
grazie al processo industriale di inserimento sulla
piastrella di un profilo orizzontale di alluminio che
si fissa a una struttura sottostante in alluminio
precedentemente ancorata al supporto murario
dell’edificio.

Jest to system mocowania bezpośredniego będący
wynikiem procesu produkcyjnego, podczas którego
do płytki dołącza się aluminiowy profil poziomy,
pozwalający na założenie płytki na strukturę
aluminiową, zamontowaną wcześniej na ścianie
budynku.

Il compito dei profili orizzontali (orizzontale doppio)
è quello di sopportare il carico trasmesso dalle
lastre (il peso delle stesse e l’azione del vento).
Questi profili sono fissati ai profili verticali con viti
autoperforanti. È stato appositamente messo a punto
un giunto a cerniera (giunto orizzontale) il cui compito
è trasmettere le sollecitazioni di taglio e consentire
la libera dilatazione del materiale: si posiziona vicino
ai punti d’incontro dei profili verticali con quelli
orizzontali.

Zadaniem profili poziomych (podwójnych) jest przejęcie
obciążenia płyt (ciężar własny oraz oddziaływanie
wiatru). Profile te są jedynie przykręcone do profili
pionowych przy użyciu wkrętów samowiercących.
Zaprojektowany został rodzaj łącznika (łącznik
poziomy), którego zadaniem jest umożliwienie
swobodnej dylatacji materiału, a łączenie to
umieszczone jest blisko miejsca, gdzie krzyżują się
profile pionowe z poziomymi.

08

Progetto / Projekt: Edificio di uffici / Biurowiec
Ubicazione / Miejsce: Madrid, Spagna / Madrid, Hiszpania
Materiale / Materiał: Homestone 45x90 blanco
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
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SISTEMA INVISIBILE - SISTEMA KARRAT S7
UKRYTY SYSTEM KARRAT S7

C
C

D
D

F

F

E

E

B

B

AA

08

03

04

01

02

06

A

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

Contenido:
C

MONTANTE IN CERAMICA
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

A - Planta
B - Sección
C - Detalle Jamba Cerámica

D

07

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

05

VistaDAVANZALE
de la +fachada
ARCHITRAVE IN CERAMICA
E

F

OKAPNIK + NADPROŻE CERAMICZNE

DAVANZALE + ARCHITRAVE METALLICO
OKAPNIK + NADPROŻE METALOWE
01

FISSAGGIO / KONSOLA

05

PROFILO ORIZZONTALE / PROFIL POZIOMY

02

STAFFA / KONSOLA MONTAŻOWA

06

PROFILO KARRAT / PROFIL KARRAT

03

ISOLAMENTO / WARSTWA IZOLACYJNA

07

PIASTRELLA IN CERAMICA / PŁYTKA CERAMICZNA

04

PROFILO VERTICALE / PROFIL PIONOWY
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SISTEMI
SYSTEMY MONTAŻU
A

C
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SISTEMA INVISIBILE - SISTEMA KARRAT S7
UKRYTY SYSTEM KARRAT S7

PIANTA
WIDOK W POZIOMIE

B

MONTANTE IN CERAMICA
OŚCIEŻNICA CERAMICZNA

D

SEZIONE
WIDOK W PIONIE

MONTANTE METALLICO
OŚCIEŻNICA METALOWA

E

ARCHITRAVE IN CERAMICA
NADPROŻE CERAMICZNE

F

ARCHITRAVE METALLICO
NADPROŻE METALOWE

E

DAVANZALE IN CERAMICA
OKAPNIK CERAMICZNE

F

DAVANZALE METALLICO
OKAPNIK METALOWE

08

01

PORCELLANATO GRESPANIA
PŁYTKA PORCELANOWA GRESPANIA

06

PROFILO ORIZZONTALE
PROFIL POZIOMY

02

ISOLANTE TERMICO
WARSTWA IZOLACYJNA

07

PROFILO “7”
PROFIL „7”

03

STAFFA DI FISSAGGIO
KOTWA MONTAŻOWA

08

11

TASSELLO APS/A2
KOŁEK APS/A2

16

FINITURA ARCHITRAVE
PROFIL NADPROŻA

12

SUPPORTO MURARIO
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA

17

ANGOLARE ALLUMINIO
KĄTOWNIK ALUMINIOWY

VITE AUTOFILETTANTE A2
WKRĘT SAMOWIERCĄCY A2

13

SOSTEGNO OMEGA
WSPORNIK

04

PROFILO VERTICALE
PROFIL PIONOWY

09

GIUNTO PROFILO ORIZZONTALE
ŁĄCZNIK POZIOMY

14

RIVETTO + SIGILLATURA
NIT + USZCZELKA

05

BORDO METALLICO
METALOWY UCHWYT

10

GIUNTO PROFILO VERTICALE
ŁĄCZNIK PIONOWY

15

SIGILLATURA DI SILICONE NEUTRO
NATURALNY SYLIKON

18

PROFILO TUBOLARE
PROFIL OKRĄGŁY
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European Technical Approval ETA-07/0219
English translation prepared by DIBt - Original version in German language

Handelsbezeichnung

Hilti Rahmendübel HRD
Hilti frame anchor HRD

Zulassungsinhaber

Hilti Aktiengesellschaft
Business Unit Anchors
9494 Schaan
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Zulassungsgegenstand
und Verwendungszweck

Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
zur Verankerung im Beton und Mauerwerk

Trade name

Holder of approval

Plastic anchor for multiple use in concrete and masonry for nonstructural applications

Generic type and use
of construction product

Geltungsdauer:
Validity:

verlängert

extended

vom

19 October 2011

bis

17 September 2012

vom

18 September 2012

bis

18 September 2017

from

to

from

to

Herstellwerk

Manufacturing plant

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

Hilti Werke

30 Seiten einschließlich 18 Anhänge
30 pages including 18 annexes

Europäische Organisation für Technische Zulassungen
European Organisation for Technical Approvals
Z68142.12

8.06.04-251/12

Omologazione europea per fissaggio su calcestruzzo
e laterizi (ETA-07/0219)

Omologazione bba per sistema di facciata ventilata
(13/5063)

Marcatura CE della struttura sottostante metallica
(1220-CPD-1336)

Attestato di applicabilità “DAU”(Espagne)
(DAU 10/065 A)

Europejska aprobata techniczna mocowań z cementu
i cegły (ETA-07/0219)

Certyfikat bba dla systemu fasady wentylowanej
(13/5063)

Oznaczanie struktur metalowych (1220-CPD-1336)

Certyfikat przydatności do użytku (Hiszpania)
(DAU 10/065 A)

Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine
(Amtliche Materialprüfungsanstalt)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Sistema de revestimiento de fachadas
Mecanofas Karrat S-7®
C/ Serrano
Galvache 4.
28033 Madrid
España

- informative translation -

Object:

Self-drilling screws
Hilti S-AD 01 S 5,5xL
Hilti S-AD 01 SS 5,5xL

Intended use:

external wall cladding made of aluminium according to
DIN 18516-1

Certificato di donnetta per giunti alluminio-acciaio
(P-BWU02-128002-A)

Customer:

Hilti AG
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan

Certyfikat ce odnośnie łączenia aluminium i stali
(P-BWU02-128002-A)

Principality of Liechtenstein
Date of issue:

February 28, 2012

Period of validity until:

February 28, 2017

Based on this „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, the above object can be used according to the „Landesbauordnungen“.
This „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ includes 8 pages and 4 annexes.
This „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ replaces the “Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis“ issued on February 20, 2012.

KIT Stahl- und Leichtbau, Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine,
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), D-76128 Karlsruhe, Deutschland

Tel.: +49 (0)721 608 42205
Fax: +49 (0)721 608 44078

This „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ may only be reproduced in an unabridged version.
A publication in extracts needs our written approval.

Publicación emitida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Prohibida su reproducción.

CERTIFICAZIONI
CERTYFIKATY

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

No.: P–BWU02–128002-a

08

353-R

RENOVACIÓN

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. J. Blaß und Univ.-Prof. Dr.-Ing. T. Ummenhofer

MECANOGUMBA S.A.
Domicilio social
C/ Facundo Bacardí, 19 - 21
Polígono Industrial Can Magarola
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)

www.mecanofas.com
mt@mecanotubo.es
Tel: (+34) 93 5707227

C.D.U. 69.022.325
Bardage
Cladding kit

MUY IMPORTANTE
EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa
autorización de uso, ni garantía.
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad.
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica.
Cualquier reproducción de este Documento debe ser autorizada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Este Documento consta de 24 páginas.

DECISIÓN N. 353-R
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,
-

en virtud del Decreto número 3. 652, de 26 de diciembre de 1. 963, de la Presidencia del Gobierno, por el que
se faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para extender el DOCUMENTO DE
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1. 265/1. 998, de 23 de diciembre, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno por la que se regula su concesión,

-

considerando el artículo 5.2, apartado 5, del CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION, en adelante CTE,
sobre la conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un
sistema constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad
para el uso previsto,
considerando la solicitud presentada por la sociedad Mecanogumba SA, situada en Mollet del Vallés
(Barcelona), para la Renovación de un DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al sistema de fachadas
ventiladas MECANOFAS KARRAT S-7® ampliando su composición con dos tipos más de revestimiento a
base de pizarra con denominación petrográfica Lutita, y de paneles procedentes de paneles laminados
decorativos de alta presión HPL-EDF y, de su fabricación,

-

de acuerdo con los Estatutos de la Union Européenne pour l´Agrément technique dans la construction
(UEAtc),

-

teniendo en cuenta los informes y resultados de los ensayos presentados por el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en sesión
celebrada el día 20 de Noviembre de 2. 007,
DECIDE:

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA número 353-R al sistema de fachadas ventiladas
MECANOFAS KARRAT S-7 ampliando su composición con dos tipos más de revestimiento a base de placas de
pizarra con denominación petrográfica Lutita, y de paneles procedentes de paneles laminados decorativos de
alta presión HPL-EDF, fabricados y distribuidos por la sociedad Mecanogumba S.A., considerando que:

La evaluación técnica realizada permite concluir que el sistema es CONFORME con el CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE), siempre que se respete el contenido completo del presente
documento y en particular las siguientes condiciones:

Documento di idoneità tecnica “DIT” (Espagne) (Nº 353-R)
Aprobata techniczna (Hiszpania) (Nº 353-R)
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SISTEMA ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
ZŁOŻONY SYSTEM ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ
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DESCRIZIONE

OPIS

SITE è l’acronimo usato per indicare i SISTEMI DI ISOLAMENTO
TERMICO ESTERNO. Grazie all’efficacia quale isolante termico,
questo sistema è impiegato in tutto il mondo per ottenere un buon
condizionamento termico, nei climi sia freddi che umidi.

ETICS to angielski skrót oznaczający ZŁOŻONY SYSTEM
ZEWNĘTRZNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ. Dzięki wysokiej efektywności
termicznej ten system ocieplenia budynków stosowany jest na całym
świecie, zarówno w klimatach zimnych jak i wilgotnych.

VANTAGGI

· Grande capacità isolante in rapporto al peso
ridotto in poco spessore.

· Risparmio energetico.
· Non è necessario applicare un trattamento
preliminare alla superficie.

· Non si sovraccarica la struttura dell’edificio.
· Posa in opera agevole e veloce.
· Eliminazione dei ponti termici.
· Costo ragionevole.

APPLICAZIONI

ZASTOSOWANIE

Costruzioni esposte ad alte e/o basse
temperature

Konstrukcje narażone na działanie
wysokiej i/lub niskiej temperatury

Ristrutturazione di edifici senza
isolamento

Renowacja budynków bez
termoizolacji

Edifici efficienti

Budynki wydajne

Qualsiasi edificio che possa essere
isolato termicamente

Każdego rodzaju budynek potrzebujący
ocieplenia

COMPONENTI
Il Sistema di Isolamento Termico Esterno (SITE) è composto da:
Adesivo
Pannelli termoisolanti
Intonaco strutturale armato

ZALETY

· Wysoka efektywność izolacji w stosunku do
jej niskiej wagi i grubości.

