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1.01. Beton architektoniczny

Beton to jeden z najbardziej powszech-

nych i ekonomicznych materiałów 

stosowanych we współczesnym 

budownictwie. Podstawowe właściwo-

ści charakteryzujące beton to wysoka 

wytrzymałość i doskonała urabialność.

Mieszanka betonowa to mieszanina 

spoiwa (cement), kruszywa, wody 

i ewentualnych dodatków i domieszek. 

Dodatki i domieszki poprawiają właści-

wości mieszanek betonowych i betonów 

zwiększając urabialność, mrozoodpor-

ność czy wodoszczelność lub opóźnia-

jąc proces wiązania. Dzięki projektom 

takich twórców jak Perrot, Le Corbusier, 

Skarpa, Ando, Kahn czy Hadid beton 

jest uważany  za równorzędny innym 

materiałom dekoracyjnym. Architekci 

określają beton mianem współczesnego 

kamienia.

1.02. Produkt concreAte

Płyty betonowe concreAte to gotowe 

prefabrykowane elementy wzmocnio-

ne włóknem polipropylenowym stoso-

wane w obiektach mieszkalnych oraz 

w obiektach użyteczności publicznej 

jako okładzina ścian wewnętrznych oraz 

zewnętrznych. Koniecznym warunkiem 

prawidłowego użytkowania płyt jest ich 

impregnacja środkiem głęboko pene-

trującym, dostępnym również w ofercie 

fi rmy concreAte.

Płyty concreAte to materiał surowy, 

którego ewentualne niedociągnię-

cia nie są wadą produktu. Możliwe 

są różnice w ilości i wielkości porów 

(raków) oraz rozbieżności kolorystyczne 

i wahania wielkościowe, co jest charak-

terystyczne dla materiałów produkowa-

nych z betonu architektonicznego.

2.01. Właściwości fi zyczne

2.01.1. Skład

Kruszywa frakcji 0,2-4 mm, cement port-

landzki wieloskładnikowy wytrzymałość 

42,5 R, włókna polipropylenowe, plasty-

fi katory. Beton, z którego wykonana 

jest płyta spełnia wymogi betonu klasy 

C30/37 wg PN-EN 206+A1:2016-12 (B37 

wg PN-88/B-06250). W płytach wielkofor-

matowych na indywidualne zamówienie 

może występować zbrojenie stalowe.

2.01.2. Kolorystyka

Płyty betonowe concreAte dostępne 

są w czterech kolorach: białym (kolor 

pure), trzech odcieniach szarości (kolory: 

common, ash, sable) oraz w innych 

odcieniach pod indywidualne zamó-

wienie. 

W wyniku właściwości surowców, w tym 

m. in. barwy własnej cementu, pomię-

dzy poszczególnymi partiami produkcyj-

nymi mogą powstać wahania odcienia 

zabarwienia. Dla wyeliminowania ewen-

tualnych rozbieżności kolorystycznych, 

zalecane jest jednostkowe składanie 

pełnego zamówienia zamiast składania 

zamówień częściowych. Przy większym 

zamówieniu zaleca się zamawianie płyt 

zapasowych.

2.01.3. Grubość

Grubość płyt o formatach standardo-

wych to 20 mm. Grubość płyt wielko-

formatowych to 25 mm lub 30 mm (do 

indywidualnego ustalenia). Istnieje możli-

wość wykonania płyt o grubości powyżej 

30 mm na indywidualne zamówienie.

2.01.4. Faktura

Zarejestrowana przez  Urząd Harmoniza-

cji Rynku Wewnętrznego (OHIM) faktura 

płyt betonowych concreAte to pory 

(raki) oraz perforacje charakterystyczne 

dla betonu architektonicznego.

2.01.5. Format

Płyty betonowe concreAte dostępne są 

w formatach standardowych 595x595 

mm, 1193x595 mm oraz 1492x595 mm. 

Płyty custom produkowane są w forma-

tach na indywidualne zamówienie.

2.01.6. Kalibracja 

Różnice w wielkościach mogą wahać się 

do ± 2,0/2,5 mm. Płaskość/wybrzuszenie 

dla długości 100 cm to  max. 2,00 mm.

2.01.7. Wyniki badań 

Świadectwa badań wydane przez 

Małopolskie Laboratorium Materiałów 

Budowlanych „Profi bet” oraz laborato-

rium „Grupa BARG” wskazuje następują-

ce uśrednione wyniki:

1. Wstęp
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Mrozoodporność 

Po powierzchniowym badaniu próbki, 

płyty nie wykazały widocznych ubytków, 

złuszczeń, rys. Beton spełnia wymaga-

nia normy PN-EN 13198:2005. Wyniki dla 

próbki o powierzchni 22 500 mm2.

Ścieralność 

Klasa odporności na ścieranie – 3, 

oznaczenie - I. Badane próbki spełniają 

wymagania normy PN-EN 1339:2005. 

Wyniki dla próbki o wym. 1200x600x18 

mm.

