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INSPIRUJTE SE
Představte si prostor, kterz chcete realizovat podle svzch představ
a pak v něm stěny nebo podlahy pokryjte příjemnzm povrchem beze spár,
s čistzm přírodním a nadčasovzm vzhledem. Napadlo vás to samé, co nás?
Nechte se inspirovat obrázky z realizovanzch aplikací, a to jak
v domácnostech (koupelny, kuchyně, obytné prostory), tak i v komerčních
objektech (firmy, obchody, restaurace, sportovní prostory, recepce nebo kanceláře).
Nenabízíme vám další materiál, ale naše KNOW HOW budované od roku 1994.
2.

BETONOPTIK ® TF

3.

Podlahy ze stěrky BETONOPTIK TF, Showroom prodejce designového nábytku „VITRA Praha“ – realizace AB PARKET

BETONOPTIK ® F1 & WB

Podlahy a stěny ze stěrky BETONOPTIK F, „1. CZECH LAWN TENNIS CLUB“, Praha – realizace AB PARKET – realizace AB PARKET

4.

PODLAHY - F

(F – Floor)
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BETONOPTIK® F1

BETONOPTIK® F3

BETONOPTIK® TF

BETONEPOX - F1

5.

Jsou hladké a jemně mramorované podlahy s bezespárzm
povrchem a jednoduchou údržbou. Barvu podlahy můžete zvolit
ze základního vzorníku nebo stupnice RAL K7.
Podlaha se realizuje v síle 5 nebo 10 mm.

Podlahy se vzhledem BETONU které mají hladkz, jemně mramorovanz
povrch se vzhledem i strukturou leštěného betonu.
Ideální volba do minimalistického interiéru pro bydlení, showroomu
nebo kancelářskzch prostor kde hladká podlaha s betonovzm
vzhledem vynikne. Podlaha se realizuje v síle 5 nebo 10 mm.

Technické stěrky - Podlahy za vzhodnou cenu se vzhledem stejnzm jako má F1
pouze s omezenou barevností (betonově šedohnědá).
Podlahy z TF se aplikují jako technická stěrka v síle 5 mm
do komerčních i obytnzch prostor.

Hladké nebo jemně plastické a odolné podlahy s bezespárzm
povrchem a jednoduchou údržbou. Barvu lze vybrat z připraveného
vzorníku odstínů. Podlaha se realizuje v síle 5 nebo 10 mm.

BETONEPOX F1 & W1

Podlaha & schodiště & stěny v r.d. ze stěrky BETONEPOX F1 & W1 – realizace AB PARKET

6.

BARVY - ZÁKLADNÍ BAREVNZ VZORNÍK
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Všechny druhy stěrek
BETONOPTIK ® lze barvit dle této
základní stupnice nebo
mezinárodního barevného
vzorníku RAL - K7.
Znázorněné odstíny barev jsou
pouze orientační. Barevnz
vzhled ovlivňuje lehce
mramorovanz charakter
povrchu stěrek a zvolená
povrchová úprava lakem nebo
olejem.

BETONEPOX - F1

Podlahy ze stěrky BETONEPOX F1, ancelářské prostory Mladá Boleslav – realizace AB PARKET

8.

BETONOPTIK®

&

BETONEPOX

Podlahy & stěny žádanzch vlastností a s jednoduchou údržbou

Barevné stěrky z řady BETONOPTIK® & BETONEPOX jsou se svzm bezespárzm a monolitickzm povrchem velmi
vhodnou náhradou obkladů, dlažby nebo kamene. Kolekce je složena z řady nejzajímavějších produktů,
které vám nabízí všechny varianty povrchů s nadčasovzm vzhledem a snadnou údržbou.

Bezespáré podlahy z pohledovzch stěrek

Podlahy ze stěrek BETONOPTIK® & BETONEPOX jsou vzhledem ke své vysoké tvrdosti (podle druhu 40–46 MPa)
a odolnosti velmi vhodné pro instalace v soukromzch, ale i komerčních prostorech. Stěrky z těchto kolekcí jsou
stálobarevné a dají se aplikovat i na podlahové vytápění. Hotové podlahy se díky hladkému povrchu nešpiní
jako spáry u dlažby, mají sametově matnz povrch a jsou vodoodpudivé.

