
Tworzymy  
Twoje  

wnętrza
Dekoracyjne posadzki betonowe



weber 4650 Design Color

Uwaga: kolory odwzorowane metodami poligraficznymi.  
Przed wyborem koloru posadzki skontaktuj się z naszymi doradcami (wybór ze wzorników kolorów lub wykonanie powierzchni próbnej).

Kolorystyka posadzek dekoracyjnych

F10 F20 F30 F40 

G05 G10 G20 G40 G60 G80 

Samopoziomująca, kolorowa posadzka dekoracyjna

5–15 mm, cementowa,  
do układania maszynowego i ręcznego

CT-C30-F7-RWA10



Modne  
i piękne
weber 4650 Design Color to mineralna posadzka 

industrialna, która stała się naturalnym i nowoczesnym 

elementem dekoracyjnym mieszkań, biur, sklepów, salonów 

wystawienniczych, restauracji.

Bogata gama kolorów, łatwa obróbka i możliwość wykończenia 

powierzchni na wiele sposobów umożliwiają stworzenie 

zindywidualizowanych i designerskich aranżacji, czy to przy 

okazji remontu, czy w nowym budynku. Połączenie posadzki 

dekoracyjnej weber 4650 Design Color z surowością i prostotą 

ścian, rozproszonym światłem i starannie dobranym 

wyposażeniem zapewni Twoim wnętrzom niepowtarzalny  

styl i klimat.

Teraz zaledwie kilka milimetrów dzieli Cię od nowej,  

atrakcyjnej posadzki.





Funkcjonalne 
i trwałe
weber 4650 Design Color to system umożliwiający  

wykonanie posadzek jednolitych, bez dylatacji własnych.  

Preparaty impregnujące, dające efekt powierzchni matowej 

lub satynowej, tworzą nienasiąkliwą powierzchnię odporną 

na zabrudzenia, gwarantując wyjątkową czystość i całkowitą 

antyalergiczność. Wysoka odporność posadzki na ścieranie 

umożliwi wieloletnią jej eksploatację.

Jeśli jednak z czasem zechcesz zmienić kolor 

czy wykończenie podłogi, wystarczy, że ją wyszlifujesz 

i nałożysz nową, cienką warstwę – w ten prosty sposób 

stworzysz zupełnie inną aranżację Twojego wnętrza.





Unikalny  
styl
Posadzka ukształtowana rękoma profesjonalnych 

i najwybitniejszych wykonawców to za każdym razem  

unikalne i niepowtarzalne dzieło. Powierzchnia może być 

jednolita lub z wyraźnymi cieniami i śladami po obróbce 

narzędziami. Polerowanie podkreśli ciepłe odcienie posadzki, 

dodatkowo podnosząc jej walory artystyczne.  

Każda realizacja staje się dziełem unikatowym, łączącym 

wyjątkowość rozwiązania weber 4650 Design Color  
z talentem naszych wykonawców.





Szybko 
i kreatywnie
Zaawansowana technologia umożliwia bardzo szybkie 

wykonanie posadzki i oddanie jej do użytkowania w ciągu 

zaledwie kilku dni. To jednak nie ogranicza możliwości jej 

kreowania. Posadzka może zostać wykonana w jednym 

kolorze lub można uzyskać specjalne wzory poprzez 

połączenie na jednej powierzchni kilku kolorów.  

Masz praktycznie niczym nieograniczoną swobodę tworzenia 

– wszystko zależy wyłącznie od Twojej wyobraźni.





Pasja 
tworzenia
Wyznaczamy trendy, tworząc rozwiązania przyjazne  

zarówno użytkownikom, jak i środowisku, w którym żyjemy 

i pracujemy. Wykorzystujemy najnowsze technologie. 

Jesteśmy wierni naszym wartościom, a najważniejsze są 

dla nas jakość i zadowolenie klientów – właśnie dlatego 

zalecamy, aby posadzki weber 4650 Design Color  
były w całości wykonywane przez firmy zrzeszone  

w Weber Floor Professional Team.





Serwis weberexpress
Dostarczamy na budowę 

w 24 godziny! 

Zachęcamy Państwa  
do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia 801 62 00 00

Poznaj inne nasze 
produkty podłogowe

weber.floor  
to kompletne rozwiązania 
w zakresie podkładów 
podłogowych, posadzek 
przemysłowych oraz 
posadzek dekoracyjnych

weber.floor to:
  ponad 600 milionów m2 wykonanych 
podkładów podłogowych i posadzek 
przemysłowych

  innowacyjna koncepcja 
wyznaczająca najwyższe standardy 
i jakość

  sieć profesjonalnych wykonawców

  kompletne rozwiązania 
– projektowanie, dostawa 
i wykonanie

Podkłady podłogowe
Masy samopoziomujące i szpachlowe 
do wykonywania gładkich podłoży pod 

różnego rodzaju materiały wykończeniowe

Kleje do wykładzin
Kleje dyspersyjne  

do wykładzin tekstylnych, PVC

Posadzki przemysłowe
Cementowe, samopoziomujące, 

cienkowarstwowe posadzki przemysłowe 
odporne na intensywną eksploatację

Preparaty gruntujące
Systemowe preparaty zwiększające 
przyczepność zapraw do podłoża 