Ciężar wyrobów

Próbki reprezentują beton o średnim 

ciężarze właściwym 32,1 kg. Wyniki dla 

próbki o wym. 1192x595x20 mm. Badanie 

próbek wg PN-EN 14992+A1:2012 / PN-EN 

13369:2013-09. Dopuszcza się wahania 

w ciężarze płyt ±3% w zależności od 

napowietrzania mieszanki z jakiej zostały 

wykonane płyty.

Wytrzymałość na zginanie 

Klasa wytrzymałości na zginanie - 

KLASA 1. Wyniki dla próbki o wym. 

1192x595x20 mm. Wyniki badań próbki 

spełniają wymagania normy PN-EN 

12467+A1:2016-08 dla najwyższej klasy 

wytrzymałościowej.

Nasiąkliwość

Wyniki badań próbki reprezentują beton 

o nasiąkliwości 7,4%. Wyniki dla próbki 

o wym. 1192x595x20 mm. Badanie 

próbek wg PN-EN 12467+A1:2016-08 /

PN-EN 13369:2013-09.

Niepalność

Płyty concreAte ze względu na skład 

surowcowy są materiałem niepalnym 

i posiadają klasę A1 w zakresie reakcji na 

ogień wg PN-EN 13369:2013-09.

2.02. Aprobaty i atesty

Płyty betonowe concreAte objęte są 

atestem higienicznym Państwowego 

Zakładu Higieny. Płyty posiadają dwa 

wspólnotowe wzory przemysłowe OHIM, 

obejmujące płyty porowate wykona-

ne z betonu architektonicznego (nr 

001852807-0001 i nr 001852807-0002). 

Dodatkowo rejestracją OHIM objęty jest 

również logotyp fi rmy concreAte  (No 

01455075). Produkt concreAte dopusz-

czany jest do sprzedaży na podstawie 

Krajowej Deklaracji Właściwości Użytko-

wych wyrobu budowlanego (wskazanie 

ITB z dn. 23.10.2013 NJ-1\KL\2308\13).

2.03. Impregnacja

Koniecznym warunkiem prawidłowego 

użytkowania płyt jest ich impregnacja 

środkiem hydrofobowym, dostępnym 

również w ofercie fi rmy concreAte 

(impregnat zmniejsza absorpcję wody 

tworząc trwałe wiązania chemiczne 

z powierzchnią, nie zamykając porów 

kapilarnych betonu).

Podłoże do impregnacji musi być czyste, 

suche, niezatłuszczone i niezapylone. 

Płyty należy oczyścić ostrą szczotką 

na sucho, a następnie odpylić czystą, 

suchą szmatą lub odkurzaczem. Przed 

rozpoczęciem robót impregnacyjnych 

elementy nie przewidziane do impre-

gnowania, w szczególności stolarkę 

okienną i drzwiową, należy osłonić 

przed działaniem impregnatu. Prepa-

rat nanosić można miękkim pędzlem, 

ławkowcem, wałkiem malarskim, całko-

wicie nasycając nim podłoże. W celu 

uniknięcia zacieków oraz uzyskania 100% 

nasycenia powierzchni podłoża  usytu-

owanego pionowo, preparat nakłada 

się od dołu do góry. Impregnat należy 

nanosić w sposób ciągły i bez przerwx 

, aby uniknąć nakładania się warstw. 

Jeżeli na powierzchni powstają kropel-

ki, należy je równomiernie rozetrzeć. 

Większość producentów impregnatów 

zaleca dwukrotną impregnację „mokre 

na mokre”. Gdy efekt jest niezado-

walający, można nanieść dodatkowe 

warstwy impregnatu. Zaimpregnowane 

powierzchnie stają się hydrofobowe 

i nie da się na nie nakładać np. warstw 

malarskich. Impregnację należy prowa-

dzić w warunkach suchej, bezdeszczo-

wej pogody w temp. od +5°C do +25°C.

Impregnat może zawierać palny rozpusz-

czalnik, dlatego w czasie składowania 

i nakładania preparatu należy stosować 

środki ochrony indywidualnej oraz prze-

ciwpożarowej przewidziane dla robót 

malarskich tego rodzaju materiałami 

oraz stosować się do instrukcji producen-

ta. Alternatywnym sposobem impre-

gnacji płyt jest pozioma impregnacja 

przed montażem. Wytyczne do przygo-

towania płyt pod impregnację poziomą 

są analogiczne do opisanych powyżej. 

W przypadku impregnacji poziomej 

2. Właściwości
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przed montażem zużycie impregnatu 

wynosi ok. 150% standardowego zużycia 

wskazanego przez producenta.

2.04. Obróbka i czyszczenie

Płyty concreAte można docinać na 

miejscu inwestycji za pomocą ogólnodo-

stępnych narzędzi przeznaczonych do 

obróbki płytek ceramicznych, zachowu-

jąc te same zasady działania jak w przy-

padku ceramiki lub kamienia.

Docinanie powinno być wykonywane 

przy użyciu piły wodnej z tarczą diamen-

tową lub szlifi erki kątowej. Po docięciu, 

płytę należy oczyścić oraz pozostawić 

do przeschnięcia. Wszystkie otwory 

należy wykonywać bez udaru narzędzia-

mi do tego przeznaczonymi, takimi jak 

otwornice, wiertła. Płyty można docinać 

pod kątem 45 stopni z zachowaniem 

odsadzki ok. 2mm od krawędzi płyty. 