· Oszczędność energii.
· Nie ma potrzeby specjalnego przygotowania
ściany.

· Struktura budynku nie jest przeciążona.
· Prostota i szybkość wykonania.
· Eliminacja mostków termicznych.
· Przystępna cena.

Adesivi per la posa della ceramicae
Stucco per fughe
Sigillanti
Gres porcellanato

ELEMENTY SYSTEMU
Złożony system zewnętrznej izolacji cieplnej (ETICS) składa się z następujących
elementów:
Zaprawa klejąca
Termoizolacja
Warstwa zbrojąca
Klej do płytek

09

Zaprawa
Materiały uszczelniające
Gres porcelanowy

SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI
3,5mm: 50x100cm
10mm: 30x60cm

/ 11 KOLEKCJE

SOLUZIONE INTEGRALE

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA

Il SITE si è evoluto notevolmente per
quanto riguarda la resistenza dei
materiali impiegati, sia degli isolamenti
che delle finiture superficiali e della fibra
di rinforzo, e si può applicare anche in
edifici di 20 metri di altezza.

System ETICS został z w znacznym stopniu
udoskonalony, jeśli chodzi o wytrzymałość
stosowanych
materiałów,
zarówno
izolacyjnych, wykończeniowych, jak i
zbrojeniowych, przez co jest doskonałym
rozwiązaniem dla budynków do 20 metrów
wysokości.
ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
08 FACCIATE VENTILATE / ELEWACJE WENTYLOWANE
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VANTAGGI
ZALETY
· Grande capacità isolante in rapporto al peso

·

· Risparmio energetico.
· Non è necessario applicare

· Oszczędność energii.
ma potrzeby specjalnego
· Nie
ściany.

ridotto in poco spessore.

preliminare alla superficie.

un trattamento

· Non si sovraccarica la struttura dell’edificio.
· Posa in opera agevole e veloce.
· Eliminazione dei ponti termici.
· Costo ragionevole.

·
·
·
·

Wysoka efektywność izolacji w stosunku do jej
niskiej wagi i grubości.

przygotowania

Struktura budynku nie jest przeciążona.
Prostota i szybkość wykonania.
Eliminacja mostków termicznych.
Przystępna cena.

APPLICAZIONI
ZASTOSOWANIE
Costruzioni esposte ad alte e/o basse temperature / Ristrutturazione di edifici privi di isolamento /
Edifici efficienti / Qualsiasi edificio che possa essere isolato termicamente
Konstrukcje narażone na działanie wysokiej i/lub niskiej temperatury / Renowacja budynków bez
termoizolacji / Budynki wydajne / Każdego rodzaju budynek potrzebujący ocieplenia
Il Sistema di Isolamento Termico Esterno SITE è una
soluzione semplice per aumentare notevolmente il
grado di efficienza energetica di un edificio e lo si deve,
principalmente, all’eliminazione dei ponti termici con
la posa di uno strato di isolamento continuo protetto
dal rivestimento porcellanato.
Originario dell’Europa Centrale, questo sistema
consiste nell’incollare sul lato esterno del
tamponamento uno strato isolante formato da
pannelli EPS, sui quali va posata una rete immersa
nella malta, sulla quale successivamente si applica
l’intonaco di finitura. Questo sistema è nato per
proteggere dal freddo e risparmiare energia.
Oggi, grazie all’efficacia isolante, è impiegato in tutto
il mondo per ottenere un buon condizionamento
termico, nei climi sia freddi che umidi.
Anche se concettualmente non è mutato molto, il
sistema di isolamento termico esterno si è evoluto
notevolmente per quanto riguarda la resistenza dei
materiali impiegati, sia degli isolamenti che delle
finiture superficiali e della fibra di rinforzo.
È un sistema molto utilizzato per le ristrutturazioni di
edifici che non dispongono di isolamento: per il peso
ridotto che grava sulla struttura esistente, per il costo
ragionevole e perché non interferisce con l’assetto
interno dell’edificio.

Złożony system zewnętrznej izolacji cieplnej (ETICS)
jest prostym rozwiązaniem pozwalającym w znacznym
stopniu zwiększyć wydajność energetyczną budynku.
Dzieje się tak głównie dlatego, że wyeliminowane
zostają mostki termiczne poprzez zainstalowanie
warstwy izolacji przykrytej dodatkowo okładziną
porcelanową.

PRIMA / PRZED

DOPO / PO

System ten powstał w Europie środkowej i polega
na montażu warstwy termoizolacyjnej z płyt EPS
po zewnętrznej stronie ściany, na którą następnie
przy użyciu zaprawy nakłada się siatkę, a na nią
warstwę wykończeniową. System ten narodził się
w celu ochrony przed zimnem oraz jako sposób na
zwiększenie wydajności energetycznej budynku.

09

Obecnie dzięki wysokiej wydajności izolacji stosowana
jest ona na całym świecie w celu uzyskania
odpowiedniej ochrony termicznej, zarówno w klimacie
zimnym, jak i ciepłym.
Chociaż sama idea nie uległa zmianie, system EPICS
bardzo się zmienił, jeśli chodzi o wytrzymałość
stosowanych materiałów, zarówno izolacyjnych,
wykończeniowych, jak i zbrojeniowych.
Jest to system szeroko stosowany przy renowacji
budynków, które nie miały wcześniej izolacji, gdyż
wywiera niskie obciążenie na istniejącą strukturę, nie
zaburza wewnętrznego funkcjonowania budynku i jest
przystępny cenowo.

Progetto / Projekt: Condominio / Budynek mieszkalny
Ubicazione / Miejsce: Guadalajara, Spagna / Guadalajara, Hiszpania
Studio / Studio: Lozano decoraciones
Materiale / Materiał: Coverlam Concrete 50x100 marfil, tabaco

157

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

COMPONENTI
ELEMENTY SYSTEMU
01

ADESIVO. Malta cementizia monocomponente con sabbia
selezionata a granulometria fine, resine sintetiche e
additivi speciali. Per incollare i pannelli termoisolanti.

02

PANNELLI TERMOISOLANTI. In polistirolo espanso
estruso (XPS) o sintetizzato (EPS), rispettivamente
conformi alle norme UNE - EN 13164 e UNE - EN
13163.

COVERLAM 3,5mm - 50x100cm
01

ZAPRAWA KLEJĄCA: Jednoskładnikowa zaprawa
cementowa łączona z drobnoziarnistym piaskiem,
żywicą syntetyczną oraz specjalnymi dodatkami.
Służy do klejenia płyt termoizolacyjnych.

02

PŁYTY
TERMOIZOLACYJNE.
Z
polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) lub ekspandowanego (EPS).
Odpowiednio według norm UNE - EN 13164 i UNE EN 13163.

INTONACO STRUTTURALE ARMATO. È formato da 3
componenti:
03

04

WARSTWA ZBROJĄCA. Składa się z 3 elementów:

Malta da intonaco bicomponente classificata R2
dalla norma EN 1504 - 3.

03

Rete speciale a base di fibra di vetro AR (alcali
resistente), inserita tra due strati di malta da
intonaco.

04

05
05

Tasselli ad espansione con tirafondi in acciaio
zincato da 7 mm. Spessore massimo di fissaggio di
160 mm, con tasselli di fissaggio in nylon da 10 mm
di diametro e rondella per taglio termico. Inserire
circa 4-5 tasselli/m2.
06

06

ADESIVI PER LA POSA DELLA CERAMICA. Con tre
caratteristiche:

·
·
·

07

·
·

Alta deformabilità (classe S2, norma EN 12004 o ISO
13007)

·

STUCCATURA DELLE FUGHE. Occorre impiegare
prodotti caratterizzati da elevate resistenze
meccaniche, di classe CG2 (consigliabile anche W,
migliorato con assorbimento d’acqua ridotto), norma
EN 13888. La larghezza della fuga deve assorbire gli
eventuali movimenti tra le piastrelle e deve avere uno
spessore di circa 5 mm.

09

SIGILLANTI. Per sigillare i giunti di dilatazione.
PORCELLANATO. Le piastrelle di gres porcellanato
previste per il sistema devono avere un formato massimo
da 50 x 100 cm con spessore di 3,5 mm e 30x60 cm per
uno spessore convenzionale di 10 mm, considerando
sempre un’altezza massima dell’edificio di 20 metri. È
anche necessario prevedere l’uso di piastrelle dai colori
preferibilmente chiari e, più precisamente, con un indice
di riflessione superiore al 20%.

09

Specjalna siatka z włókna szklanego (odporna na
alkalia). Umieszczona między dwiema warstwami
zaprawy tynkarskiej.
Kołki rozporowe z wkrętami ze stali ocynkowanej
7mm. Maksymalna głębokość zakotwienia 160mm,
z kołkami nylonowymi o średnicy 10 mm oraz
podkładką ciętą termicznie. Mocować 4-5 kołków/
m2.

08
07

06
05
04
03
02
01

Ulepszona przyczepność (klasa C2 według EN 12004
lub ISO 13007)
Wysoka odkształcalność (klasa S2 według EN 12004
lub ISO 13007)
Wydłużony czas otwarty (klasa E według EN 12004
lub ISO 13007) albo klej szybkowiążący (klasa F
według EN 12004 lub ISO 13007), czy o zmniejszonym
spływie (klasa T według EN12004 lub ISO 13007).

07

ZAPRAWA. Należy stosować produkty o podwyższonej
wytrzymałości mechanicznej, klasa CG2 (zaleca się
również klasę W, ulepszona, mniejsze wchłanianie
wody) według normy EN 13888. Szerokość fugi powinna
amortyzować ewentualne ruchy między płytkami i mieć
około 5mm

08

MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE.
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

09
08

Dwuskładnikowa zaprawa tynkarska klasyfikacja
R2 według normy EN 1504 - 3

KLEJ DO PŁYTEK. O trzech właściwościach:

Aderenza migliorata (classe C2, norma EN 12004 o
ISO 13007)

Tempo aperto prolungato (classe E, norma EN
12004 o ISO 13007) oppure tempo rapido (classe
F, norma EN 12004 o ISO 13007) o scivolamento
verticale ridotto (classe T, norma EN 12004 o ISO
13007).
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Służące

PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY 10mm - 30x60cm

09

do
09

GRES PORCELANOWY. Płytki z gresu porcelanowego
przeznaczone do tego rodzaju systemów powinny mieć
wymiary maksymalnie 50x100 cm dla grubości 3,5mm oraz
30x60 cm dla konwencjonalnej grubości 10 mm, zawsze
mając na względzie wysokość budynku nieprzekraczającą
20 metrów. Należy również wybierać płytki w kolorach
jasnych, w szczególności o współczynniku odbicia światła
powyżej 20%.

06
05
03
02
01

04

08
07
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PAVIMENTI SOPRAELEVATI
PODŁOGI PODNIESIONE

162

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

DESCRIZIONE

OPIS

Il pavimento sopraelevato ispezionabile è la soluzione ideale per i
pavimenti in cui sia richiesta a progetto la copertura di impianti che
debbano essere ispezionati o modificati con una certa frequenza.

Podłoga podniesiona modułowa jest doskonałym rozwiązaniem w
miejscach, w których wymaga się ukrycia instalacji i gdzie równocześnie
musi być zapewniony łatwy dostęp w celu ich konserwacji.

APPLICAZIONI

ZASTOSOWANIE

All’interno:

Wnętrza:

Facilità d’ispezione e manutenzione degli
impianti.

Uffici di enti finanziari, assicurazioni e
qualunque tipo di attività in cui siano
richiesti molti impianti diversi.

Biura
finansowe,
ubezpieczalnie,
wszelkiego rodzaju miejsca wymagające
instalacji dużej ilości okablowania.

Miglioramento dell’isolamento termico e
acustico.

Uffici di enti governativi e della pubblica
amministrazione.

Biura rządowe i administracji publicznej.

Facilità di posa e di manutenzione.

Sedi direzionali di aziende.

Wszelkiego rodzaju biura związane z
działalnością przemysłową.

Miglioramento del drenaggio dell’acqua
all’esterno.

Centri di elaborazione dati e call-center.