Stěny s ideálním a odolnzm povrchem

Na stěny se aplikuje hladkz (W1, W3) nebo strukturovanz (W2) provrch ze stěrek BETONOPTIK® & BETONEPOX.
Realizace je vhodná jak do obytnzch, tak i komerčních prostor, kde díky své zajímavé struktuře vytváří nadčasovz
a designovz povrch. Stěny ze stěrky BETONOPTIK® & BETONEPOX nemají spáry jako obklad, nešpiní se a snadno
se tak udržují čisté. Vzhledem k zajímavé ceně je naše nabídka stěrek BETONOPTIK® zajímavou alternativou
k dražším povrchům a během krátké doby se stala velmi oblíbenou a žádanou úpravou stěn v privátních
i veřejnzch prostorech. Důkazem čeho je například hlavní vchod transplantačního centra IK+EM, stanice
pražského METRA, tenisovz klub 1.ČLTK Štvanice a mnohé další.

Barevné možnosti

Barva stěrek se dá vybrat v základní řadě z 66 ti odstínů, stupnici RAL K7 nebo jde individuálně dobarvit
do vámi požadované barvy. Barvením lze dosáhnout prakticky ničím neomezené řady barev, které jednoduše
zařadíte do svého budoucího interiéru, ať se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci.

BETONOPTIK ® DECOR

10.

Stěny ze stěrky BETONOPTIK W1, Transplantační centrum IK+EM, Praha Krč – realizace AB PARKET

STĚNY - W

(W – Wall)
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BETONOPTIK® W1
IMITACE BETONU

BETONOPTIK® WD

BETONOPTIK® EX
PRO EXTERIERY

Betonově šedé stěny s monolitickzm vzhledem pohledového betonu,
hladkzm povrchem a jednoduchou údržbou.
Odstín i struktura povrchu naší imitace betonu jde vybrat
z připraveného vzorníku. Stěrky na stěny se realizují v celkové
síle 3 mm.

Jsou libovolně barevné, bezespáré a hladké stěny s příjemnzm
povrchem a jednoduchou údržbou.
Barvu si můžete vybrat ze speciální stupnice s cca „560“ ti odstíny.
Tyto stěrky se aplikují na stěny v síle 3 mm.

Stěrka pro venkovní realizace v libovolně barevném odstínu
s voděodolnzm a extrémně tvrdzm povrchem (46 MPa).
Stěrky se realizují v síle 3-4 mm na podklad z betonu.

___________________________________________________________________________________________________________

BETONEPOX – W2

Odolné a libovolně barevné stěrky na stěny s bezespárzm,
hladkzm a tvrdzm povrchem i jednoduchou údržbou.
Barvu můžete vybrat ze stupnice s cca „560“ ti odstíny.
Stěrka na stěny se aplikuje v síle 3 mm.
Stěrky BETONEPOX realizujeme
11.

IMITACE BETONU - BETONOPTIK ® W1

12.

BETONOPTIK® W3 - IMITACE BETONU, privátní koupelna Vršovice - realizace AB PARKET

STENY JAKO IMITACE BETONU

IMITACE BETONU – BETONOPTIK® W3

vám nabízí monolitické stěny podobné pohledovému
betonu s hladkzm bezúdržbovzm a velmi odolnzm povrchem. Zhotovené stěny jsou beze spár s příjemnzm, trvale čistzm
a nadčasovzm vzhledem. Realizace je vhodná pro interiér (stěny u schodiště, v interiéru, koupelnách, firmy apod.),
ale i do exteriéru jako například na fasády nebo vstupní části domů, ploty a podobná místa. Léty aplikací jsme naši
IMITACI BETONU vyladili k dokonalosti a dnes vám ji nabízíme v různzch barevnzch odstínech, povrchovzch úpravách,
ale i struktuře povrchu. Kolekce zahrnuje nejžádanější druhy od hladkého povrchu s potlačenou nebo velmi jemnou
kresbou až po hrubz povrch přebroušeného betonu s velmi vzraznzm vzhledem a barevnou patinou.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VLASTNOSTI A VZHODY IMITACE BETONU – BETONOPTIK® W3





Praktický povrch s dlouhou životností a nenáročnou údržbou (odpadá vám věčné malování stěn)
Levná realizace oproti originálnímu a velmi náročnému provedení (klasického pohledového betonu)
Možnost barvení do různých odstínů & široká škála struktury povrchu
Barevně stálý vzhled s vysokou mechanickou odolností minimalistický, nadčasový a jedinečný vzhled beze spár a jejich špinění

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ BARVY PRO BETONOPTIK® W3 – IMITACI BETONU
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IMITACE BETONU - BETONOPTIK® W3

14.