Czyszczenie płyt należy wykonać za 

pomocą wody i gąbki lub ścierki z mikro-

fi bry. Na płycie nie można pozostawiać 

resztek wody stojącej. Do czyszczenia 

płyt nie wolno stosować wysokoci-

śnieniowych urządzeń czyszczących, 

kwasów oraz środków korozyjnych.

W celu usunięcia ewentualnych trud-

niejszych zabrudzeń, zaleca się użycie 

czyściwa do rur miedzianych lub delikat-

nego papieru ściernego.

2.05. Transport

Płyty betonowe concreAte transpor-

towane są na paletach lub stojakach 

(okazjonalnie w skrzyniopaletach). Dla 

zabezpieczenia produktu w transporcie 

stosuje się podkładki MDF, przekładki 

styropianowe i taśmy spinające. Palet 

z zapakowanymi płytami nie wolno 

spiętrzać. Waga palety EUR z produktem 

concreAte nie powinna przekraczać 650 

kg. Waga stojaków oraz skrzyniopalet 

ustalana jest indywidualnie.

W transporcie kołowym podczas 

załadunku należy uwzględnić niebez-

pieczeństwa wynikające z mechaniki 

poruszającego się pojazdu. Zaleca się 

ustawianie stojaków wewnątrz pojazdu 

transportującego w sposób wyklucza-

jący przemieszczanie się stojaków i płyt 

względem siebie.

W transporcie morskim kontenerowym 

należy zwrócić również uwagę na 

usztywnienie ładunku oraz zabezpiecze-

nie go przed wilgocią. Transport palet, 

stojaków i skrzyniopalet załadowanych 

płytami concreAte powinien odbywać 

się przystosowanymi do tego wózkami 

widłowymi i urządzeniami transportują-

cymi palety.

Rozładunek, w szczególności przeno-

szenie pojedynczych płyt, powinien 

odbywać się w pozycji pionowej (w taki 

sam sposób jaki transportuje się tafl e 

szkła). Płyty należy delikatnie podnosić, 

nie ściągać ze stosu, w celu uniknięcia 

zjawiska zassania materiału.

2.06. Przechowywanie

Płyty po dostarczeniu na budowę 

muszą być bezpiecznie rozmieszczone 

i odpowiednio zabezpieczone. Opako-

wanie nie zapewnia 100% ochrony przed 

wpływami atmosferycznymi. Niezwłocz-

nie po dostarczeniu płyt na miejsce 

montażu należy rozciąć taśmę spinają-

cą płyty na palecie lub na stojaku. Do 

czasu montażu płyty należy zabezpie-

czyć zgodnie z instrukcją użytkowania 

wyrobu concreAte. W sytuacji dłuższego 

przechowywania płyt należy zapewnić 

produktom odpowiednią wentylację 

aby uniknąć uszkodzeń 

z  powodu zastałej wilgoci. W przypadku 

rozpakowanych palet należy pamiętać 

o poprawnym ich zabezpieczeniu. Płyty 

po dostawie należy ułożyć na równym 

i płaskim podłożu całą ich powierzchnią. 

Ciężar spiętrzonych płyt nie powinien 

przekraczać 650 kg. Płyty należy prze-

chowywać w temperaturze dodatniej.

2.07. Bezpieczeństwo składowania

Sposób składowania należy dobrać 

zgodnie z odpowiadającymi normami 

bezpieczeństwa.

2.08. Kontrola procesu produkcji

Kontrolą i badaniami objęte są przyrzą-

dy, surowce oraz wszystkie dostarczone 

materiały niezbędne przy prowadzeniu 

poprawnej produkcji. Przedmioty kontro-

li, kryteria, metody oraz częstotliwość 

kontroli i badań znajdują się w Zakłado-

wej Kontroli Produkcji concreAte.

2. Właściwości
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3.01. Ogólne informacje

W systemie M1 płyty betonowe moco-

wane są za pomocą elementów monta-

żowych wykonanych ze stali nierdzewnej 

zamocowanych do ściany konstruk-

cyjnej lub podkonstrukcji aluminiowej/

stalowej.

Zalety systemu :

 - brak konieczności użycia kleju,

 - możliwość montażu bezpośrednio do 

ściany żelbetowej,

 - możliwość demontażu płyt z odzy-

skiem materiału,

 - dystans zapinki pozwala na rozpro-

wadzenie okablowania za okładziną 

concreAte.

3.02. Skład

W skład systemu wchodzą:

 - okładzina  concreAte,

 - płyta OSB + kołki montażowe (opcjo-

nalnie),

 - zapinka M1 (typ A + typ B + typ C),

 - elementy mocujące.

3.03. Konstrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez projektantów. 

W szczególności należy dobrać elemen-

ty mocujące odpowiednio do właści-

wości ściany/konstrukcji nośnej oraz typu 

profi lu nośnego.

Przedstawione elementy mocujące 

rysowane są w uproszczonej postaci. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem 

montażu sugerowana jest analiza 

systemu montażu w oparciu o projekt 

budowlany/wykonawczy. Firma concre-

Ate oferuje na życzenie wykwalifi kowa-

ną pomoc w postaci rysunków konstruk-

cyjnych CAD.