Centra przetwarzania danych i call-center.

Centri di distribuzione.

Centra handlowe.

Eliminazione delle pendenze nelle aree
esterne.

Scuole, università, biblioteche, ecc.

Budynki przeznaczone na potrzeby edukacyjne,
uczelnie, biblioteki itp.

VANTAGGI

·
·
·
·
·
·
·

Miglioramento dell’estetica celando gli
impianti sotto il pavimento.

Vasto assortimento in catalogo.

All’esterno:

Na zewnątrz:

Terrazze

Tarasy

Aree di parcheggio

ZALETY

Piscine

·

Parchi e giardini

·
·
·
·
·
·

Baseny

Esercizi balneari

Poprawa estetyki miejsca dzięki ukryciu
instalacji pod podłogą.
Łatwy dostęp do instalacji w celu ich
sprawdzenia i konserwacji.
Poprawa warunków
termicznych budynku.

Parkingi

akustycznych

i

Łatwość instalacji i konserwacji.
Poprawa drenażu wody na zewnątrz budynku.
Wyeliminowanie nierówności powierzchni na
zewnątrz budynku.
Szeroka gama produktów.

SERIE DISPONIBILI / DOSTĘPNE SERIE: 11 COLLEZIONI

Struktury na plaży
Parki i ogrody

TIPOLOGIA
Componenti basilari
sopraelevato:

TYPOLOGIA
del

pavimento

Podłoga podniesiona składa
podstawowych elementów:

Da interni:

We wnętrzach:

Pannello :
Rivestimento superiore
Anima
Rivestimento inferiore
Bordo perimetrale

·
·
·
·

Płyta podłogowa:
Warstwa wykończeniowa
Rdzeń
Warstwa spodnia
Kanty

Struttura portante metallica :
Supporti
Traverse

·
·

Konstrukcja metalowa:
Wsporniki
Poprzeczki stalowe

Da esterni:

Na zewnątrz:

·
·

·
·

Pannello
Supporti

się

z

·
·
·
·
·
·

Płyta podłogowa
Wsporniki

ALTA RESISTENZA

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

La resistenza dei nostri PAVIMENTI
SOPRAELEVATI si adatta alle esigenze
di ogni progetto. A seconda del numero
di supporti impiegati (4, 5 o 9), una
piastrella di 600x600x20 mm può riuscire
a sopportare un carico uniformemente
distribuito di oltre 1000 kg/ml.

Wytrzymałość
naszych
PODŁÓG
PODNIESIONYCH spełnia wymagania
każdego projektu. W zależności od użytej
liczby wsporników (4, 5 lub 9) zamontowana
płytka o wymiarach 600x600x20 mm może
znieść równo rozłożone obciążenie do
1000 kg/ml.

/ 11 KOLEKCJE

Interni / Wnętrzach: 60x60cm · 80x80cm
Esterni / Zewnątrz: 20MM (AVALON · ATLAS · CAUCASO · DOCK · GEA · LYON · PATAGONIA)
		15MM (CITY)

ULTERIORI INFORMAZIONI / POWIĄZANE ROZWIĄZANIA:
06 20MM / 20MM
07 ANTISCIVOLO / PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE

10
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PAVIMENTO SOPRAELEVATO / PODŁOGI PODNIESIONE

Il PAVIMENTO SOPRAELEVATO ISPEZIONABILE è la
soluzione ideale per i pavimenti in cui sia richiesta a
progetto la copertura di impianti che debbano essere
ispezionati o modificati con una certa frequenza.

PODŁOGA PODNIESIONA MODUŁOWA jest doskonałym
rozwiązaniem w miejscach gdzie niezbędne jest
ukrycie instalacji, do których równocześnie musi być
zapewniony łatwy dostęp w celu ich konserwacji.

È estremamente utile per centri di calcolo, ospedali,
edifici di uffici, strutture alberghiere, quartieri fieristici,
sale congressi, ecc. in cui sono presenti numerosi
impianti: elettrici, di trasmissione dati, audiovisivi,
aria condizionata, ecc. richiedenti una manutenzione
frequente e che devono essere modificati in funzione
dei progressi tecnologici.

Jej zastosowanie jest szczególnie zalecane we
wszelkiego rodzaju konstrukcjach przeznaczonych
na cele takie jak ośrodki komputerowe, szpitale,
biura, hotele, obiekty targowe, sale kongresowe
itp., w których wymagane jest rozmieszczenie wielu
instalacji, zarówno elektrycznych, jak i przekazu
danych, audiowizualnych, klimatyzacji, i innych, gdzie
częste są prace konserwacyjne oraz modernizujące ze
względu na postęp technologiczny.

Il pavimento sopraelevato ispezionabile è un sistema
costruttivo consistente in una piattaforma di pannelli
appoggiati su supporti regolabili, per creare così uno
spazio tecnico in cui è possibile alloggiare qualunque
tipo di impianti.

Podłoga podniesiona modułowa jest to system
składający się z płyt podłogowych opartych na
regulowanych wspornikach, dzięki czemu powstaje
pusta przestrzeń podpodłogowa, ułatwiająca montaż i
konserwację wszelkiego rodzaju instalacji.

Progetto / Projekt: Hotel Beatriz / Hotel Beatríz
Ubicazione / Miejsce: Albacete, Spagna / Albacete, Hiszpania
Materiale / Materiał: City antislip 60x60 negro

10
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VANTAGGI
ZALETY

VANTAGGI
ZALETY

INTERNI / WE WNĘTRZACH
·
·
·
·
·
·
·
·

Miglioramento dell’aspetto estetico
e dell’ordine negli ambienti grazie
all’occultamento degli impianti sotto il
pavimento.
Creazione di uno spazio tecnico in cui
è possibile alloggiare vari impianti, il
che ne agevola la manutenzione o la
sostituzione senza necessità di realizzare
opere.
Miglioramento dell’isolamento acustico
e termico dell’edificio creando una
camera d’aria tra i solai.
Adattabilità e versatilità del sistema in
caso di cambiamento della destinazione
d’uso dell’edificio.
Possibilità di ristrutturazione di edifici
storici permettendo di adeguarli alle
esigenze di abitabilità attuali (tubature
dell’acqua, impianto elettrico, ecc.).
Tutti i componenti presentano elevate
resistenze meccaniche e un’ottima
reazione al fuoco.
Grazie alle tolleranze dimensionali molto
basse, è molto facile rinnovare i pannelli.
Grande assortimento in catalogo, con
qualsiasi finitura di GRESPANIA S.A.

·
·
·
·
·
·
·
·
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Poprawia
estetykę
utrzymanie porządku
instalacji pod podłogą.

oraz
dzięki

ułatwia
ukryciu

Powstała przestrzeń podpodłogowa
pozwala na umieszczenie różnego rodzaju
instalacji technicznych, co ułatwia ich
konserwację lub wymianę bez potrzeby
przeprowadzenia prac remontowych.
Poprawa warunków akustycznych i
termicznych budynku dzięki utworzeniu
wolnej przestrzeni między dwoma
powierzchniami.

ESTERNI / NA ZEWNĄTRZ
Il sistema di pavimento tecnico
sopraelevato (PTS) per esterni consente
di pavimentare ricoprendo il pavimento
preesistente e lasciando un vano
intermedio in cui è possibile alloggiare
impianti e fare defluire facilmente
l’acqua.
I vantaggi dell’uso del PAVIMENTO
TECNICO SOPRAELEVATO per ESTERNI:

·

System łatwo jest modyfikować i
dostosowywać do zmieniających się
potrzeb budynku.
Możliwość przeprowadzenia renowacji
budynków historycznych, adaptując je
do obecnych standardów (kanalizacja,
instalacje elektryczne itp.).
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
oraz doskonała odporność ogniowa
wszystkich jej komponentów.
Dzięki bardzo niskiej tolerancji wymiarów
łatwo jest wymienić płytę.

·
·
·
·

L’utilisation du plancher technique
surélevé est idéale dans les zones
où il va y avoir un grand nombre
d’installations ou bien où est prévue
l’implantation d’un système de
réfrigération au moyen de machines
à air.
Réalisations de visite simplifiées et
accès facile à l’intérieur à des fins
de maintenance.
Amélioration
acoustique.

de

l’isolation

Amélioration du drainage des eaux.

System
technicznych
podłóg
podniesionych do stosowania na
zewnątrz ma na celu utworzenie
sztucznego podłoża na już istniejącym,
kreując tym samym przestrzeń między
nimi, co pozwala na montaż niezbędnych
instalacji oraz ułatwia odprowadzanie
wody.
Zalety
stosowania
TECHNICZNEJ
PODŁOGI PODNIESIONEJ:

·		Zamontowanie
podniesionej

technicznej podłogi
jest doskonałym
rozwiązaniem w miejscach o dużej
ilości różnego rodzaju instalacji lub
gdzie planuje się założenie systemu
chłodzenia w postaci klimatyzatorów.

dostęp
·		 Łatwy
konserwacyjnych.

w

celach

·		 Poprawa izolacji akustycznej.
·		 Ułatwia drenaż wody.
·		 Ułatwia odprowadzanie wody.

Évacuation des eaux facilitée.

Szeroka gama produktów i możliwość
zastosowania
dowolnego
elementu
wykończeniowego z katalogu GRESPANII
S.A.

10
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APPLICAZIONI
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INTERNI / WE WNĘTRZACH

Uffici finanziari, assicurazioni e qualunque tipo di attività in cui siano richiesti molti
impianti diversi / Uffici di enti governativi e della pubblica amministrazione / Sedi
direzionali di aziende / Centri di elaborazione dati e call-center / Centri commerciali /
Laboratori / Scuole, università, biblioteche, ecc.
Biura finansowe, ubezpieczalnie, wszelkiego rodzaju miejsca wymagające instalacji
dużej ilości okablowania / Biura rządowe i administracji publicznej / Wszelkiego rodzaju
biura związane z działalnością przemysłową / Centra przetwarzania danych i call-center
/ Centra handlowe / Laboratoria / Obiekty sportowe, uczelnie, biblioteki itp.

POSA IN OPERA
MONTAŻ
Prima di cominciare occorre accertarsi che la
superficie di posa del sistema sia pulita e stabile.
Bisogna poi studiare la disposizione della posa
sulla superficie a seconda del formato del pezzo in
ceramica prescelto. È necessario un supporto ogni 75
cm al massimo.
Una volta studiata la disposizione, piazzare i due
supporti sui quali si montano le estremità di una
traversa longitudinale e, partendo da qui, costruire
tutta la struttura portante dei pezzi in ceramica.
Man mano che si procede con la posa del sistema,
occorre regolare l’altezza dei supporti come indicato
a progetto.
Montare per prime le traverse longitudinali
appoggiandole sui supporti. Se richiesto, queste
traverse possono essere munite di un bordo di PVC
a forma di “T” invertita per delimitare con precisione
la successiva posa delle piastrelle in ceramica e allo
stesso tempo determinare anche lo spessore corretto
delle fughe tra i pezzi (quando si usano quale rinforzo
di sostegno del pezzo in ceramica di grande formato,
sono muniti di bordo in PVC senza forma di “T”).

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że
powierzchnia, na której zostanie założony nowy system
podłogowy, jest czysta i stabilna.
Kolejnym krokiem jest wytyczenie struktury na
powierzchni w zależności od formatu wybranej płytki.
Należy dodać, iż wsporniki powinny być montowane co
najmniej co 75 cm.
Po wytyczeniu konstrukcji ustawiane są wsporniki,
na których opierają się końce poprzeczek stalowych
i montowana jest cała konstrukcja nośna płytek
ceramicznych. W miarę instalowania konstrukcji należy
regulować wysokość wsporników według wytycznych
projektu.
Najpierw umieszczamy poprzeczki stalowe opierając
je na wspornikach. W razie potrzeby na poprzeczkach
stalowych można przykleić taśmę PVC w kształcie
odwrotnej litery „T”, która pozwoli dokładnie wskazać
miejsce, gdzie ułożone zostaną płytki ceramiczne
oraz wielkość fug (taśma PVC na poprzeczkach
montowanych jako dodatkowe oparcie dla płyt
ceramicznych wielkoformatowych nie będzie miała
kształtu litery „T”).