Vestibul stanice metra PETŘINY Praha – realizace AB PARKET

Povrchová úprava lakováním

Olejováním

S patinou (zatmavení pórů)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – DLE VAŠÍ VOLBY
Stěrky BETONOPTIK® & BETONEPOX se po přebroušení povrchu ošetřují transparentním lakováním za pomoci epoxidu nebo polyuretanu (bez rozpouštědel)
nebo přeolejováním speciálními oleji s obsahem vosků. Povrch je vždy sametově matnz, vodoodpudivz, odolnz špinění a snadno se udržuje. Uvedené povrchové
úpravy brání špinění, umožňují snadnou údržbu a omyvatelnost. U lakované verze mu díky bezespárému a dokonale uzavřenému povrchu nehrozí špinění nebo
usazování plísní jako například mezi dlažbou v koupelně. Plochy ošetřené stěrkou z naší řady jsou vlhku vzdorné a nepodléhají stárnutí jako malba nebo tapety.
LAKOVANZ POVRCH BETONOPTIK® & BETONEPOX
Lakované stěrky jsou nejodolnější a nejpraktičtější variantou těchto povrchů. K lakované stěrce se můžete chovat jako k dlažbě nebo linoleu, které nevyžaduje
žádnou náročnou údržbu. Vzhled je sametově matnz a oproti lesklzm povrchům vám hodně odpustí. Při použití v koupelně vám u lakované varianty nehrozí
plesnivění nebo pronikání vody do stavebních konstrukcí jako tomu může bzt u olejované varianty. Na lakované povrchy poskytujeme prodlouženou plnohodnotnou
záruku v trvání 36 měsíců.

15.

BETONOPTIK® F2

16.

Privátní bydlení Praha, BETONOPTIK® F2 - realizace AB PARKET

BETONOPTIK® EX

Venkovní terasa - privátní bydlení Praha, BETONOPTIK® EX - realizace AB PARKET

17.

BETONOPTIK / EPOX na schodišti
®

Kombinací stěrek BETONOPTIK® & BETONEPOX jde pokrzt schodiště i jeho sousední stěny. Vlastnosti a
barvitelnost stěrek dovolují udělat svislé i vodorovné plochy v jednom barevném odstínu, hladké a beze
spár. Díky nižší ceně, jednoduché údržbě a tvrdosti povrchu je stěrkované schodiště vzhodnější a vydrží
i mnohem déle než dřevěné. Hrana nášlapu se může realizovat v barvě stupňů nebo jako jemná kovová
linka, která vám stupně opticky rozdělí. Stěny u schodiště se dají realizovat ve stejném materiálu a jejich
barva může bzt rovněž obdobná jako schodiště.

18.

BETONOPTIK® EX

Sprch. kout u bazénu, r.d. České Budějovice, BETONOPTIK® EX - realizace AB PARKET

19.

it

is

___AB

BETONOPTIK®

- Zastoupení a distribuce systému pro CZ / EU

BETONEPOX

- První realizační firma v ČR / distributor systému
pro CZ/EU od roku 2008

AB Parket

a

brand

of

Parket___

®

Soběslavská 9, PRAHA 3, 130 00, CZECH
T
M
W

+420 / 271 731 703, 602 330 133, 602 228 452
info@abparket.cz, kancelar@abparket.cz
www.betonoptik.cz
vwww.abparket.cz

BETONOPTIK®

JE REGISTROVANÁ OCHRANÁ ZNÁMKA f. AB PARKET

IS A REGISTERED TRADEMARK OF AB PARKET
EST UNE MARQUE DĚPOSÉE DE AB PARKET
É UN MARCHIO REGISTRATO AB PARKET
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