3.04. Wytyczne systemowe

Podczas montażu płyt z betonu architek-

tonicznego concreAte należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach:

 - możliwość montażu uzależniona jest 

od odpowiedniej nośności ściany,

 - podłoże (w szczególności tynk) 

powinno być suche,

 - w celu wyrównania powierzchni pod 

montaż sugerowane jest użycie płyt 

OSB,

 - ilość łączników montażowych płyty 

OSB należy dobrać w zależności od 

rodzaju ściany nośnej, w ilości nie 

mniejszej niż 5 sztuk na 1 m²,

 - dla obiektów, które wymagają 

spełnienia wymogów klasy reakcji 

odporności ogniowej, na etapie 

projektowym należy przewidzieć zasto-

sowanie OSB STOPFIRE (lub materiałów 

o podobnych parametrach),

 - powierzchnia, do której będą moco-

wane płyty betonowe concreAte 

powinna być sucha, odtłuszczona, 

niezabrudzona i wolna od luźnych 

części,

 - sposób mocowania zapinek M1 do 

podłoża należy dobrać w zależności 

od rodzaju i wytrzymałości struktury 

nośnej,

 - zapinki M1 należy mocować min. 

150_mm od krawędzi płyty, jednak nie 

więcej niż 300 mm,

 - należy zachować szczelinę pomiędzy 

płytami min. 3 mm, wygląd szczelin 

ma duży wpływ na obraz całej ściany.

3. System montażu M1 interior
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3. System montażu M1 interior

3.05. Detal zapinki

3.05.1. Zapinka M1 komplet (typ A + typ B)

3.05.2. Zapinka M1 typ A

3.05.3. Zapinka M1 typ B
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3.05.4. Zapinka M1 typ C

3. System montażu M1 interior
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3. System montażu M1 interior

3.06. Detal systemu

3.06.1. Przekrój pionowy

śruba mocująca

zapinka M1 typ B

zapinka M1 typ A

płyta concreAte

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

3.06.2. Przekrój poziomy

zapinka M1 typ A

śruba mocująca

zapinka M1 typ B

śruba mocująca

płyta concreAte

ściana konstrukcyjna

płyta OSB
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3. System montażu M1 interior
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3.06.3. Przekrój poziomy - połączenie pionowe
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3.06.4. Przekrój poziomy - naroże zewnętrzne

3.06.4.1. Wykończenie krawędzi na zakładkę
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zapinka M1 typ A
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śruba mocująca

zapinka M1 typ B

zapinka M1 typ A

m
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1

5
0

 m
m

min. 150 mm

4

płyta concreAte

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

3.06.4.2. Wykończenie krawędzi pod kątem 450
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3.06.5. Widok z przodu - montaż poziomy

3. System montażu M1 interior
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3.06.6. Widok z przodu - montaż pionowy

3. System montażu M1 interior
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3.07. Instrukcja montażu

Montaż dolnego rzędu płyt

1. Montaż zapinki typu A wraz z podkładką za pomocą śruby 

mocującej.

3. System montażu M1 interior

2. Instalacja płyty concreAte.

3. Montaż zapinki typ B za pomocą śruby mocującej.
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Montaż kolejnych rzędów płyt

4. Montaż zapinku typ A za pomocą śruby mocującej.

3. System montażu M1 interior

5. Instalacja kolejnych rzędów płyt concreAte.
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3. System montażu M1 interior

Montaż górnego rzędu płyt

6. Montaż zapinki typu C za pomocą śrub mocujących.

Przekrój poziomyPrzekrój pionowy

7. Zagięcie elementu zapinki typu C pod kątem prostym.

Przekrój poziomyPrzekrój pionowy
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3. System montażu M1 interior

8. Przystawienie płyty z nałożoną zapinką typu A.

9. Wsunięcie zapinki typu A w zapinkę typu C.

Przekrój poziomyPrzekrój pionowy

Przekrój poziomyPrzekrój pionowy



4. System montażu M2 interior
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4. System montażu M2 interior

4. System montażu M2 interior

 4.01. Ogólne informacje

 4.02. Skład

 4.03. Konstrukcja

 4.04. Wytyczne systemowe

 4.05. Detal systemu

  4.05.1. Przekrój pionowy

  4.05.2. Przekrój poziomy

 4.06. Montaż

  4.06.1. Instrukcja montażu

  4.06. 2. Schemant montażu wkrętów

  4.06.3. Schemat montażu trzpieni

  4.06.4. Schemat aplikacji kleju
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4. System montażu M2 interior

4.01. Ogólne informacje

System M2 to „niewidoczny”, mieszany 

(mechaniczno-klejony) system montażu, 

którego skład stanowią: kątowniki alum-

ioniowe, klej oraz trzpienie.

4.02. Skład

W skład systemu wchodzą:

 - okładzina concreAte,

 - płyta OSB + kołki montażowe,

 - kątowniki aluminiowe,

 - elementy mocujące,

 - klej,

 - trzpienie aluminiowe.

4.03. Konstrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez projektantów. 

W szczególności należy dobrać elemen-

ty mocujące odpowiednio do właści-

wości ściany/konstrukcji nośnej oraz typu 

profi lu nośnego.

