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UŻYTKOWANIE:
Zaleca się ostrożne użytkowanie 
produktów z betonu GRC, gdyż 
materiał nie jest odporny na uda-
rowe uderzenia mechaniczne. Ele-
menty narażone na punktową siłę 
dynamiczną mogą ulec ukruszeniu 
co skutkuje obniżeniem estetyki 
produktu. 

Stolik nie jest przeznaczony do 
przenoszenia dużych obciążeń 
statycznych, z uwagi na bezpie-
czeństwo i możliwość uszkodze-
nia elementu maksymalny ciężar 
przedmiotów obciążających blat 
nie powinien przekraczać 10 kg. 

W razie konieczności wywiercenia 
otworów należy czynności te wyko-
nywać ze szczególną ostrożnością, 
możliwie bez użycia udaru tak żeby 
nie uszkodzić elementu (szczególnie 
ścianki poniżej 20 mm mogą być na-
rażone na pęknięcia i ukruszenia).

Substancje takie jak olej, alkohol, 
kosmetyki, substancje żrące mogą 
uszkodzić powłokę ochronną, nie-
dopuszczalne jest pozostawienie 
w/w produktów powyżej 1-2 min. 
na powierzchni elementu.

Nie wolno używać ostrych przed-
miotów mogących zniszczyć 
warstwę lakieru ochronnego. 
W przypadku zarysowania lub 
uszkodzenia warstwy ochronnej 
należy bezzwłocznie ponownie za-
bezpieczyć element uszkodzony.

Kontakt przedmiotów gorą-
cych lub cieczy (powyżej 55oC) 
z powierzchnią betonową może 

powodować trwałe uszkodzenie 
powłoki ochronnej.

Elementy wykonane z betonu GRC 
nie są toksyczne, ale nie zaleca się 
ich kontaktu z żywnością.

Wszystkie elementy i produkty 
należy użytkować zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zaleceniami 
producenta.

CZYSZCZENIE:
Do czyszczenia elementów zabez-
pieczonych hydrofobowo powło-
kami ochronnymi nie zaleca się 
używać agresywnych płynów che-
micznych, alkalicznych, dezynfeku-
jących, ściernych oraz elementów 
metalowych (wata stalowa nie-
rdzewna, proszki ścierne, zmywaki 
kuchenne itp.). Użycie tych środ-
ków może  szkodliwie wpływać na 
powierzchnie elementu.

Do codziennej pielęgnacji po-
wierzchni zabezpieczonych hydro-
fobowo używać środka PU Cleaner.

Do czyszczenia pozostałych pro-
duktów używać suchej szmatki 
z mikrofibry.

NAPRAWA I KONSERWACJA:
Nie zaleca się naprawiania i szpa-
chlowania elementów z betonu 
GRC, wszelkie naprawy mogą po-
zostawiać kontrastowe przebar-
wienia i nierówności, efekt ten 
jest naturalnym procesem obróbki 
materiału.

Produkty narażone na kontakt 
z wodą są zabezpieczone przez 
producenta atestowanym lakierem 
poliuretanowym. Podczas eksplo-
atacji takich produktów należy nie 
dopuścić do zniszczenia powłoki 
ochronnej czego konsekwencją 
może być miejscowe przebarwie-
nie powierzchni betonowej pod 
warstwą lakieru. 

PRZECHOWYWANIE  
I TRANSPORT:
Elementy wykonane z betonu 
GRC przechowywać i transporto-
wać należy z ostrożnością z uwa-
gi na możliwość uszkodzenia 
powierzchni betonowej a w szcze-
gólności naroży.

Elementy betonowe transporto-
wać na paletach lub skrzyniach 
odpowiednio unieruchomione 
opakowane w materiały pochła-
niające wstrząsy, minimalizujące 
wibracje podczas transportu.

Unikać uderzeń mechanicznych, 
tarć powierzchni, naprężeń ścina-
jących w celu uniknięcia pęknięć 
materiału.

Nie dopuszczać do zmoczenia 
elementu, chronić przed opadami 
atmosferycznymi.

Z uwagi na niejednokrotnie dużą 
masę elementów używać wózków 
i innych urządzeń o odpowiedniej 
nośności.

Chronić przed upadkiem, elementy 
niezabezpieczone przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UTYLIZACJA:
Elementy wykonane z betonów 
GRC nie stanowią zagrożenia 
dla zdrowia organizmów żywych 
i mogą w 100 % być wykorzysta-
ne jako surowce wtórne. Materiały 
z opakowania należy zabezpieczyć 
przed dziećmi i poddać utylizacji 
zgodnie z ich przeznaczeniem.