COMPONENTI DEL SISTEMA
ELEMENTY SYSTEMU

I componenti basilari del pavimento sopraelevato da interni
sono:

01

Podłoga podniesiona do montażu we wnętrzach składa się z
następujących elementów podstawowych:
02
01

PANNELLO / PŁYTA

02

STRUTTURA PORTANTE METALLICA / KONSTRUKCJA
METALOWA

10
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ANIMA
RDZEŃ

DENOMINAZIONE
PANNELLO
NAZWA PŁYTY

SPESSORE
ANIMA
(mm)
GRUBOŚĆ
RDZENIA
(mm)

SPESSORE
TOTALE
(mm)
GRUBOŚĆ
RAZEM
(mm)

PESO
(Kg/m2)
WAGA
(kg/m2)

CLASSIFICAZIONE
REAZIONE AL FUOCO
EN 13501
KLASYFIKACJA
ANTYPOŻAROWA
EN 13501

CLASSIFICAZIONE
EN 12825
KLASYFIKACJA
EN 12825

COMPONENTI DEL PANNELLO
ELEMENTY PŁYTY PODLOGOWEJ
Il pannello, a sua volta, è formato da:
A

B

C

D

ANIMA
48M
RDZEŃ
48M

Płyta składa się z dwóch części:

RIVESTIMENTO SUPERIORE. Lo strato superiore è formato da
una piastrella di gres porcellanato che, per le caratteristiche
di resistenza meccanica, impermeabilità e resistenza al fuoco,
è ideale quale piano di calpestio del pavimento sopraelevato.
ANIMA. L’anima è un rinforzo applicato alla parte posteriore
del pezzo in ceramica, che conferisce la resistenza meccanica
necessaria sia nei confronti dei carichi che degli urti. Può
essere realizzata in 3 materiali diversi, la cui scelta dipende
dalle priorità del progetto.
RIVESTIMENTO INFERIORE. È un foglio che dona rigidità,
maggiori proprietà di isolamento termico e acustico e protegge
la parte inferiore dell’anima. A seconda del tipo di anima
prescelto, il materiale varia.
BORDO PERIMETRALE. I bordi perimetrali, utili per proteggere
i lati del pannello e gli spigoli vivi della ceramica, agevolano
anche la posa in opera. Sono sempre in PVC.

A

B

C

D

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA. Górna warstwa płyty wykonana
jest z gresu porcelanowego, którego wytrzymałość mechaniczna,
wodoszczelność oraz odporność ogniowa sprawiają, że
idealnie nadaje się on jako warstwa wykończeniowa podłogi
podniesionej narażonej na duży ruch.

48

54

Bfls1

2/2/A/2

LEGNO TRUCIOLARE AD ALTA
DENSITÀ
PŁYTA WIÓROWA O DUŻEJ
GĘSTOŚCI

RDZEŃ. Rdzeń jest częścią wzmacniającą, mocowaną
pod płytką ceramiczną, przez co wzrasta jej wytrzymałość
mechaniczna, bardzo ważna zarówno przy znoszeniu obciążeń,
jak i dla ochrony przed uderzeniami. Może być wykonany z 3
różnych materiałów, których wybór zależy od zastosowania i
potrzeb projektu:
WARSTWA SPODNIA: składa się z materiału, który dodaje
płycie sztywności, zapewnia dodatkową izolację termiczną oraz
akustyczną i chroni rdzeń od spodu. Rodzaj użytego materiału
zależy od wybranego rdzenia.

38

ANIMA
40C
RDZEŃ
40C

30

40

67,50

A1

2/2/A/1

CARTONGESSO AD ALTA DENSITÀ
SIARCZAN WAPNIA O DUŻEJ
GĘSTOŚCI

KANTY: stosowane są do ochrony brzegów płyty i warstwy
ceramicznej oraz pomagają w poprawnym układaniu płytek.
Dla wszystkich rodzajów płyt wykonane są z PVC.

ANIMA
25P
RDZEŃ
25P

15

25

67,50

A1

4/2/A/1

PIETRA COMPATTATA
PRASOWANE MATERIAŁY
ZIARNISTE

C
A

RIVESTIMENTO INFERIORE
WARSTWA SPODNIA

DENOMINAZIONE
PANNELLO
NAZWA PŁYTY

MATERIALE RIVESTIMENTO INFERIORE
MATERIAŁ WARSTWY SPODNIEJ

ANIMA 48M
RDZEŃ 48M

FOGLIO DI MELAMMINA ANTIUMIDITÀ
MELAMINA IMPREGNOWANA

ANIMA 40C
RDZEŃ 40C

PRIMER, FOGLIO DI MELAMMINA O ALLUMINIO
SUBSTANCJA GRUNTUJĄCA, MELANINA LUB
ALUMINIUM

ANIMA 25P
RDZEŃ 25P

PRIMER
SUBSTANCJA GRUNTUJĄCA

CARATTERISTICHE
CECHY

++ ECONOMICO
-- RESISTENZA AL
FUOCO MEDIA
++ DOBRA CENA
-- ŚREDNIA
ODPORNOŚĆ
OGNIOWA

++ ALTA
RESISTENZA AL
FUOCO
-- COSTO PIÙ
ELEVATO
++ WYSOKA
ODPORNOŚĆ
OGNIOWA
-- WYŻSZA CENA

++ PREZZO MEDIO
++ ALTA
RESISTENZA AL
FUOCO
++ CARICO LIMITE
++ ŚREDNIA CENA
++ WYSOKA
ODPORNOŚĆ
OGNIOWA
++ MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE

B

10

D
C
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INTERNI / WE WNĘTRZACH

COMPONENTI DELLA STRUTTURA PORTANTE METALLICA
ELEMENTY STRUKTURY METALOWEJ
La struttura portante metallica, costituita da supporti e
traverse, sostiene il pavimento e serve ad ottenere l’altezza e
la rigidità richieste:

Struktura metalowa Struktura składająca się ze wsporników i
poprzeczek stalowych, której zadaniem jest podtrzymać podłogę
oraz zapewnić jej odpowiednią wysokość, i stabilność:

SUPPORTI. Sono gli elementi necessari per ottenere
l’altezza richiesta del pavimento, che varia a seconda
del progetto. Il vantaggio principale è la facilità di
regolazione, grazie al perno filettato incorporato. Di
solito sono in acciaio zincato, rivestiti di plastica nella
parte superiore per una maggiore silenziosità, mentre
la testa è munita di guarnizioni di plastica con risalti di
posizionamento.

E

E

TRAVERSE. Servono a fornire una maggiore solidità
meccanica (stabilità e resistenza) e ad appoggiarvi
eventuali accessori da montare sul pavimento (griglie,
sportelli d’ispezione, ecc.). Come i supporti, di solito
sono in acciaio zincato e sulla parte superiore sono
incorporate le fasce di plastica anti-rumore.

F

F

Il loro impiego o meno dipende dalle caratteristiche
tecniche del pavimento sopraelevato, per la precisione
dall’altezza richiesta e dal carico da sopportare.

E

SUPPORTI
WSPORNIKI

WSPORNIKI: są to elementy odpowiedzialne za
wysokość montażu podłogi i różnią się w zależności od
przeznaczenia projektu. Ich główną zaletą jest możliwość
regulacji przy pomocy gwintu. Zazwyczaj są wykonane
ze stali cynkowanej, których górna część pokryta jest
plastikiem w celu wyciszenia. Dodatkowo na górze
mają plastikową nakładkę wyciszającą z wypustkami
ułatwiającymi ułożenie płytki.
POPRZECZKI STALOWE: służą jako dodatkowa podpora
mechaniczna (stabilność, wytrzymałość) oraz mogą
posłużyć jako element wspierający ewentualne akcesoria
montowane na podłodze (kratki, puszki itp.). Tak jak
wsporniki, zazwyczaj wykonane są ze stali cynkowanej,
a w górnej części zamocowane mają plastikowe taśmy
wyciszające.
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Terrazze / Aree di parcheggio / Piscine /
Esercizi balneari / Parchi e giardini
Tarasy / Parkingi / Baseny / Struktury na plaży
/ Parki i ogrody

Progetto / Projekt: Abitazione monofamiliare / Dom jednorodzinny
Ubicazione / Miejsce: Cardiff, Regno Unito / Cardiff, Wielka Brytania
Materiale / Materiał: 20MM Patagonia 60x60 encina

To czy zostaną one użyte, zależy od właściwości
technicznych podłogi podniesionej, szczególnie od
wymaganej wysokości oraz obciążenia, na jakie będzie
ona narażona.

F

TRAVERSE
POPRZECZKI
STALOWE

10
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POSA IN OPERA
MONTAGE
Per la corretta posa in opera di un PTS all’esterno:
1. L’Ufficio Tecnico di GRESPANIA S.A. studia il
progetto per garantirne la correttezza, ottimizzando
il sistema e l’ubicazione dei supporti.
2. Una volta conclusi i lavori di impermeabilizzazione,
drenaggio del sottofondo e realizzazione del massetto,
si studia in loco la disposizione e la regolazione
in altezza dei supporti. Tenere conto dell’altezza
massima dei supporti (negli scarichi) e delle altezze
minime (perimetri: barriere verticali e accessi alla
soletta o terrazza)
3. Posa dei supporti con adesivo secondo le planimetrie
fornite dall’Ufficio Tecnico di GRESPANIA S.A.
4. Le piastrelle devono poggiare sui supporti come
minimo nei quattro angoli. Il numero di supporti da
usare dipende sempre dal formato prescelto e dalla
resistenza meccanica richiesta.
5. Lungo il perimetro, per chiudere il sistema, si
possono fare rientrare i supporti oppure si possono
usare per realizzare un tramezzo.
A seconda delle esigenze del progetto e dei carichi
che deve sopportare il pavimento, la distribuzione dei
supporti deve variare:

Kolejne etapy montażu podłóg podniesionych na
zewnątrz:

DISTRIBUZIONE B: 5 SUPPORTI
ROZMIESZCZENIE B: 5 WSPORNIKI

1. Badanie wykonane przez biuro techniczne
GRESPANII S.A. w celu zapewnienia poprawności
projektu oraz umiejscowienia wsporników, czego
wynikiem jest optymalizacja systemu.
2. Po ukończeniu prac uszczelniających, drenażu
oraz podwyższenia powierzchni należy zamontować
wsporniki i odpowiednio wyregulować ich wysokość.
Należy mieć na względzie maksymalną wysokość
wsporników (w odpływach) oraz minimalną (na
obrzeżach: pionowe bariery oraz wejście na inne
podłoże lub taras)

q
PIASTRELLA SPESSORATA: 600x600x20mm
RESA: 6 Plots/m2
CHARGE D’UTILISATION: 850Kg/ml
PŁYTKA O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI : 600x600x20 mm
WYTRZYMAŁOŚĆ: 6 Plots/m2
OBCIĄŻENIE: 850Kg/ml

3. Montaż wsporników przy użyciu zaprawy według
planów udostępnionych przez biuro techniczne
GRESPANII S.A.
4. Wsporniki powinny znajdować się co najmniej pod
każdym rogiem płytki. Ilość wsporników zawsze
zależeć będzie od wybranego formatu i wymaganej
wytrzymałości mechanicznej.
5. W celu zamknięcia systemu, na jego obrzeżach
można zmienić pozycję wsporników lub przy ich
użyciu dodatkowo wzmocnić krawędzie.
W zależności od potrzeb projektu i obciążeń, na
jakie będzie narażona powierzchnia, rozmieszczenie
wsporników może się różnić:

DISTRIBUZIONE A: 4 SUPPORTI
ROZMIESZCZENIE A: 4 WSPORNIKI

DISTRIBUZIONE C: 9 SUPPORTI
ROZMIESZCZENIE C: 9 WSPORNIKI

q

q
PIASTRELLA SPESSORATA: 600x600x20mm
RESA: 3,5 Plots/m2
CARICO: 750Kg/ml
PŁYTKA O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI : 600x600x20 mm
WYTRZYMAŁOŚĆ: 3,5 Plots/m2
OBCIĄŻENIE: 750Kg/ml

PIASTRELLA SPESSORATA: 600x600x20mm
RESA: 12 Plots/m2
CARICO: > 1000 Kg/ml
PŁYTKA O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI : 600x600x20 mm
WYTRZYMAŁOŚĆ: 12 Plots/m2
OBCIĄŻENIE: > 1000 Kg/ml

10
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Il gres porcellanato di Grespania da 15 e 20 mm di
spessore riproduce l’effetto di materiali impiegati in
architettura quali il cemento, il legno e la pietra.
Insieme alle straordinarie qualità tecniche del
porcellanato, con questi spessori si ottengono
un’elevata resistenza a rottura e un aspetto naturale
che conferiscono a queste serie qualità rilevanti per
qualunque tipo di applicazioni da esterni. Lo spessore
elevato e le proprietà meccaniche di questo materiale
lo rendono la soluzione ideale per pavimentare zone
soggette a traffico intenso impiegando un processo di
posa tradizionale.