Przedstawione elementy mocujące 

rysowane są w uproszczonej postaci. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem 

montażu konieczna jest analiza systemu 

montażu w oparciu o projekt budow-

lany/wykonawczy. Firma concreAte 

oferuje na życzenie wykwalifi kowaną 

pomoc w postaci rysunków konstrukcyj-

nych CAD.

4.04.  Wytyczne systemowe

Podczas montażu płyt z betonu architek-

tonicznego concreAte należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach:

 - możliwość montażu uzależniona jest 

od odpowiedniej nośności ściany,

 - podłoże (w szczególności tynk) 

powinno być suche,

 - płyty concreAte należy montować do 

wcześniej przygotowanego podłoża 

z płyt OSB,

 - ilość łączników montażowych płyty 

OSB należy dobrać w zależności od 

rodzaju ściany nośnej, w ilości nie 

mniejszej niż 5 sztuk na 1 m²,

 - dla obiektów, które wymagają 

spełnienia wymogów klasy reakcji 

odporności ogniowej, na etapie 

projektowym należy przewidzieć zasto-

sowanie OSB STOPFIRE (lub materiałów 

o podobnych parametrach),

 - powierzchnia, do której będą moco-

wane płyty betonowe concreAte 

powinna być sucha, odtłuszczona, 

niezabrudzona i wolna od luźnych 

części,

 - sposób mechanicznego mocowania 

kątowników aluminiowych do podłoża 

należy dobrać w zależności od rodzaju 

i wytrzymałości struktury nośnej,

 - montaż kątowników odbywa się od 

dołu do góry poprzez układanie kolej-

nych rzędów,

 - na płytach, przed ułożeniem na 

kątownikach, należy zaaplikować 

w pięciu miejscach (zgodnie z rysun-

kami w punkcie 4.08) stożki z kleju 

poliuretanowego, średnica każdego 

z nich to około 12 cm,

 - podczas mocowania najwyższego 

rzędu płyt zaleca się boczny montaż 

trzpieni oraz użycie wiekszej ilości kleju.
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4. System montażu M2 interior

trzpień

wkręt

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

kątownik

płyta concreAte

kołek montażowy

trzpień

kątownik

klej

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

płyta concreAte

wkręt

4.05. Detal systemu

4.05.1. Przekrój pionowy

4.05.2. Przekrój poziomy
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4. System montażu M2 interior

4.06. Montaż

4.06.1. Instrukcja montażu

1. Montaż kątownika przy pomocy wkrętów. 2. Montaż trzpieni.

3. Montaż płyty.
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4. System montażu M2 interior

4.06.2. Schemat montażu wkrętów

 Płyta 595 x 595 mm

min. 50 mm max. 300 mm

595 mm
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1193 / 1492 mm

5
9
5
 m

m

 Płyta 1193 x 595 mm / 1492 x 595 mm
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4. System montażu M2 interior

4.06.3. Schemat montażu trzpieni

 Płyta 595 x 595 mm
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trzpień trzpień

min. 150 mm

1193 / 1492 mm
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min. 150 mm

trzpień trzpień

min. 150 mm

 Płyta 1193 x 595 mm / 1492 x 595 mm
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4. System montażu M2 interior

4.06.4. Schemat aplikacji kleju

 Płyta 595 x 595 mm

595 mm

5
9
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120 mm

1193 / 1492 mm
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120 mm

 Płyta 1193 x 595 mm / 1492 x 595 mm



5. System montażu fl exi
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5. System montażu fl exi

5. System montażu fl exi

 5.01. Ogólne informacje

 5.02. Skład

 5.03. Konstrukcja

 5.04. Wytyczne systemowe

 5.05. Detal systemu

  5.05.1. Przekrój pionowy - detal „tektoniki”

  5.05.2. Przekrój pionowy - detal wykończenia krawędzi

  5.05.3. Widok z przodu - przykładowa aranżacja

  5.05.4. Przekrój poziomy - przykładowa aranżacja (fragment)

 5.06. Instrukcja montażu
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5. System montażu fl exi

5.01. Ogólne informacje

Płyty concreAte fl exi to produkt pod 

indywidualne zamówienie. Aranżacja 

fl exi charakteryzuje się niestandardowy-

mi formatami płyt oraz ukośnymi liniami 

podziału. Istnieje również możliwość 

wysunięcia poszczególnych płyt tworząc 

efekt „tektoniki”. Produkt fl exi posiada 

również indywidualny system montażu 

bazujący na systemie M2. Gdy jest to 

możliwe, zaleca się stosowanie trzpieni 

aluminiowych, będących dodatkowym 

elementem mocowania.

5.02. Skład

W skład systemu wchodzą:

 - okładzina concreAte,

 - płyta OSB + kołki montażowe,

 - kątowniki aluminiowe,

 - elementy mocujące,

 - klej,

 - trzpienie aluminiowe (opcjonalnie).

5.03. Konstrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez projektantów. 

W szczególności należy dobrać elemen-

ty mocujące odpowiednio do właści-

wości ściany/konstrukcji nośnej oraz typu 

profi lu nośnego.

