
TMw technologii Lavina Floor

TMPolerowana podłoga betonowa LAVINA FLOR  jest innowacyjnym 
i korzystnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju działalności gospodarczej

Żywotność i trwałość
Odporność na ścieranie
Połysk oraz niski poziom śliskości
Wodoodporność. Ochrona przed olejem, paliwem i smarem
Szeroki zakres zastosowań dekoracyjnych
Niskie koszty wykonania i utrzymania podłogi
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TM                    w technologii Lavina Floor  
to najlepsze i proste rozwiązanie 
dla nowych posadzek

Wystarczy beton posadzkowy C20/25 poddać obróbce szlifowania 
i polerowania i nic więcej! Polerowane posadzki betonowe to idealne 
rozwiązanie w miejscach o dużych powierzchniach komercyjnych np. 
centra dystrybucyjne, magazyny, markety, centra wystawowe 
o wysokim standardzie wykończenia. Technologia Lavina Flor świetnie 
sprawdza się w nowobudowanych obiektach, jak również na istniejących, 
użytkowanych powierzchniach.
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to wodoodporność i ochrona przed olejem

TMLavina Flor  tworzy powierzchnię twardą i odporną na ścieranie. 
Proces ten całkowicie zapobiega powstawaniu pyłu na powierzchni 
oraz przenikaniu wody, jednocześnie ułatwiając cząsteczkom powietrza
wnikanie do wnętrza betonu, beton pozostaje „oddychający”. 
Technologia utwardza i chroni powierzchnie posadzki.





Rodzaje polerowanych posadzek
TMbetonowych Lavina Floor  
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TMTechnologię                       Lavina Floor  można 

stosować na różnych posadzkach betonowych. 

Najbardziej popularne to: 

beton posadzkowy szlifowany 

i polerowany bez odkrycia kamienia

beton posadzkowy utwardzony powierzchniowo 

posypką - szlifowany i polerowany

beton posadzkowy z odpowiednio dobranym rodzajem

kruszywa oraz stosem okruchowym, szlifowany 

do odkrycia kamienia, a następnie polerowany

betony dekoracyjne cienkowarstwowe, ułożone 

na płycie betonowej, szlifowane i polerowane
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posiada wiele rozwiązań dekoracyjnych

Betony dekoracyjne, renowacja lastryko, betony z odkrytym kruszywem,
betony barwione - takie rozwiązania można wykonać w technologii 

TMLavina Floor  w obiektach o wysokim standardzie wykończenia lub 
z niepowtarzalnym design, zastępując granit lub marmur.
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daje możliwość renowacji starej posadzki

Posadzkę betonową utwardzoną posypką można poddać obróbce 
w 2-10 krokach szlifowania i honingu. Jest to najbardziej odpowiednie 
rozwiązanie do renowacji starej posadzki. To nowe życie dla starych 
posadzek betonowych.
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Posiada największy w Polsce park maszyn niezbędny 
do polerowania posadzek betonowych.
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