COMPONENTI DEL SISTEMA
ELEMENTY SYSTEMU
System składa się z trzech elementów:

Il sistema è costituito da tre parti:
01

PIASTRELLA SPESSORATA

01

PŁYTKA O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI

02

SUPPORTI

02

WSPORNIKI

03

ADESIVO

03

WSPORNIKÓW ORAZ KITU

01

PIASTRELLA SPESSORATA

01

PŁYTKA O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI

La piastrella spessorata di gres porcellanato può essere di
due tipi:

La serie da 15 mm presenta pezzi speciali con
superficie podotattile, adatti a indicare ai pedoni
l’esistenza di barriere architettoniche e urbanistiche,
particolarmente rilevanti per persone affette da
problemi alla vista (norma UNE-CEN/TS 15209).

Gres porcelanowy Grespanii o grubości 15 i 20 mm
imituje materiały architektoniczne takie jak cement,
drewno i kamień.
Wraz z wyjątkowymi zaletami technicznymi, dostępne
grubości płytki gwarantują jej zwiększoną wytrzymałość
na pękanie oraz naturalny wygląd, dzięki czemu serie
doskonale wpasowują się w każde wnętrze. Grubość
oraz właściwości mechaniczne materiału sprawiają
również, że może on być z powodzeniem stosowany
w miejscach o wysokim przepływie ruchu, z użyciem
tradycyjnego montażu.
W skład serii o grubości 15 mm wchodzą specjalne
płytki z wypustkami, które ostrzegają pieszych przed
barierami architektonicznymi i urbanistycznymi,
szczególnie pomocne dla osób z problemami ze
wzrokiem (według normy UNE-CEN/TS 15209).

Istnieją dwa rodzaje gresu porcelanowego o zwiększonej
grubości:

01

20 mm di spessore

01

grubość 20 mm

01

15 mm di spessore

01

grubość 15 mm

Questi spessori sono sufficienti per sopportare il carico
di rottura che la normativa esige per questi casi. Il pezzo
da 15 mm di spessore consente di ottenere un carico di
rottura superiore a 7000 Newton (circa 700 Kg), mentre il
pezzo da 20 mm consente un carico di rottura di 12.000
Newton, sempre secondo la norma ISO 10545-4 che serve
a misurare la resistenza del singolo pezzo solo appoggiato
su due lati senza essere compattato con l’adesivo. Questo
valore è sufficiente per l’impiego in pavimenti urbani
nelle condizioni più favorevoli, su una base stabile e
opportunamente compattata e con un adesivo adeguato.

30X30 PARK 15MM

30X30 CENTER 15MM

Grubości te są wystarczające, by zagwarantować odporność
na złamania wymaganą normatywnie w tych przypadkach.
Odporność na złamania płytki o grubości 15 mm wynosi
powyżej 7000 N (około 700 kg), a w przypadku 20 mm
odporność na złamania wynosi 12.000 N; wszystko to zgodnie
z normą ISO 10545-4. Norma mierzy odporność pojedynczej
płytki opartej na dwóch krawędziach bez użycia materiału
mocującego. Pomiar ten jest wystarczający dla powierzchni
miejskich montowanych w odpowiednich warunkach, na
stabilnym podłożu i przy użyciu materiału mocującego
poprawnie przygotowanego i zaaplikowanego.

ASSORBIMENTO
D’ACQUA
WCHŁANIANIE WODY

10

UNE-EN ISO 10545-3
A-A*
25 mm
20 mm
4

RESISTENZA ALLA
FLESSIONE
(N/mm2)
ODPORNOŚĆ NA
ZGINANIE
(N/mm2)
UNE-EN ISO 10545-4
R-F*

NORMA PER INDICATORI DI PAVIMENTAZIONI CON SUPERFICIE PODOTATTILE UNE-CEN/TS 15209
WYMAGANIA DLA OZNAKOWAŃ NA PŁYTKACH Z WYPUSTKAMI UNE-CEN/TS 15209 EX

20mm

>50N/mm2
(500kg/cm2)

<0,05%

15mm

>50N/mm2
(500kg/cm2)

<0,05%

CALCESTRUZZO
BETON

<10N/mm2
(100kg/cm2)

2-6%

50 mm

50 mm

30/20 mm

4 mm
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TIPI DI SUPPORTI
RODZAJE WSPORNIKÓW

02

SUPPORTI
Supporti in plastica resistente alle intemperie (PVC).
La piastrella poggia su questi supporti la cui regolazione
in altezza consente di determinare l’altezza del sistema,
mentre le piccole linguette creano la fuga orizzontale
di posa tra piastrelle, che resta aperta per agevolare
il deflusso dell’acqua. Le linguette possono essere
rimosse facilmente, tagliandole, nell’incontro con
elementi verticali, lasciando una fuga aperta di circa 0,5
mm di spessore tra le piastrelle e gli elementi verticali.
Questi supporti presentano una lieve inclinazione alla
base che compensa la pendenza del supporto, perciò
a seconda dell’inclinazione del supporto si consiglia
un modello o l’altro (1%, 1,5% o 2%), essendo del 2%
la pendenza massima per questo sistema. Il montatore
deve rivolgere l’aletta (piccola sporgenza alla base
del supporto) verso lo scarico. Altre caratteristiche
tecniche:

· Resistenza meccanica media alla compressione (fino
a 1.200 kg/unità).

· Resistente a soluzioni acquose di sali inorganici, acidi
ed alcali.

·

Resistente alla maggior parte dei solventi organici
quali alcool, esteri e chetoni. Non è resistente a
sostanze ossidanti quali acido nitrico o solforico e a
solventi idrocarburi alogenati come la benzina.

02

LIZA 1000kg
60/100mm · 100/130mm · 130/220mm · 220/310mm

CHOCO 15mm

AIR 800kg
50/70mm · 70/100mm · 100/130mm · 130/170mm
170/190mm · 190/220mm · 220/260mm

CHOCO 10mm

WSPORNIKI:
Wsporniki z plastiku odpornego na warunki pogodowe
(PVC). Są podporą, na której opiera się płytka, a
dzięki możliwości regulacji możliwe jest dopasowanie
wysokości całego systemu, a niewielkie motylki
dystansowe w górnej części pozwalają na ułożenie
płytek w taki sposób, że tworzą się poziome szczeliny
ułatwiające odprowadzanie wody. Motylki można łatwo
usunąć, pozostawiając między płytkami minimalną
szczelinę o grubości 0,5 mm.
Podstawa tych wsporników może być nieznacznie
nachylona w celu zrównoważenia ewentualnego
nachylenia podłoża i dlatego w zależności od pochyłu
tarasu lub innej powierzchni zaleca się użycie różnych
modeli (1%, 1,5% o 2%). Maksymalne nachylenie dla
tego systemu wynosi 2%. Osoba montująca powinna
również skierować wypustkę (małe wybrzuszenie
w podstawie wspornika) w kierunku odpływu. Inne
właściwości techniczne:

03

Il terzo e ultimo componente del sistema è l’adesivo.
Si tratta di un adesivo poliuretanico che assorbe
gli eventuali movimenti delle piastrelle. Si usa
sia per l’adesione della piastrella al supporto che
per incollare quest’ultimo a terra. Per la corretta
adesione di tutti i componenti si consiglia di applicare
l’adesivo come indicato nelle figure seguenti.

·

Odporność płytki na średnie obciążenia mechaniczne
do 1.200 kg.

· Odporne na wodne roztwory soli nieorganicznych,
kwasy i zasady.

· Odporne

na
większość
rozpuszczalników
organicznych takich jak alkohol, estry i ketony. Brak
odporności na substancje utleniające takie jak kwas
azotowy lub sulfurowy oraz na rozpuszczalniki z
węglowodorów alifatycznych np. benzyna.

ADESIVO:

03

KIT:
Trzecim i ostatnim składnikiem systemu jest kit.
Ten klej poliuretanowy amortyzuje ewentualne ruchy
płytki. Stosowany jest zarówno przy mocowaniu płytki
do wspornika, jak i wspornika do podłoża. W celu
poprawnego umocowania wszystkich elementów
zaleca się następującą aplikację kitu (PATRZ
RYSUNEK).

10
BASE INFERIORE DEL
SUPPORTO (A CONTATTO
CON IL PAVIMENTO)
PODSTAWA WSPORNIKA (W
KONTAKCIE Z PODŁOŻEM)
ADESIVO
KIT

BASE SUPERIORE DEL SUPPORTO (A CONTATTO CON
LA PIASTRELLA)
GÓRNA CZĘŚĆ WSPORNIKA
(W KONTAKCIE Z PŁYTKĄ)
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KOLEKCJE

11
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COLLEZIONI
KOLEKCJE

Grespania ha messo a punto le proprie collezioni in
perfetta intesa con le esigenze di architetti e designer
e il risultato sono proposte senza tempo che spiccano
per versatilità e innovazione, con soluzioni estetiche
e tecniche per il rivestimento di qualsiasi superficie.
Gli ambienti diventano elegantemente urbani e
industriali in una nuova era architettonica il cui unico
limite è l’immaginazione.

Grespania tworzy swoje kolekcje w odpowiedzi na
potrzeby architektów i projektantów, w wyniku czego
powstają projekty wyróżniające się różnorodnością
zastosowań, ponadczasowością oraz innowacyjnością,
dające nieskończone możliwości estetyczne i
techniczne do zastosowania na dowolnej powierzchni.
Przestrzenie cechuje miejska i przemysłowa elegancja
w nowej erze architektonicznej, której jedynym limitem
jest granica wyobraźni.

