
D E C O
D E K O R A C Y J N E

BETONY
N A W I E R Z C H N I O W E

Rodzina DECO to trwałe i niepowtarzalne na-

wierzchnie betonowe. Wykorzystując wielolet-

nie doświadczenia CEMEX stworzył wyjątkowe 

mieszanki betonowe o niezwykłych walorach 

estetycznych. Szeroka gama dostępnych ma-

teriałów, kolorów i faktur pozwala budować 

rozwiązania na miarę indywidualnych potrzeb 

– nawierzchnie betonowe szyte na miarę.

W wytwórniach CEMEX Polska funkcjonuje 

System Zakładowej Kontroli Produkcji. Podda-

ny został dobrowolnej certyfikacji przez nieza-

leżną jednostkę badawczą, która regularnie 

audytuje procesy produkcyjne oraz kontroluje 

jakość gotowych produktów. Oznacza to, że 

cyklicznie pobieramy i badamy próbki betonu, 

co pozwala utrzymać jego niezmienną i wyso-

ką jakość oraz spełniać wszystkie deklarowa-

ne parametry.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
DECO STONE to kolorowe nawierzchnie betonowe z eksponowanym kruszywem. Poprzez wypłukanie 

wierzchniej warstwy odsłaniamy ziarna kruszywa, uzyskując niezwykłą fakturę i kolorystykę. Ostateczny 

wygląd nawierzchni będzie zależał od wyboru:

• frakcji i barwy użytego kruszywa

• barwy zastosowanego betonu

• głębokości odsłonięcia kruszywa

ZAMÓW DECO STONE
• jeśli oczekujesz innowacyjnej i niepowtarzalnej nawierzchni o wyglądzie zbliżonym do żwirowej alei

• jeśli zależy Ci na wieloletniej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne

• jeśli chcesz nawierzchni łatwej w konserwacji i utrzymaniu, zapewniającej jednocześnie wysoką klasę 

antypoślizgowości

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
DECO COLLORE to nowoczesne nawierzchnie z betonu barwionego w masie. Wybór ostatecznego efektu 

wizualnego opiera się na kolorze zastosowanej mieszanki betonowej oraz na sposobie jej wykończenia. 

Szeroka paleta dostępnych pigmentów pozwala stworzyć nawierzchnię o dowolnej kolorystyce – biały, 

piaskowy, ceglasty, grafitowy, a nawet zielony lub niebieski beton. Faktura nawierzchni może być równa lub 

szczotkowana.

ZAMÓW DECO COLLORE
• jeśli chcesz mieć równą betonową nawierzchnię lub lekko szorstką poprzez szczotkowanie

• jeśli oczekujesz wieloletniej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne

• jeśli chcesz nawierzchni łatwej w konserwacji i utrzymaniu o niepowtarzalnym wybarwieniu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
DECO STELLO to niezwykła nawierzchnia betonowa z eksponowanym kruszywem. Podobnie jak DECO 

STONE charakteryzuje się szlachetną fakturą z odsłoniętym kruszywem, a dzięki dodatkowi ziarn lumine-

scencyjnych ujawnia po zmroku magiczny blask.

ZAMÓW DECO STELLO
• jeśli oczekujesz innowacyjnej i niepowtarzalnej nawierzchni o wyglądzie zbliżonym do żwirowej alei, 

która po mroku zaskoczy luminescencyjnym blaskiem ziarn kruszywa

• jeśli oczekujesz wieloletniej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne

• jeśli chcesz jeśli chcesz nawierzchni łatwej w konserwacji i utrzymaniu, zapewniającej jednocześnie wy-

soką klasę antypoślizgowości



CEMEX Polska ma olbrzymie doświadczenie 

oraz długoletnią tradycję na rynku budowla-

nym, a co za tym idzie – bardzo bogaty asor-

tyment. Oprócz betonów standardowych 

klienci mają do dyspozycji mieszanki do za-

stosowań specjalnych. Takimi produktami 

są betony z rodziny DECO przeznaczone do 

wykonywania dekoracyjnych nawierzchni 

betonowych.

TRWAŁE 
ROZWIĄZANIA

Produkty z rodziny DECO to technicznie 

rzecz biorąc betony w klasie wytrzymałości 

C30/37 wg normy PN-EN 206+A1:2016-12. 

Wysoka wytrzymałość na ściskanie idzie w pa-

rze z trwałością.

Mrozoodporność w klasie F150 wg PN-B/88- 

06250 gwarantuje wieloletnie użytkowanie. 

Betony DECO są poddawane również bada-

niom mrozoodporności w obecności soli odla-

dzających wg PKN-CEN/TS 12390-9:2007 

oraz oceniane wg PN-EN 13877-2, uzyskując 

doskonałe wyniki.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

801 238 669
25 786 05 83
beton@e-cemex.pl

www.betonnadom.pl

ROZWIĄZANIA
NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI

STONE  COLLORE  STELLO

Beton DECO STONE jest laureatem 

nagrody w kategorii „Produkt Roku” 

miesięcznika Builder.