Betonowe meble w tym stoły 
w kształcie masywnego sześcia-
nu istnieją tak długo, jak architekci 
i dekoratorzy zaczęli wykorzysty-
wać ten materiał do aranżacji prze-
strzeni mieszkalnych. W tamtych 
czasach meble betonowe były 
przede wszystkim wykonane z pre-
fabrykowanego betonu przemy-
słowego, ponieważ konstrukcja 
musiała być wzmocniona stalą, 
beton był gęsty, masywny i ciężki. 
Meble wykonane w tej technolo-
gii szybko stały się niepraktyczne 
i trudne w transporcie. Obecna 
tendencja do stosowania betonu 
wzmocnionego włóknem szkla-
nym GRC (GFRC) z dodatkiem 

specjalnych plastyfikatorów zmie-
niła to. Beton GRC jest formą be-
tonu, która ma naturalnie wysoką 
wytrzymałość na zginanie. Można 
go łatwo kształtować w złożone, 
trójwymiarowe formy, które nie 
muszą być grube, aby być mocne.

Produkcja mebli sama w sobie może 
stanowić wyzwanie, ponieważ czę-
sto wykonywany przedmiot musi 
być funkcjonalny, ergonomiczny, 
trwały, lekki i przenośny. Dodatko-
wo musi być estetyczny. 

Wykorzystując innowacyjną mie-
szankę betonową betonu ar-
chitektonicznego GRC FLEX, 
oraz technologię gięcia betonu, 

zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy 
trwały, minimalistyczny stolik kawo-
wy, wykonany za pomocą jednolite-
go  odlewu. Stolik ma ergonomiczne 
wymiary odpowiednie do użytko-
wania go siedząc na sofie, fotelu 
czy krześle. Wycięcia przy nóżkach 
estetycznie, optycznie i funkcjonal-
nie zmniejszają wagę stolika, także 
bez trudu może być wielokrotnie 
przemieszczany we wnętrzach lub 
przewożony przy przeprowadz-
kach. Stolik kawowy jest ozdobnym 
i efektownym elementem, jednak 
nadal minimalistycznym, takim 
który dyskretnie przykuwa uwagę 
użytkownika i doskonale dopaso-
wuje się do różnych wnętrz.

DANE TECHNICZNE:

Nazwa produktu Stolik kawowy gięty

Oznaczenie kod produktu ONE – P / ONE -W/ DUO-P / DUO -W 

Kod dostawcy producenta Faktoria Betonu

Zgodność z dokumentem odniesienia Nie dotyczy

J/M szt.

Waga (kg/szt.) ok. 22 / 45 kg w zależności od modelu

Ciężar właściwy (kg/m3) 1750

Wymiary  (cm)     ONE/DUO

Grubość ścianki 15-20 mm

Długość  70/115

Szerokość  50/65

Wysokość  42/45

Materiał Beton architektoniczny GRC FLEX

Faktura powierzchni licowej Gładka, porowata /trawertyn

Kolorystyka powierzchni Biały, szary, indywidualny

Rodzaj powłoki ochronnej Lakier poliuretanowy matowy

Odporność na ścieranie powłoki ochronnej AC2

Nasiąkliwość (%) >1 % 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)
Długość      Szerokość      Grubość

25                 5                  5

Maksymalne obciążenie statyczne  
na środku blatu stolika 10 kg

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Pełna / A1

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) Użytkowe wewnątrz i na zewnątrz

Opakowanie Paleta, folia 

Czas oczekiwania Na zamówienie do 14 dni

Warunki gwarancji 36 miesięcy

możliwość  
wyboru 

koloru i faktury

odporność  
na ogień

odporność  
na mróz

odporność  
na UV

ekologiczne – 
nie zawiera 
substancji 

szkodliwych

odporność na owady  
i działanie pleśni

powłoka  
hydrofobowa

możliwe 
różne rozmiary

maksymalne 
obciążenie

do zastosowania 
wewnątrz 

i na zewnątrz 
pomieszczeń

10  kg  

to marka firmy itBUD skupiająca miłośników betonu i nowoczesnego designu. 
Niepowtarzalne wzory, ciekawe wykończenia i industrialny styl są inspiracją dla wielu 
projektantów i architektów. Naszą misją jest odkrywanie nowego oblicza betonu, z pasją 
realizujemy kolejne pomysły, doradzamy i edukujemy.

ROZMIAR: 

Stoliki oferujemy w 2 podstawowych 
rozmiarach i kilku konfiguracjach ilości 
i wysokości wycięć pomiędzy nogami 
stolika, na indywidualne zamówienie 
klienta możliwa jest korekta wysokości 
elementu.

KOLORYSTYKA: 
Biały, odcienie  
szarości lub dowolny 
kolor na indywidualne 
zamówienie.

STRUKTURA: 
Powierzchnia elementów 
może być gładka  
(max. do 15 % drobnych  
porów) lub posiadająca  
raczki, kratery  
tzw. trawertyn.