Materiale / Materiał: Vulcano Natural 80x80 corten

11
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100X300 · 100X100 · 50X100 cm
393/8”X1181/6” · 393/8”X393/8” · 1911/16”X393/8”

COVERLAM

COVERLAM

BASIC BLANCO
3,5 mm

BASIC TABACO
3,5 mm

BASIC GRIS
3,5 mm

BASIC NEGRO
3,5 mm

CALACATA MIX
3,5 mm NATURAL
5,6 mm PULIDO

BASIC BLANCO
3,5 mm
5,6 mm

BASIC TABACO
3,5 mm
5,6 mm

BASIC GRIS
3,5 mm
5,6 mm

BASIC NEGRO
3,5 mm
5,6 mm

CALACATA BOOK
5,6 mm (100x300)

ESTATUARIO
3,5 mm NATURAL
5,6 mm PULIDO

LAVA MARRÓN
3,5 mm

LAVA CORTEN
3,5 mm

LAVA IRON
3,5 mm

OXIDO MARFIL
3,5 mm

CALACATA MIX
5,6 mm NATURAL
5,6 mm PULIDO

CONCRETE MARFIL
3,5 mm

CONCRETE GRIS
3,5 mm

CONCRETE TABACO
3,5 mm

CONCRETE NEGRO
3,5 mm

OXIDO NEGRO
3,5 mm

TEMPO ANTRACITA
3,5 mm

TEMPO GRIS
3,5 mm

TEMPO SMOKE
3,5 mm

TITAN GRIS
3,5 mm

ESTATUARIO
3,5 mm-5,6 mm NATURAL
5,6 mm PULIDO

LAVA MARRÓN
3,5 mm
5,6 mm

LAVA CORTEN
3,5 mm
5,6 mm

LAVA IRON
3,5 mm
5,6 mm

OXIDO MARFIL
3,5 mm

TITAN CEMENTO
3,5 mm

TITAN ANTRACITA
3,5 mm

OXIDO NEGRO
3,5 mm

PIRINEOS ANTRACITA
5,6 mm

PIRINEOS GRAFITO
5,6 mm

PIRINEOS TAUPE
5,6 mm

SUPREME
3,5 mm-5,6 mm NATURAL
5,6 mm PULIDO

TEMPO ANTRACITA
3,5 mm
5,6 mm

TEMPO GRIS
3,5 mm
5,6 mm

TEMPO SMOKE
3,5 mm
5,6 mm

TITAN GRIS
5,6 mm

TITAN CEMENTO
5,6 mm

100X300 · 50X100 · 20X150 cm
393/8”X1181/6”· 1911/16”X393/8”· 77/8”X591/16”

COVERLAM

11

WOOD CEREZO
3,5 mm

WOOD NOGAL
3,5 mm

TITAN ANTRACITA
5,6 mm

TRAVERTINO ANTRACITA
3,5 mm

TRAVERTINO BLANCO
3,5 mm
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45x90 cm
173/4”x357/16”

60x120 cm
235/8”x4711/16”

ALPES BLANCO

ALPES GRAFITO

ALPES NEGRO

CALACATA

GEA BLANCO

ATLAS BLANCO
NATURAL

ATLAS BEIGE
NATURAL

ATLAS GRIS
NATURAL

ATLAS NEGRO
NATURAL

BASILEA BLANCO

GEA PERLA

GEA CEMENTO

GEA ANTRACITA

GEA TAUPÉ

PIRINEOS ANTRACITA

BASILEA GRIS

BASILEA ANTRACITA

BELLVER BEIGE

BELLVER MARRON

BELLVER GRIS

PIRINEOS GRAFITO

PIRINEOS TAUPE

STARK BLANCO

STARK CEMENTO

STARK GRIS

BILBAO BEIGE
NATURAL

BILBAO GRIS
NATURAL

BILBAO CEMENTO
NATURAL

BILBAO ANTRACITA
NATURAL

CAUCASO CEMENTO

STARK MARENGO

STARK ANTRACITA

STARK MARFIL

STARK TAUPE

STARK NEGRO

CAUCASO BEIGE

CAUCASO GRIS

ESTAMPA BEIGE

ESTAMPA OCRE

ESTAMPA ROJO

TITAN ANTRACITA

TITAN CEMENTO

TITAN GRIS

ESTAMPA GRIS

HOMESTONE BLANCO

HOMESTONE BEIGE

HOMESTONE TABACO

HOMESTONE GRIS

11

HOMESTONE MARENGO

HOMESTONE NEGRO

NAMIBIA BEIGE

NAMIBIA GRIS

NAMIBIA GRAFITO
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45x90 cm
173/4”x357/16”

NAMIBIA VERDE

SKYLINE MARENGO

188

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

40x80 cm
156/4”x311/2”

NAMIBIA NEGRO

URBION IVORY

SKYLINE GRIS

URBION GRIS

SKYLINE BLANCO

SKYLINE BEIGE

40x80 cm
156/4”x311/2”

AVALON CEMENTO

AVALON ANTRACITA

AVALON TAUPE

BOSTON GRIS

BOSTON CEMENTO

BOSTON ANTRACITA

BOSTON BEIGE

VULCANO GALENA
NATURAL

VULCANO CORTEN
NATURAL

VULCANO SILVER
NATURAL

80x80 · 60x60 · 30x60 · 30x30 cm
311/2”x311/2” · 235/8”x235/8” · 1113/16”x235/8” · 1113/16”x1113/16”

URBION MULTICOLOR

AVALON BLANCO

VULCANO IRON
NATURAL

AVALON MARENGO

LYON MARFIL
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON TAUPE
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON GRIS
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON GALENA
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON ANTRACITA
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

METEOR BLANCO
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

METEOR MOKA
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

METEOR GRIS
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

METEOR MARENGO
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

METEOR ANTRACITA
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

METEOR NEGRO
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

NEXO MARRON
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

NEXO GRIS
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

NEXO ANTRACITA
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

NEXO NEGRO
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

11

LYON TAUPE
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON GRIS
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON GALENA
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON ANTRACITA
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

LYON MARFIL
NATURAL, PULIDO, RELIEVE

NEXO BLANCO
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)

NEXO BEIGE
NATURAL, PULIDO
RELIEVE (no 80x80)
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30x60 cm
1113/16”x235/8”

60x60 cm
235/8”x235/8”

ALPES BLANCO

ALPES GRAFITO

ALPES NEGRO

ATACAMA BLANCO

ATACAMA GRIS

ATACAMA MARENGO

ATACAMA NEGRO

ATACAMA BEIGE

ATACAMA TABACO

NAMIBIA BEIGE

NAMIBIA GRIS

NAMIBIA GRAFITO

NAMIBIA VERDE

NAMIBIA NEGRO

PIRINEOS GRAFITO

PIRINEOS TAUPE

PIRINEOS ANTRACITA

STARK BLANCO

STARK CEMENTO

STARK GRIS

STARK MARENGO

STARK ANTRACITA

STARK MARFIL

STARK TAUPE

STARK NEGRO

ALPES BLANCO

ALPES GRAFITO

ALPES NEGRO

ATACAMA BLANCO

ATACAMA GRIS

ATACAMA MARENGO

ATACAMA NEGRO

ATACAMA BEIGE

ATACAMA TABACO

ATLAS BLANCO
NATURAL

ATLAS BEIGE
NATURAL

ATLAS GRIS
NATURAL

ATLAS NEGRO
NATURAL

BELLVER BEIGE

BELLVER MARRON

BELLVER GRIS

BILBAO BEIGE
NATURAL

BILBAO GRIS
NATURAL

BILBAO CEMENTO
NATURAL

BILBAO ANTRACITA
NATURAL

CALACATA
ABUJARDADO

CALACATA

CAUCASO CEMENTO

CAUCASO BEIGE

CAUCASO GRIS

11

TITAN ANTRACITA

TITAN CEMENTO

TITAN GRIS

DOCK BEIGE

DOCK TAUPE

DOCK GRIS

DOCK ANTRACITA

DOCK NEGRO
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30x60 cm
1113/16”x235/8”

190
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30x60 cm
1113/16”x235/8”

ESTAMPA BEIGE

ESTAMPA OCRE

ESTAMPA ROJO

ESTAMPA GRIS

HOMESTONE NEGRO

SINTRA ANTRACITA
ANTISLIP

TEMPO GRIS
ANTISLIP

TEMPO SMOKE
ANTISLIP

HOMESTONE BLANCO

HOMESTONE BEIGE

HOMESTONE TABACO

HOMESTONE GRIS

HOMESTONE MARENGO

URBION IVORY

URBION GRIS

URBION MULTICOLOR

60x60 · 30x30 cm
235/8”x235/8”· 113/16”x1113/16”

ICARIA BLANCO

ICARIA BEIGE

ICARIA OCRE

ICARIA ANTRACITA

JURA BLANCO
NATURAL

JURA BEIGE
NATURAL

JURA GRIS
NATURAL

KATMANDU NATURAL

KATMANDU MINERAL

KATMANDU ARENA

KATMANDU TABACO

NAMIBIA BEIGE

NAMIBIA GRIS

NAMIBIA GRAFITO

NAMIBIA VERDE

TEMPO ANTRACITA
ANTISLIP

15MM

CITY 15MM BEIGE
LISO, RELIEVE, ANTISLIP

CITY 15MM GRIS
LISO, RELIEVE, ANTISLIP

CITY 15MM NEGRO
LISO, RELIEVE, ANTISLIP

CITY 15MM MARRON
LISO, RELIEVE, ANTISLIP

METEOR 15 MM BLANCO
NATURAL

METEOR 15MM MOKA
NATURAL

METEOR 15MM GRIS
NATURAL

METEOR 15MM MARENGO
NATURAL

METEOR 15MM ANTRACITA
NATURAL

METEOR 15MM NEGRO
NATURAL

11

NAMIBIA NEGRO

ORENSE BEIGE
ANTISLIP

ORENSE GRIS
ANTISLIP

SINTRA BEIGE
ANTISLIP

SINTRA GRIS
ANTISLIP

191
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30x120 · 60x60 cm
1113/16”x4711/16”· 235/8”x235/8”

192

GRESPANIATECHNICALSOLUTIONS

20MM

60,3x60,3 cm
233/4”x233/4”

20MM

LYON 20MM TAUPE
ANTISLIP

LYON 20MM GRIS
ANTISLIP

LYON 20MM GALENA
ANTISLIP

ATLAS BEIGE
NATURAL

ATLAS GRIS
NATURAL

ATLAS NEGRO
NATURAL

AVALON CEMENTO

AVALON ANTRACITA

PATAGONIA 20MM FRESNO

PATAGONIA 20MM CASTAÑO

PATAGONIA 20MM ENCINA

AVALON MARENGO

CAUCASO 20MM BEIGE

CAUCASO 20MM CEMENTO

DOCK 20MM BEIGE

DOCK 20MM TAUPE

DOCK 20MM GRIS

DOCK 20MM ANTRACITA

DOCK 20MM NEGRO

75x75 cm
2917/32”x2917/32”

20MM

DOCK 20MM BEIGE

DOCK 20MM GRIS

GEA 20MM CEMENTO

GEA 20MM ANTRACITA

DOCK 20MM ANTRACITA

60x60 cm
235/8”x235/8”

GEA 20MM CEMENTO

20MM

GEA 20MM ANTRACITA

11
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15x80 cm
57/8”x311/2”
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30x30cm
1113/16”x1113/16”

AMAZONIA FRESNO
ANTISLIP

AMAZONIA ROBLE
ANTISLIP

AMAZONIA CASTAÑO
ANTISLIP

AMAZONIA AZAHAR
ANTISLIP

AMAZONIA ENCINA
ANTISLIP

AMAZONIA EBANO
ANTISLIP

CAVA RIBEIRO
ANTISLIP

CAVA FINO
ANTISLIP

CAVA VERDEJO
ANTISLIP

CAVA COGNAC
ANTISLIP

CAVA BOBAL
ANTISLIP

ABADIA BLANCO
ANTISLIP

ABADIA SALMON
ANTISLIP

ABADIA FUEGO
ANTISLIP

ABADIA ROJO
ANTISLIP

ORENSE BEIGE
ANTISLIP

ORENSE GRIS
ANTISLIP

SINTRA BEIGE
ANTISLIP

SINTRA GRIS
ANTISLIP

SINTRA ANTRACITA
ANTISLIP

URBION IVORY
ANTISLIP

URBION GRIS
ANTISLIP

URBION MULTICOLOR
ANTISLIP

15x60cm
57/8”x235/8”

CANAIMA ABETO
ANTISLIP

CANAIMA SECUOYA
ANTISLIP

CANAIMA CEDRO
ANTISLIP

CANAIMA ENCINA
ANTISLIP

CANAIMA CIPRES
ANTISLIP

11
CANAIMA OLIVO
ANTISLIP

CANAIMA BAMBU
ANTISLIP

CANAIMA OLMO
ANTISLIP

CANAIMA WENGUE
ANTISLIP
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PEZZI SPECIALI
ELEMENTY SPECJALNE
GRADINO IN PORCELLANICO TECNICO CON PEDATA INCISA
STOPNICA RYFLOWANA