Przedstawione elementy mocujące 

rysowane są w uproszczonej postaci. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem 

montażu konieczna jest analiza systemu 

montażu w oparciu o projekt budow-

lany/wykonawczy. Firma concreAte 

oferuje na życzenie wykwalifi kowaną 

pomoc w postaci rysunków konstrukcyj-

nych CAD.

5.04. Wytyczne systemowe

Podczas montażu płyt z betonu architek-

tonicznego concreAte należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach:

 - możliwość montażu uzależniona jest 

od odpowiedniej nośności ściany,

 - podłoże (w szczególności tynk) 

powinno być suche,

 - płyty concreAte należy montować do 

wcześniej przygotowanego podłoża 

z płyt OSB,

 - ilość łączników montażowych płyty 

OSB należy dobrać w zależności od 

rodzaju ściany nośnej, w ilości nie 

mniejszej niż 5 sztuk na 1 m²,

 - dla obiektów, które wymagają 

spełnienia wymogów klasy reakcji 

odporności ogniowej, na etapie 

projektowym należy przewidzieć zasto-

sowanie OSB STOPFIRE (lub materiałów 

o podobnych parametrach),

 - powierzchnia, do której będą moco-

wane płyty betonowe concreAte 

powinna być sucha, odtłuszczona, 

niezabrudzona i wolna od luźnych 

części,

 - sposób mechanicznego mocowania 

kątowników aluminiowych do podłoża 

należy dobrać w zależności od rodzaju 

i wytrzymałości struktury nośnej,

 - montaż kątowników odbywa się od 

dołu do góry poprzez układanie kolej-

nych rzędów,

 - na płytach, przed ułożeniem na 

kątownikach, należy zaaplikować 

w pięciu miejscach (zgodnie z rysun-

kami w punkcie 4.08) stożki z kleju 

poliuretanowego, średnica każdego 

z nich to około 12 cm, w przypadku 

większych elementów należy odpo-

wiednio zwiększyć ilość kleju,

 - efekt „tektoniki” można uzyskać stosu-

jąc różne grubości płyt OSB (max. 18 

mm),   

 - maksymalne pole powierzchni  poje-

dynczej płyty fl exi to 1,5 m2,

 - grubość płyt fl exi to 2 cm lub 2,5 cm.
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5. System montażu fl exi

5.05. Detal systemu

5.05.1. Przekrój pionowy - detal „tektoniki”

kątownik

klej

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

płyta concreAte

wkręt

kołek montażowy

5.05.2. Przekrój pionowy - detal wykończenia krawędzi

kątownik

wkręt

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

klej

płyta concreAte

kołek montażowy
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5. System montażu fl exi

5.05.3. Widok z przodu - przykładowa aranżacja

sable

OSB 6 mm

ash

OSB 12 mm

common

OSB 18 mm

ash

OSB 12 mm

sable

OSB 6 mm

sable

OSB 6 mm

common

OSB 18 mm

sable

OSB 6 mm

common

OSB 12 mm

common

OSB 18 mm

5.05.4. Przekrój poziomy - przykładowa aranżacja (fragment)
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5. System montażu fl exi

5.06. Instrukcja montażu

1. Montaż płyty OSB do ściany konstrukcyjnej przy pomocy 

kołków.

2. Montaż kątownika startowego przy pomocy wkrętów.

3. Montaż płyty concreAe z zaaplikowanym klejem (zgodnie 

z punktem 4.08) na kątowniku.

4. Montaż kolejnej płyty OSB oraz płyty concreAte



6. System montażu C002
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6. System montażu C002

6. System montażu C002

 6.01. Ogólne informacje

 6.02. Skład

 6.03. Konstrukcja

 6.04. Wytyczne systemowe

 6.05. Detal systemu

  6.05.1. Przekrój pionowy

  6.05.2. Przekrój poziomy

  6.05.3. Szyna górna

  6.05.4. Szyna dolna

  6.05.5. Hak

  6.05.6. Hak z uchwytem na linkę

  6.05.7. Uchwyt na linkę

 6.06. Montaż

  6.06.1. Instrukcja montażu

  6.06.2. Złożenie
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6.01. Ogólne informacje

Lampa concreAte C002 jest podświe-

tlanym elementem okładziny ściennej. 

Lampa może stanowić dekorację 

w aranżacji ze standardowymi płytami 

concreAte lub jako osobny element. 

W celu rewizji źródła światła, jedna 

z górnych płyt tworzących lampę jest 

demontowalna. Demontaż płyty jest 

możliwy dzięki  zastosowaniu dedykowa-

nego systemu.

Płyta demontowalna zawieszona jest 

na szynach poziomych przymocowa-

nych do ściany (między płytami OSB) 

za pomocą dybli. Zastosowanie neody-

mowego magnesu, montowanego do 

górnej szyny zabezpiecza płytę przed jej 

niepożądanym osunięciem się. 

Dodatkowym zabezpieczeniem jest 

linka stalowa. Jeden koniec linki jest na 

stałe przymocowany do szyny górnej 

poprzez złączkę aluminiową  (montaż 

odbywa się warsztatowo), drugi koniec, 

zakończony stalowym uchwytem, zamo-

cowany jest na przyklejonym do płyty 

haku. Pozostałe trzy płyty nierewizyjne 

montowane są według standardowego 

systemu montażu M2.

