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סדרה  של מערכות רצפות בטון עיצוביות עם מראה יחודי  

ייחודי  ובלתי ניתן לערעור; תוצאה העונה בצורה מושלמת 

הצבעים אשר למרות היותם מונוכרומטים, הם תמיד 

מייצגת את המשטח האידיאלי: העדר דליפות, קלות 

קבלת השראה משחזור בתי יוקרה ישנים, בתי מגורים 

של המעצב לשמור על הקשר בין הייעוד המקורי של 

אנו  הבית.  של  טיפוסיים  אדריכליים  אלמנטים  כמה 

בטון או רצפות בטון. ואז הרצפה התעשייתית הופכת 

ייחודית מידיי האומן היוצר  לקבלת  מוצר בעל צורה 

האפקט המעונן שלו, ומספק לסביבה המשכיות שרק 

בעלי התנגדות גבוהה לשחיקה ובאותו הזמן, דורשים 

תופס את הסביבה כאנסמבל הרמוני ללא גבולות 

חדש  סוג  ליצור  כדי  הפנים  בעיצוב  משולבים 

מתקיימים בו זמנית עם חומרים עתיקים ומודרנם, 

והן בבתי מלון, מסעדות וחנויות.

היא תוצאה של  דקורטיבית  בטון  הבחירה של רצפת 

במיוחד עם ביצועים ואופי אסתטי. הפתרון הסופי הוא 

על הצרכים של הייחודיים של כל לקוח, הודות למגוון 

מספקים תוצאה שונה ואחרת. רצפה בטון דקורטיבית 

זמן.  לאורך  ועמידות  יציבות  גמישות,  תחזוקה,  ניקוי 

הרצון   ;weber.floordesign עכשווים 

שימור  לכדי  כתוצאה  מביא  החדש,  לייעודו  הבניין 

קירות  פלדה,  חלקי  קורות,  או  עמודים  על  שומרים 

למרכיב העיצובי של הבניין החדש; המציע אפשרות 

אותו, תוך הדגשת המאפיינים החומריים של הבטון עם 

חומרים אלו עשויים להציע. במקביל, אנו עושים רצפות 

  weber.floordesign קלה.  תחזוקה 

שבהם האטמוספירה של העיצוב הארכיטקטוני 

ביותר  המודרני  העיצוב  מגמות  בינהם.  שיח  של 

וכך הם מוצאים את מטרתם בכל חלל הן למגורים 



עיצוב
עכשווי

 5 GRAPHITE weber.floor design  LOFT DESIGN 4



 7 GRAPHITE weber.floor design  LOFT DESIGN 6



 9 WHITE weber.floor design  LOFT DESIGN 8



11 GRAPHITE / WHITE weber.floor design  LOFT DESIGN 10

לאלמנט  הפך  הבטון  של  האופייני  הענן  אפקט  ידי  על  מונוליטיות  רצפות  והריהוט. יצירת  הקירות  עם  מרשימים  ניגודים  ויוצר  בו,  לטעות  שאין  מובהק  עיצובי 



יצירה
ייחודית

13 GOLD weber.floor design  MODERN DESIGN 12



15 GOLD weber.floor design  MODERN DESIGN 14

לאלמנט  הופך  פגם  כל  אותם.  המייצר  האומן  מידיי  אומנותית  יחודית  יצירה 
מבדיל, האפקט הכרומטי הכמעט בלתי צפוי משבח את מראה הרצפה ומשווה 

אווירה ייחודית לבית.



עומד
במבחן

הזמן

17 PEARL weber.floor design  VINTAGE DESIGN 16



19 PEARL / SAND weber.floor design  VINTAGE DESIGN 18



אפקט 
החומר

21 WHITE weber.floor design  NORDIC DESIGN 20
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23 PEARL weber.floor design  NORDIC DESIGN 22



25 WHITE / PEARL weber.floor design 
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 NORDIC DESIGN 24

בית;  של  סגנון  לכל  עצמם  את  מתאימים  חמים  בגוונים  צבעים 
ן  בסגנו הבנוי  בית  משפרים  גם  אך  בו,  לטעות  שאין  עכשווי  עיצוב  של  בסביבה 

וינטאג', מדגישים את הניגודיות בין בטון, צבע ועץ.



מודרני,
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29 ASH weber.floor design  COLOUR DESIGN 28



טעם
אקלקטי

ומגוון

31 GRAPHITE weber.floor design  PUBLIC SPACE DESIGN 30



33 GRAPHITE / SAND weber.floor design  PUBLIC SPACE DESIGN 32



35 SAND / GRAPHITE weber.floor design  PUBLIC SPACE DESIGN 34

שכבת ההגנה  מספקת הגנה יוצאת דופן מפני חדירת מים ומפני כתמי 
על  משפיעה  לא  היא  זמן,  באותו  אך  מבלאי,  דופן  יוצאת  ועמידות  התיישנות 

אפקט החומר, הטבעי החיוני של רצפת הבטון.



weber.floordesign

weber.floordesign  ASHweber.floordesign  GOLD

weber.floordesign  SAND weber.floordesign  GRAPHITE

weber.floordesign   WHITE weber.floordesign  PEARL

פלטתצבעים

37 weber.floor design 

מפרט טכני
)EN 13,892-2 תקן CT-C30-F7( עמידות מכנית גבוהה

)EN 13,813 תקן RWA1 עמידות גבוהה בפני שחיקה )סוג
שטיחות גבוהות

ייבוש מהיר

יישום
ביד או על ידי מכונה

עובי: מ 3 מ"מ עד 10 מ"מ
תנועת הולכי רגל: לאחר 24 שעות

תנועת הולכי רגל כבדה )חנויות(: לאחר 7 ימים
 

שימוש מתוכנן
מיועד לשימוש אפילו עם תנועת הולכי רגל כבדה.

 
גימור

לגימור weber.floor design נשתמש ב- weber.floor protect, שרף פוליאוריטן על בסיס מים
להגנה ועמידות לאורך זמן. החומר מבטיח הגנה מקסימלית מפני כתמי שחיקה

מה שהופך את הרצפה לקלה לתחזוקה ונקיון.
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DESIGN 38 SAINT-GOBAIN 39

פתרונות העיצוב של Saint-Gobain נראים בבירור לא רק ב Gyproc פתרונות לבניה יבשה קירות גבס ותקרות, אשר 
מטבעם, בעלי גמישות רבה ומסוגלים לספק את השאיפות האמנותיות האולטימטיביות ביותר של מעצבים ומעצבי 
הבטון  רצפות  פנימי,  לשימוש   Saint-Gobain Glass והאלגנטיות  הצבע  המגוון,  אחרים.  פתרונות  גם  אלא  פנים, 
WEBER שמאפשרים לתת מראה תעשייתי בתוך חללי מגורים, מערכות הבידוד התרמי והאקוסטי  הדקורטיבי של 
של ISOVER , אשר יכולים להגיע לרמות של נוחות ורווחה גבוהות, כל זה יחד תורמים לחוויה העשירה וחדשנית של 

.Saint-Gobain
מציאות תעשייתית, של Saint-Gobain לא מפספסת

 את הטעם של עיצוב יצירתי ופונקציונלי!

העיצוב הוא אלמנט חשוב בענף הבנייה. הפתרונות 
והמוצרים שפיתחה Saint-Gobain משלבים 

פונקציונליות, נוחות וביטחון עיצובי.

Il DESIGN
secondo SAINT-GOBAIN 
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