GRADINO IN PORCELLANATO A SQUADRA
STOPNICA KANT PROSTYGRES PORCELANOWY

BATTISCOPA
COKOLIK

GRADINO 20MM STONDATO 30X120
RYFLOWANA STOPNICA 20MM Z GRESU PORCELANOWEGO 30X120

GRADINO IN PORCELLANATO ANGOLARE A SQUADRA
STOPNICA NAROZNA KANT PROSTYGRES PORCELANOWY

GRADINO 20MM STONDATO INCISO 30X120
RYFLOWANA STOPNICA 20MM Z GRESU PORCELANOWEGO 30X120

SU RETE
AUF NETZ 30X30

11
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12.
CARATTERISTICHE TECNICHE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
199. / COVERLAM
COVERLAM
199. / PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASSA
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
200. / PORCELLANATO
GRES PORCELANOWY
201. / UPEC
UPEC
203. / SIMBOLOGIA
SYMBOLE

12
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CARATTERISTICHE TECNICHE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
PORCELLANATO

COVERLAM

COVERLAM 5,6 mm

COVERLAM 3,5 mm

SERIE
SERIES

GRES PORCELANOWY

REFERENCIA
REFERENCE

UNE-EN ISO
10545-3
AA*

UNE-EN ISO
10545-4
R-F*

UNE-EN
ISO 10545-5
R-G*

UNE-EN ISO
10545-9
R-CH-T*

UNE-EN ISO
10545-14
M*

A-L*

A-P*

A*/B*

UNE-EN ISO
10545-13

UNE-EN ISO
10545-6

UNE-EN ISO
10545-12
R-HE*

NORMA
DIN 51
130

NORMA
ASTM-C1028-96
FD

FW

UNE-ENV
12633
/2003

BS 7976-22002
PTV WET
4S

UNE-EN
13501-1

UNE-EN ISO
10545-3
AA*

UNE-EN ISO
10545-4
R-F*

UNE-EN ISO
10545-9
R-CH-T*

A-L*

A-P*

A*/B*

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

AMAZONIA ANTISLIP FRESNO, ROB, CAST., AZAHAR, ENC, EBANO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

ATLAS

GRIS, BEIGE, BCO, NEGRO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

SERIE
SERIES

ABADIA ANTISLIP

REFERENCIA
REFERENCE

ROJO, FUEGO, SALMÓN, BLANCO

UNE-EN ISO UNE-EN ISO
10545-11
10545-14
R-C*
M*

UNE-EN ISO
10545-13

UNE-ENV
NORMA
12633/2003 DIN 51097

BS 79762-2002
PTV WET
4S

UNE-EN ISO
10545-12
R-HE*

NORMA
DIN 51
130

NORMA
ASTM-C1028-96
FD

FW

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 2

A

36+

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3		

36+

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1 		

36+
36+

UNE-EN ISO
10545-7
PEI*

BASIC

NEGRO, BLANCO, GRIS, TABACO

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

36+

A2-s1, d0

CALACATA

MIX NATURAL

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A2-s1, d0

CONCRETE

NEGRO, GRIS, TABACO, MARFIL

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

36+

A2-s1, d0

ESTATUARIO

(NATURAL)

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A2-s1, d0

ATLAS 20MM

GRIS, BEIGE, NEGRO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 3

LAVA

MARRÓN, CORTEN, IRON

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 2

-

A2-s1, d0

AVALON

ANTRACITA,BLANCO,CEMENTO,MARENGO,TAUPE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1

OXIDO

NEGRO, MARFIL

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A2-s1, d0

AVALON 20MM

ANTRACITA, CEMENTO, MARENGO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3 		

SUPREME

(NATURAL)

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A2-s1, d0

BASILEA

BLANCO, GRIS, ANTRACITA

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1 		

-

TEMPO

ANTRACITA, GRIS, SMOKE

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 2

-

A2-s1, d0

BELLVER

BEIGE, MARRÓN, GRIS

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

TITAN

GRIS, CEMENTO, ANTRACITA

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A2-s1, d0

BILBAO

BEIGE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

V

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

TRAVERTINO

BLANCO, ANTRACITA

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A2-s1, d0

BILBAO

CEMENTO, GRIS, ANTRACITA

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

WOOD

NOGAL, CEREZO

<0,1%

>90N/mm2*

0,8

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

36+

A2-s1, d0

BOSTON

BLANCO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1 		

36+

BOSTON

GRIS, ANTRACITA, CEMENTO, BEIGE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

CALACATA		

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

-

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

CANAIMA ANTISLIP

CIP, SEC, OLI, CED, BA, ENC, OLM, WE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3

B

36+

CANAIMA ANTISLIP

ABETO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

V

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3

B

36+

CAUCASO

BEIGE, GRIS, CEMENTO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3 		

36+

CAUCASO 20MM

BEIGE, CEMENTO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 3

36+

CAVA ANTISLIP

FINO, BOBAL, VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-13

> 0,6

> 0,6

Clase 3

C

36+

DOCK 20MM

GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3 		

36+

DOCK 20MM

BEIGE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

V

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3

36+

DOCK

BEIGE, GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

ESTAMPA

OCRE, ROJO, GRIS, BEIGE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

-

GEA

ANTRAC, BCO, CEMENTO, PERLA, TAUPE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

GEA 20MM

ANTRACITA, CEMENTO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3 		

36+

HOMESTONE

BLANCO, NEGRO, BEIGE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

-

HOMESTONE

TABACO, GRIS, MARENGO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1 		

-

ICARIA

BCO, BGE, OCRE, ANTRACITA

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

JURA

GRIS, BEIGE, BLANCO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

KATMANDU

NATURAL, ARENA, MINERAL, TABACO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1

B

36+

ORENSE ANTISLIP

GRIS, BEIGE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-13

> 0,6

> 0,6

Clase 3

C

36+

PATAGONIA 20MM

CASTAÑO, ENCINA, FRESNO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 3		

36+

SINTRA ANTISLIP

BEIGE, GRIS, ANTRACITA

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 2		

36+

SKYLINE

BEIGE, BLANCO, GRIS, MARENGO

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1 		

-

TEMPO ANTISLIP

ANTRACITA, GRIS, SMOKE

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 3		

36+

URBION ANTISLIP

GRIS, IVORY, MULTICOLOR

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-13

> 0,6

> 0,6

Clase 3

36+

VULCANO

CORTEN, IRON, GALENA, SILVER

< 0,3%

>45 N/mm2

Resiste

Resiste

5

GA

GA

GLA

IV

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

BASIC

NEGRO, BLANCO, GRIS, TABACO

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A1

CALACATA

MIX PULIDO, BOOK PULIDO

<0,1%

>50N/mm **

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULB

≤175mm

Resiste

-

> 0,6

> 0,6

Clase 0

-

A1

CALACATA

MIX NATURAL

<0,1%

>50N/mm **

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

3

≤175mm

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A1

ESTATUARIO

(NATURAL)

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A1

ESTATUARIO

(PULIDO)

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULB

≤175mm3

Resiste

-

> 0,6

> 0,6

Clase 0

-

A1

LAVA

MARRÓN, CORTEN, IRON

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 2

-

A1

PIRINEOS

ANTRACITA, TAUPE, GRAFITO

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A1

SUPREME

(NATURAL)

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

-

A1

SUPREME

(PULIDO)

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULB

≤175mm3

Resiste

-

> 0,6

> 0,6

Clase 0

-

A1

TEMPO

ANTRACITA, GRIS, SMOKE

<0,1%

>50N/mm **

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

3

≤175mm

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 2

-

A1

TITAN

GRIS, CEMENTO, ANTRACITA

<0,1%

>50N/mm2**

0,7

Resiste

5

UA

UA

ULA

≤175mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

36+

A1

2
2

2

3

* Valore medio / Średnio >90 N/m2 (dimensioni del campione / Wielkość próbki 40x100 mm)
** Valore medio / Średnio >50 N/m2 (dimensioni del campione / Wielkość próbki 200x300 mm)

A

C

36+

-

-

-

-

PORCELLANATO TECNICO / TUTTA MASA
GRES TECHNICZNY / BARWIONY W PEŁNEJ MASIE
SERIE
SERIES

REFERENCIA
REFERENCE

UNE-EN ISO
10545-3
AA*

UNE-EN ISO
10545-4
R-F*

UNE-EN ISO
10545-9
R-CH-T*

UNE-EN ISO UNE-EN ISO
10545-14
10545-11
M*
R-C*

UNE-EN ISO
10545-13

UNE-EN ISO
10545-6

A-L*

A-P*

A*/B*

UNE-EN ISO
10545-12
R-HE*

NORMA
DIN 51
130

NORMA
ASTM-C1028-96
FD

FW

UNE-ENV
NORMA BS 797612633
DIN 51097 2-2002
/2003
PTV WET
4S

ALPES

BLANCO, GRAFITO, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

ATACAMA

NEGRO, MARENGO, TAB, GRIS, BL, BGE

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

ATACAMA ANTISLIP

NEGRO, MARENGO, TAB, GRIS, BL, BGE

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 3

A

CENTER

ROJO, NARJ, AMARILLO, BCO, NEGRO, GRIS

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

N.A.

N.A.

-

B

CITY LISO

GRIS, BGE, MARRÓN, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

CITY RELIEVE

GRIS, BGE, MARRÓN, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 2		

36+

CITY ANTISLIP

GRIS, BGE, MARRÓN, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 3

C

36+

LYON NATURAL

MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 2 		

36+

LYON PULIDO

MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

-

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

-

LYON RELIEVE

MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 3		

36+

LYON 20MM RELIEVE GRIS, GALENA, TAUPE

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-12

> 0,6

> 0,6

Clase 3		

36+

METEOR NATURAL

BL, MOKA, GR, MARENG, ANTRAC, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

-

METEOR PULIDO

BL, MOKA, GR, MARENG, ANTRAC, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

METEOR RELIEVE

BL, MOKA, GR, MARENG, ANTRAC, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 2

METEOR 15MM NAT.

BL, MOKA, GR, MARENG, ANTRAC, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

-

NAMIBIA

NEGRO, VERDE, GRIS, GRAFITO, BGE

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

NEXO NATURAL

BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

-

NEXO PULIDO

BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

NEXO RELIEVE

BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NEGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-11

> 0,6

> 0,6

Clase 2

B

PARK

ROJO, NARJ, AMARILLO, BCO, NEGRO, GRIS

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-10

N.A.

N.A.

-

C

PIRINEOS

ANTRACITA, GRAFITO, TAUPE

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

36+

STARK

BLC, MARF, CEM, TAUP, GRS, MARN, ANT, NGRO

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1

36+

TITAN

GRIS, CEMENTO, ANTRACITA

<0,1%

>50 N/mm2

Resiste

-

5

UA

UA

ULA

<150 mm3

Resiste

R-9

> 0,6

> 0,6

Clase 1		

A

A

36+
36+
-

36+

36+
-

-
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UPEC
UPEC
UPEC

Nº 289-1.0/13
SÉRIE
SERIE

LYON

LYON 12MM

FORMAT
FORMATE

FINITION
AUSFÜHRUNG

CLASSEMENT
EINSTUFUNG

SÉRIE
SERIE

FORMAT
FORMATE

COULEUR
FARBE

FINITION
AUSFÜHRUNG

NATURAL

80X80 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

U4 P3 E3 C2

METEOR

80X80 cm

TODOS/TOUS

80X80 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

U4 P3 E3 C2

		

80X80 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

60X60 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

U4 P4+ E3 C2

NEXO

80X80 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

60X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

U4 P4+ E3 C2

80X80 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

30X60 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

U4 P3 E3 C2

60X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

30X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

U4 P3 E3 C2

60X60 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

30X60 cm

GRIS, MARFIL

NATURAL

U4 P4+ E3 C2

60X60 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

30X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

		
ALPES

COULEUR
FARBE

( In corso di certificazione / W trakcie certyfikacji)

GALENA

60X120/30X60 cm

TODOS/TOUS

TODOS/TOUS

U4 P3 E3 C2

30X60 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

60X60 cm

TODOS/TOUS

TODOS/TOUS

U4 P4+ E3 C2

30X60 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

60X60/45x45 cm

TODOS/TOUS

TODOS/TOUS

U4 P4+ E3 C2

30X30 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

30X60 cm

TODOS/TOUS

TODOS/TOUS

U4 P3 E3 C2

30X30 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

METEOR

60X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

U4 P4+ E3 C2

30X30 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

		

60X60 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

U4 P4+ E3 C2

STARK

60X120/60X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

		

60X60 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

U3 P3 E3 C2

STARK 15MM

60X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

		

30X60 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

U4 P3 E3 C2

		

30X60 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

U4 P3 E3 C2

		

30X60 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

U3 P3 E3 C2

		

30X30 cm

TODOS/TOUS

NATURAL

U4 P4+ E3 C2

		

30X30 cm

TODOS/TOUS

RELIEVE

U4 P4+ E3 C2

		

30X30 cm

TODOS/TOUS

PULIDO

U3 P3 E3 C2

METEOR 15MM 60X60 cm
			

BLANCO, GRIS,

NATURAL

U4 P4S E3 C2

			

MARENGO.