6.02. Skład

W skład lampy wchodzą:

 - okładzina concreAte,

 - szyna górna z magnesem i linką 

stalową,

 - szyna dolna,

 - hak,

 - hak z uchwytem na linkę,

 - uchwyt na linkę

 - zestaw źródła światła (pasek LED 

o świetle zimnym białym (6500K), 

mocy 7,2 W/mb, klasie odporności III 

i stopniu ochrony przed czynnikami 

zewnętrznymi IP67 z zasilaczem na 

panelu z blachy stalowej),

 - klosz,

 - elementy mocujące.

6.03. Konstrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez projektantów. 

W szczególności należy dobrać elemen-

ty mocujące odpowiednio do właści-

wości ściany/konstrukcji nośnej oraz typu 

profi lu nośnego.

Przedstawione elementy mocujące 

rysowane są w uproszczonej postaci. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem 

montażu konieczna jest analiza systemu 

montażu w oparciu o projekt budow-

lany/wykonawczy. Firma concreAte 

oferuje na życzenie wykwalifi kowaną 

pomoc w postaci rysunków konstrukcyj-

nych CAD.

6.04. Wytyczne systemowe

Podczas montażu płyt z betonu architek-

tonicznego concreAte należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach:

 - możliwość montażu uzależniona jest 

od odpowiedniej nośności ściany,

 - podłoże (w szczególności tynk) 

powinno być suche,

 - płyty concreAte należy montować do 

wcześniej przygotowanego podłoża 

z płyt OSB,

 - ilość łączników montażowych płyty 

OSB należy dobrać w zależności od 

rodzaju ściany nośnej, w ilości nie 

mniejszej niż 5 sztuk na 1 m²,

 - dla obiektów, które wymagają 

spełnienia wymogów klasy reakcji 

odporności ogniowej, na etapie 

projektowym należy przewidzieć zasto-

sowanie OSB STOPFIRE (lub materiałów 

o podobnych parametrach),

 - powierzchnia, do której będą moco-

wane płyty betonowe concreAte 

powinna być sucha, odtłuszczona, 

niezabrudzona i wolna od luźnych 

części.

6. System montażu C002
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6. System montażu C002

trzpień

wkręt

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

kątownik

płyta concreAte

kołek montażowy

trzpień

kątownik

klej

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

płyta concreAte

wkręt

6.05. Detal systemu

6.05.1. Przekrój pionowy

6.05.2. Przekrój poziomy
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6. System montażu C002
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6. System montażu C002

6.05.5. Hak
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6.05.6. Hak z uchwytem na linkę
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6.05.6. Uchwyt na linkę
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GRUBOŚĆ CIĘCIA
LASERA

6.06. Montaż

6.06.1. Instrukcja montażu

1. Montaż trzech płyt według systemu montażu M2.

6. System montażu C002

2. Umieszczenie zestawu źródła światła wraz z kloszem 

w odpowiednim miejscu między płytami.
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hak wkręt szyna górna

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

szyna dolna

płyta concreAte

6.06.2. Złożenie

6. System montażu C002

3. Montaż szyny górnej i dolnej do ściany za pomocą dybli. 4. Instalacja płyty demontowalnej.



7. System montażu C091
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7. System montażu C091

7. System montażu C091

 7.01. Ogólne informacje

 7.02. Skład

 7.03. Konstrukcja

 7.04. Wytyczne systemowe

 7.05. Detal systemu

  7.05.1. Przekrój pionowy

  7.05.2. Przekrój poziomy

  7.05.3. Kaseta

 7.06. Montaż

  7.06.1. Układ płyt
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7.01. Ogólne informacje

Lampa concreAte C091 jest podświe-

tlanym elementem okładziny ściennej. 

Lampa może stanowić dekorację 

w aranżacji ze standardowymi płytami 

concreAte lub jako osobny element. 

W celu zapewnienia dostępu do zasila-

cza, zaleca się jego umieszczanie poza 

obrębem strefy montażu płyt z betonu 

architektonicznego. 

Montaż lampy C091 opiera się na syste-

mie montażowym M2.

7.02. Skład

W skład lampy wchodzą:

 - okładzina concreAte,

 - kaseta w kolorze białym,

 - teowniki aluminiowe (20x30x2 mm, dł. 

1,2 m) x 2

 - zasilacz napięciowy 25 W LED 

o stopniu ochrony przed czynnikami 

zewnętrznymi IP20 i napięciu 12 V,

 - pasek LED 5 m (dopasowany do 

krawędzi kasety 3,9 m) o świetle 

zimnym białym (6500K),  napięciu 12 

V, poborze mocy 4,8 W/mb, stopniu 

ochrony przed czynnikami zewnętrz-

nymi IP44, z 60 diodami LED na metr 

bieżący.

7.03. Konstrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez projektantów. 

W szczególności należy dobrać elemen-

ty mocujące odpowiednio do właści-

wości ściany/konstrukcji nośnej oraz typu 

profi lu nośnego.

