






ściana:  concreAte ash 120x120cm, loka l izac ja:  hote l  tobaco Łodź,  pro jekt  wnęt rz :  ec-5,  zd jęc ie:  Micha ł  Mazurowicz





ściana:  concreAte common 150x60cm, loka l izac ja:  sa lon atak des ign Łódź,  zd jęc ie:  Konrad Jecek



ściana:  concreAte common 120x60cm i  60x60cm, loka l izac ja:  sa lon decoroom Kraków, lampa: C002



produkt :  concreAte common 150x60cm, montaż:  M1, loka l izac ja:  budynek b iurowy dtw Kraków, 

pro jekt  wnęt rz :  bg i  arch i tekc i  Bar tosz Geis ler,  fo to:  Bar t łomie j  Senkowski



ściana:  concreAte common 120x60cm                         
      loka l izac ja:  Warszawa, pro jekt  wnęt rz :  szybk ie metamorfozy
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ściana:  concreAte ash 150x60cm                         
                         

loka l izac ja:  a lma Kraków, pro jekt  wnęt rz :  mocolocco



ściana:  concreAte common 60x60cm, loka l izac ja:  boconcept Kraków, lampa: C002, zd jęc ie:  Łukasz Urbańsk i



ściana:  nawer beyond per fect ion,  zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski



ściana:  concreAte f lex i ,  loka l izac ja:  sa lon space des ign Warszawa, zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski





Niemeyer
Oscar

„Beton,  n ieodłączny e lement arch i tektury,  pozwala je j  wyzbyć s ię 
przebrzmia łych rac jona l is tycznych rozwiązań z ich n ieodłączną 

monoton ią i  powtarza lnośc ią. . . ”
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ściana:  concreAte common 120x60cm, loka l izac ja:  hote l  fabryka wełny Pabian ice                          
    pro jekt  wnęt rz :  c13 arch i tektura stosowana, zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski
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ściana:  concreAte common 120x60cm, loka l izac ja:  hote l  fabryka wełny Pabian ice
pro jekt  wnęt rz :  c13 arch i tektura stosowana, zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski
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ściana:  concreAte common 60x60cm, loka l izac ja:  boconcept Kraków, lampa: C002, zd jęc ie:  Łukasz Urbańsk i
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ściana:  concreAte ash 120x50cm, loka l izac ja:  mieszkan ie prywatne Kraków, pro jekt  wnęt rz :  Mar ta Spodar,  Agnieszka Cwynar-Łaska   zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski
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ściana:  concreAte common 120x60cm, loka l izac ja:  mieszkan ie prywatne Kraków, pro jekt  wnęt rz :  madama
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ściana:  concreAte common 120x60cm, loka l izac ja:  hote l  fabryka wełny Pabian ice                          
    pro jekt  wnęt rz :  c13 arch i tektura stosowana, zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski



ściana:  concreAte common 120x120cmloka l izac ja:  budynek b iurowy a lchemia Gdańskpro jekt  wnęt rz :  gryca j  des ign
foto:  P iot r  W i t tman
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149,3 x 59,7cm 119,7 x 59,7cm 59,7 x 59,7cm
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Beton arch i tekton iczny concreAte,  wzmocniony włóknem pol ipropy lenowym, to gotowe 
prefabrykowane e lementy z  betonu, s tosowane jako ok ładz ina śc ian wewnętrznych 
oraz jako mater ia ł  e lewacy jny.

P ły ta f ibro -  betonowa z betonu drobnoz iarn is tego n iebarwionego k lasy C30/37, 
zbro jonego włóknem pol ipropy lenowym. Mieszanka wykonana z cementu k lasy 
wyt rzymałośc i  R32,5 oraz 52,5N.

Waga 1 mkw to war tość uśredniona 42 kg.

P ły ty  f ibro -  betonowe uk ładane po 14,4 mkw na pa lec ie.  Prefabrykaty można 
przechowywać w warunkach natura lnych luzem lub na pa letach.  Podczas t ranspor tu 
p ły t  n ie na leży sp ięt rzać pa let .

Beton,  z  k tórego jest  wykonana p ły ta f i rbo -  betonowa powin ien spełn iać wymagania 
d la betonu k lasy C30/37 wg PN - EN 206 -  1:2003 (B30 wg PN - 88/B -  06250).
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ściana:  concreAte common 120x60cm i  60x60cm, loka l izac ja:  sa lon boconcept Katowice,  zd jęc ie:  Bar t łomie j  Senkowski
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Element oświetlenia concreAte C002
wymiary: 1197mm x 1197mm
metraż: 1,44m²
kolory: pure / common / ash / sable

C002
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A: ul. J. Sarego 18/6, 31-047 Kraków PL     T/F: +48 12 628 05 95     E: biuro@concreate.pl     W: www.concreate.pl