ATACAMA

CLASSEMENT
EINSTUFUNG

ANTRACITA,

UPEC
Le informazioni sui prodotti Grespania certificati CSTB, si possono trovare nel seguente link: http://ow.ly/PSxsD

Zaktualizowane informacje na temat produktów Grespania certyfikowanych CSTB można znaleźć po tym linkiem http://ow.ly/PSxsD
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SIMBOLOGIA
SYMBOLE
A-A*

Assorbimento d’acqua (ISO 10545-3)
Si usa il metodo dell’acqua bollente in cui s’immerge la piastrella. Il coefficiente di assorbimento d’acqua si ottiene calcolando la differenza di peso del
materiale bagnato e di quello secco e dividendola tra il peso del materiale secco.
Nasiąkliwość wodna (ISO 10545-3)
Jest to metoda polegająca na zanurzeniu płytek w gotującej się wodzie. Współczynnik absorpcji wody obliczany jest jako iloraz różnicy masy mokrej i suchej
oraz masy suchej.

R-F*
Resistenza alla flessione (ISO 10545-4)
Si applica una forza a una data velocità al centro della piastrella con il punto di applicazione a contatto con la superficie del lato a vista della piastrella.
Wytrzymałość na zginanie (ISO 10545-4)
Dany punkt znajdujący się na środku wierzchniej strony płytki poddaje się działaniu siły o określonej prędkości.

R-CH-T*

Resistenza agli sbalzi termici (ISO 10545-9)
La piastrella intera è sottoposta a dieci cicli di sbalzi di temperatura tra + 15ºC e +145ºC.
Odporność na szok termiczny (ISO 10545-9)
Cała płytka dziesięć razy przechodzi cykl ogrzewania i schładzania, gdzie różnice temperatur oscylują między + 15ºC i +145ºC.

R-HE*

Resistenza al gelo (ISO 10545-12)
Le piastrelle, una volta bagnate con acqua, sono sottoposte a cicli tra +5ºC e -5ºC. Tutti i lati delle piastrelle sono esposti al gelo per un minimo di 100 cicli di
gelo/disgelo.
Mrozoodporność (ISO 10545-12)
Po zmoczeniu płytki wodą poddana jest ona cyklom zmiany temperatury od +5ºC do -5ºC. Każda strona płytki jest narażona na zamrożenie w trakcie co
najmniej 100 cyklów zamrażania i odmrażania.

R-C*

Resistenza al cavillo (ISO 10545-11)
La resistenza alla formazione di fenditure si determina sottoponendo le piastrelle intere al vapore, ad alta pressione in autoclave, ed esaminandole con
l’applicazione di un colorante.
Odporność na pęknięcia włoskowate (ISO 10545-11)
By zbadać odporność na pęknięcia włoskowate, płytka poddana jest działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawie, a następnie badana jest
poprzez nałożenie barwnika.

M*

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)
Il lato a vista della piastrella è tenuto a contatto con diverse soluzioni di prova, quindi si applicano determinati metodi di pulizia della superficie che viene poi
esaminata per rilevare i mutamenti irreversibili dell’aspetto. La classificazione va da 1 (macchia persistente) a 5 (macchia rimossa).
Odporność na plamienie (ISO 10545-14)
Wierzchnią stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, czyszcząc ją następnie w określony sposób oraz badając, czy nastąpiły nieodwracalne,
widoczne zmiany. Klasyfikacja od 1 (trwała plama) do 5 (plama usunięta).

PEI*

Resistenza all’abrasione (ISO 10545-7)
La piastrella smaltata è sottoposta alla rotazione di una carica abrasiva sulla superficie, e quindi si valuta l’usura con il confronto visivo tra le piastrelle
sottoposte a prova e quelle che non lo sono state. La classificazione va da 5 (difetto visibile dopo più di 12.000 giri) a 0 (visibile dopo più di 100 giri)
Resistenza all’abrasione profonda (ISO 10545-6)
Per le piastrelle non smaltate, si calcola la perdita in mm3 di materiale rimosso dalla piastrella facendovi incidere tangenzialmente un disco rotante con una
tramoggia che alimenta il materiale abrasivo.
Odporność na ścieranie powierzchni (ISO 10545-7)
Powierzchnia szkliwionej płytki jest poddana obrotowej sile ścierającej, a następnie ocenia się jej zużycie, porównując ją do płytki, która nie została poddanej
próbie. Klasy określane są od V (widoczne zmiany przy ponad 12 000 obrotach) do 0 (widoczne zmiany przy ponad 100 obrotach).
Odporność na głębokie ścieranie (ISO 10545-6)
Dla płytek nieszkliwionych oznacza to utratę mm3 materiału z powierzchni poddanej działaniu obracającego się dysku wyposażonego w materiał ścierny.

A*

Acidi
Kwasy

B*

Basi
Zasady

A-L*

Prodotti pulenti
Środki czystości

A-P*

Additivi piscina
Chemia basenowa

Resistenza chimica (ISO 10545-13)
Le piastrelle sono sottoposte all’azione di soluzioni di prova e poi alla valutazione visiva dell’attacco dopo un determinato periodo
di tempo. Per i prodotti pulenti domestici e da piscina, le classi sono GA, GB e GC (piastrelle smaltate) o UA, UB e UC (non
smaltate). Per acidi e basi deboli: GLA, GLB e GLC (smaltate) o ULA, ULB e ULC (non smaltate). Per acidi e basi a concentrazione
forte: GHA, GHB e GHC o UHA, UHB e UHC.
Si classificano da A (senza effetti visibili) a C (con effetti visibili).
Odporność chemiczna (ISO 10545-13)
Wierzchnią stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, a następnie, po upływie określonego czasu, oceniane są
wpływy ich działania. W przypadku chemii gospodarczej i basenowej klasy są następujące: GA, GB i GC (płytki szkliwione) oraz
UA, UB i UC (nieszkliwione). Dla kwasów i zasad słabych: GLA, GLB i GLC (szkliwione) lub ULA, ULB i ULC (nieszkliwione). Dla
kwasów i zasad mocnych: GHA, GHB i GHC lub UHA, UHB i UHC.
Klasy określane są od A (brak widocznych zmian) do C (występują widoczne zmiany).

R*

Resistenza allo scivolamento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 e DNI 51097)
Non essendo normalizzata la prova, i metodi sono molteplici e si illustrano i 4 citati.
- DIN 51130 (metodo della rampa o R). L’angolo critico di scivolamento (che indica il valore di R) si determina rivestendo una rampa inclinabile con le piastrelle,
sulla cui superficie si applica dell’olio, e facendovi camminare una persona che indossa calzature con suola standard. L’angolo critico è quello in cui la persona
scivola per la prima volta. A seconda del valore di questo angolo, si ricava un valore di R (da R9 a R13). Quanto maggiore è l’angolo, maggiore è R.
- ASTM C-1028 (coefficiente statico di attrito). Consiste nella determinazione della forza minima, tangenziale alla superficie sottoposta a prova con un elemento
scivolante normalizzato che sopporta un carico di 22 kg. Si effettua su una superficie asciutta e poi saturata con acqua. Si ottengono così i coefficienti a secco
(fd) e ad umido (fw).
- ENV-12633 (metodo del pendolo). Per la prova si usa un pendolo munito di un elemento scivolante di gomma che determina la classe della piastrella in base
all’angolo raggiunto dopo il contatto con la superficie della stessa. La classificazione spazia dalla classe 0 (minore resistenza allo scivolamento) alla classe 3
(maggiore resistenza).
- DIN 51097 (metodo della rampa a piedi nudi). Si misurano le proprietà antiscivolo per le zone in cui si cammina a piedi nudi. La prova si effettua con un
dispositivo, facendo camminare una persona a piedi nudi su un piano inclinato dalla pendenza variabile. La superficie è rivestita con le piastrelle da testare,
bagnate con una soluzione di sapone. L’angolo del piano inclinato che permette l’equilibrio della persona con sicurezza, cioè senza scivolare, rappresenta la
misura della prova.
A seconda del valore di questo angolo, la classificazione è: classe A (maggiore o pari a 12º), classe B (maggiore o pari a 18º) o classe C (maggiore o pari a 24º).
Antypoślizgowość (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 i DNI 51097)
Normy odnośnie tego badania nie zostały określone i istnieje ich wiele, z których zastosujemy 4 poniżej wymienione.
- DIN 51130 (test pochylni lub R). Dzięki tej próbie określa się krytyczny kąt poślizgu (wskaźnik R), umieszczając płytki podłogowe na nachylanej rampie, na
której staje osoba w butach na standardowych podeszwach, na które naniesiono olej. Kąt, przy którym ma miejsce pierwszy poślizg jest kątem krytycznym.
Według miary tego kąta przyznaje się wskaźnik R (od R9 do R13). Im większy kąt, tym większy wskaźnik R.
- ASTM C-1028 (statyczny współczynnik tarcia). Badanie polega na określeniu minimalnej siły oddziałującej na badaną powierzchnię przyrządu do pomiaru
tarcia, zgodnego z normami, wytrzymującego obciążenie 22kg. Wykonuje się na powierzchni suchej oraz mokrej. W ten sposób zyskujemy współczynnik tarcia
na sucho i na mokro, fd i fw.
- ENV-12633 (test wahadła). W badaniu stosowane jest wahadło o kauczukowej końcówce, która w zależności od kąta wychylenia uzyskanego po kontakcie z
powierzchnią płytki, określa jej klasę. Klasy określane są od 0 (niewielka odporność na poślizg) do 3 (większa odporność na poślizg).
- DIN 51097 (test pochylni dla bosej stopy). Mierzy właściwości antypoślizgowe powierzchni, po których chodzi się na boso. Badanie przeprowadzane jest przy
użyciu urządzenia o nachylanej powierzchni, po której chodzi osoba na boso. Powierzchnia pokryta jest badanymi płytkami, na które wylano mydlany płyn. Kąt
nachylenia, przy którym osoba może nadal swobodnie się poruszać, jest uzyskanym wskaźnikiem testu.
W zależności od wartości tego kąta, wskaźnik wyznacza Klasę A (większy lub równy 12º), Klasę B (większy lub równy 18º) lub Klasę C (większy lub równy 24º).

Reazione al fuoco (une-en 13501-1)
Classificazione europea in materia di reazione al fuoco dei materiali secondo il rd 312/2005 e la normativa une en 13501-1:2002
Reakcja na ogień (UNE-EN 13501-1)
Europejska klasifikacja reakcji na ogień ,materiałów wedlug normy RD 312/2005 i la norma UNE EN 13501-1: 2002 euroclases.

Resistenza all’impatto
Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura
del rebote.
Odporność na uderzenie
Płytka poddana jest uderzeniu metalową kulką o średnicy 19 +/- 0.05 mm, opuszczoną z odpowiedniej wysokości na jej środek. Mierzona jest wysokość odbicia
kulki od płytki.
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GRESPANIA S.A. dispone di un sistema
di gestione conforme alle norme ISO
9001: 2008 certificato N° 44 100 127697
e ISO 14001 : 2004 certificato N° 44
104 127697 nelle proprie fabbriche di
NULES e CASTELLON.
Grespania S.A. wykorzystuje system
zarządzania w swoich obiektach w
NULES i CASTELLON zgodnie z normą
ISO 9001: 2008 Nº 44 100 127697 i
ISO 14001: 2004 Certyfikat Nº 44 104
127697.