Przedstawione elementy mocujące 

rysowane są w uproszczonej postaci. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem 

montażu konieczna jest analiza systemu 

montażu w oparciu o projekt budow-

lany/wykonawczy. Firma concreAte 

oferuje na życzenie wykwalifi kowaną 

pomoc w postaci rysunków konstrukcyj-

nych CAD.

7.04. Wytyczne systemowe

Podczas montażu płyt z betonu architek-

tonicznego concreAte należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach:

 - możliwość montażu uzależniona jest 

od odpowiedniej nośności ściany,

 - podłoże (w szczególności tynk) 

powinno być suche,

 - płyty concreAte należy montować do 

wcześniej przygotowanego podłoża 

z płyt OSB,

 - ilość łączników montażowych płyty 

OSB należy dobrać w zależności od 

rodzaju ściany nośnej, w ilości nie 

mniejszej niż 5 sztuk na 1 m²,

 - dla obiektów, które wymagają 

spełnienia wymogów klasy reakcji 

odporności ogniowej, na etapie 

projektowym należy przewidzieć zasto-

sowanie OSB STOPFIRE (lub materiałów 

o podobnych parametrach),

 - powierzchnia, do której będą moco-

wane płyty betonowe concreAte 

powinna być sucha, odtłuszczona, 

niezabrudzona i wolna od luźnych 

części,

 - w celu zapewnienia równomiernego 

oświetlenia blendę należy umieścić 

symetrycznie względem otworów 

w płytach,

 - na krawędzie płyt stykających się 

z teownikiem / kątownikiem należy 

zaaplikować odpowiednią ilość kleju, 

by wyeliminować przenikanie światła 

przez szczeliny między płytami,

 - powierzchnia kasety przed przykleje-

niem paska LED powinna być czysta, 

sucha, wolna od pyłów i odtłuszczona, 

najlepiej poprzez przetarcie szmatką 

nasączoną rozpuszczalnikiem,

 - należy zapewnić trwałe mocowanie 

paska LED do kasety.

7. System montażu C091



45

7. System montażu C091

7.05. Detal systemu

7.05.1. Przekrój pionowy

7.05.2. Przekrój poziomy

kołek montażowy

trzpień

teownik

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

płyta concreAte

spax

trzpień

wkręt

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

kątownik

płyta concreAte
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7. System montażu C091
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7. System montażu C091

kaseta

kątownik

wkręt

teownik

teownik

płyta concreAte
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ściana konstrukcyjna

7.06.3. Złożenie
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8.01. Ogólne informacje

Płyty betonowe z serii H06 o grubości 10_

mm lub 20_mm mocowane są do ściany 

za pomocą taśmy oraz kleju.

8.02. Skład

W skład systemu wchodzą:

 - okładzina concreAte,

 - płyta OSB + kołki montażowe (opcjo-

nalnie),

 - taśma,

 - klej.

8.03. Konstrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez projektantów. 

W szczególności należy dobrać elemen-

ty mocujące odpowiednio do właści-

wości ściany/konstrukcji nośnej oraz typu 

profi lu nośnego.

Przedstawione elementy mocujące 

rysowane są w uproszczonej postaci. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem 

montażu konieczna jest analiza systemu 

montażu w oparciu o projekt budow-

lany/wykonawczy. Firma concreAte 

oferuje na życzenie wykwalifi kowaną 

pomoc w postaci rysunków konstrukcyj-

nych CAD.

8.04. Wytyczne systemowe

Podczas montażu płyt z betonu architek-

tonicznego concreAte należy pamiętać 

o kilku istotnych elementach:

 - możliwość montażu uzależniona jest 

od odpowiedniej nośności ściany,

 - podłoże (w szczególności tynk) 

powinno być suche,

 - w celu wyrównania powierzchni pod 

montaż sugerowane jest użycie płyt 

OSB,

 - ilość łączników montażowych płyty 

OSB należy dobrać w zależności od 

rodzaju ściany nośnej, w ilości nie 

mniejszej niż 5 sztuk na 1 m²,

 - dla obiektów, które wymagają 

spełnienia wymogów klasy reakcji 

odporności ogniowej, na etapie 

projektowym należy przewidzieć zasto-

sowanie OSB STOPFIRE (lub materiałów 

o podobnych parametrach),

 - powierzchnia, do której będą moco-

wane płyty betonowe concreAte 

powinna być sucha, odtłuszczona, 

niezabrudzona i wolna od luźnych 

części.

8. System montażu H06
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kołek montażowy

taśma / klej

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

płyta concreAte

kołek montażowy

taśma

ściana konstrukcyjna

płyta OSB

klej

płyta concreAte

8.05. Detal systemu

8.05.1. Przekrój pionowy

8.05.2. Przekrój poziomy
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8.06. Płyty H06

8.06.1. Płyta H06 - 0,03 m2
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8.06.2. Płyta H06C - 0,01 m2

8.06.3. Płyta H06S1 - 0,008 m2 8.06.4. Płyta H06S2 - 0,016 m2 8.06.5. Płyta H06S3 - 0,016 m2

8. System montażu H06

8.07. Schemat aplikacji taśmy i kleju

taśma

taśma

klej
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Notatki
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