funkční beton

O výrobcích betonio
„Funkční beton“ slovní spojení, které shrnuje co můj beton umí. Nedělám dekorace,
ale opravdu funkční kusy. Nenahrazuji tradiční materiály tam kde mají ve všem kromě vzhledu navrch. Netlačím beton tam, kde pro svoji funkci potřebuje nadstandardní
zacházení, nebo je dokonce uživatelsky nepříjemný. Dělám výrobky s minimem pórů,
beton vysokých užitných vlastností (HPC high performance concrete).
Beton, který nevyžaduje povrchovou úpravu, protože jeho hutná struktura sama o sobě
zamezuje usazování a pronikání nečistot. Přesto, jsou povrchy ošetřené přípravky od
firmy Hebau, a to zejména z důvodu zafixování povrchu, který při výrobě vzniknul jako
volná hladina. Při návrhu betonové směsy jsem využil všechny používané složky pro
výrobu HPC a znalosti nabyté praxí i studiem materiálového inženýrství na FAST VUT
v Brně. Vysoké dosažené pevnosti hotových výrobků dokládá minimální síla stěn 10 mm.

Jan Puttner, betonio s.r.o.

betonové LED svítidlo
1200 mm

polička

600 x 140 x 140 mm

koupelnová galerka
600 x 600 x 140 mm

mýdlenka
300 ml

drobná zakázková výroba

podavač toaletního papíru
280 mm role

Betonová galerka se zrcadlem
Betonová koupelnová galerka dodá prostoru koupelny skrytý organický
prvek, Vnitřek skříňky totiž připomíná ohlazené stěny jeskyně.
Zrcadlová skříňka se skládá z betonového korpusu o síle stěny pouhých
10 mm zesíleném v místě upevnění závěsů dvířek. Tím je dosaženo nízké hmotnosti korpusu pouhých 17,5 kg. Vložená, oboustraně zrcadlová,
dvířka na závěsech blum cristallo s funkcí tlumení blumotion. Uvnitř
poskytuje prostor o rozměrech cca 58 x 58 x 12 cm dělitelný ve třech
horizontálních rovinách skleněnými policemi. V zádech jsou čtyři otvory
se zabudouvanými průchodkami pro připevnění skříňky na zeď.
Na zrcadlových dvířkách je stylová betonová knopka.
Vnější stěny korpusu jsou hladké. Dvířka je možné provést s panty vlevo, vpravo, nebo za přípaltek dvířka dvoukřídlá.
Standartně jsou osazeny dvě spodní police, výška úložných prostor pak
je 155, 140, 275 mm. Třetí polici lze přiobědnat. Na přání je možné v zádech skříňky udělat otvor pro montáž 240 V zásuvky, případně pro přivedení kabelu pro světlo.

šířka (mm)

výška (mm)

hloubka (mm)

vnější

600

600

140

vnitřní

580

580

120

hmotnost (kg)
24

Betonové LED svítidlo
Betonový korpus je přípraven pro montáž lineárního LED svítidla zavedeného českého výrobce Modus.
Svítidlo Modus s příkonem 29 W je součástí dodávky
standartně s teplým bílým světlem 3000K. V základu je
svítidlo dodáváno se 2 m šedého opleteného textilního
kabelu 3x0,75 mm od českého výrobce. Svítidlo lze na
vyžádání upravit i pro přisazenou montáž.

vnější

Betonová nástěnka
Betonová nástěnka je magnetická a lze ji popisovat
školními křídami. Model pro výrobu nástěnky byl zarámovaný T.G. Masaryk. Nástěnka proto připomíná obraz v jednoduchém rámu. Nástěnka obsahuje železnou rudu magnetit, díky ní na nástěnce drží magnety.

vnější

šířka (mm)

výška (mm)

tloušťka rámu
(mm)

hmotnost (kg)

600

450

15

7,5

šířka (mm)

výška (mm)

hloubka (mm)

hmotnost (kg)

1240

60

98

8

Betonový truhlík
Ať už truhlík osázíte subtilními sukulenty či v něm necháte rozbujet pravou džungli, vždy dostanete harmonický doplněk Vašeho interiéru. Betonový korpus o síle
stěny 10 mm. Ve dně jsou čtyři zaslepené otvory které
lze v případě potřeby propíchnout.

šířka (mm)

výška (mm)

hloubka (mm)

vnější

600

140

140

vnitřní

580

120

130

hmotnost (kg)
7

Betonový stojan na slunečník
Masivní betonový stojan v detailně provedeném tvaru
ženské zadnice. Zabudovaná nerez trubka 50x2mm
se dvěma přivařenými matkami s imbus šrouby pro
správné uchycení nohy slunečníku o průměru nohy
až 44 mm. Stojan je vhodné přenášet ve dvou lidech,
k tomu slouží štyři madla.
šířka (mm)

délka (mm)

hmotnost (kg)

430

300

37

Betonový držák toaletního papíru
Komolý kužel s praktickou odkládací ploškou tvaru hyperboly. Uzamykatelná nerez dvířka na dvou kloubovém nerez pantu.

průměr (mm)

hloubka (mm)

vnější

335

112

vnitřní

290

100

hmotnost (kg)
6

Betonový zásobník ručníků
maximálně funkční tvar, uzamykatelná nerezová dvířka na překlápěcích závěsech. Dovírání dvířek je řešeno silnými neodymovými magnety. Určeno pro skládané ZZ ručníky.

šířka (mm)

výška (mm)

hloubka (mm)

vnější

290

410

142

vnitřní

260

367

127

hmotnost (kg)
9,5

Betonový dávkovač tekutého mýdla
Zabudovaná plastová nádobka o objemu 800 ml. Mechanická pumpička ovládaná přez tlačítko. Tlačítko
provedení kombinace nerezi a betonu ozdobené logem
betonio. Betonové víčko se zářezem pro vyjmutí.

vnější

šířka (mm)

výška (mm)

hloubka (mm)

hmotnost (kg)

133

213

124

4,3

Betonová polička
Betonový korpus 600 x 140 x 140 mm síla stěny 10 mm
hmotnost 7 kg. V zádech jsou čtyři otvory se zabudouvanými pozink průchodkami pro připevnění skříňky na
zeď.

šířka (mm)

výška (mm)

hloubka (mm)

vnější

600

140

140

vnitřní

580

120

130

hmotnost (kg)
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info@betonio.cz
tel.:+420603506523
www.betonio.cz

