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ELEMENTY OCHRONNE
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ODBOJNIKI

Elementy ochronne znajdują zastosowanie m.in. 
w zakładach przemysłu spożywczego (browary, 
mleczarnie, masarnie), w obiektach gastronomicznych 
i szpitalach. Kształt, średnica rur, wysokość odbojów 
oraz parametry wytrzymałościowe projektowane 
zgodnie są z indywidualnymi oczekiwania klienta. 

Do produkcji używamy standardowo rur i blach 
o grubościach od 1,5 do 3 mm. Oferowane są powierzchnie 
w wykończeniu matowo-trawionym lub szczotkowanym. 
Odbojniki mocowane są w otworach w posadzce 
zalewanych następnie betonem lub przy pomocy kotew 
chemicznych lub rozprężnych przytwierdzających kołnierz 
odbojnika do posadzki. 

Całość stanowi trwały i higieniczny element pozwalający 
z jednej strony na ochronę ścian, drzwi przesuwnych 
lub innych obiektów, a z drugiej nie przeszkadza 
w utrzymaniu czystości w obszarze chronionym. 
Bezkorozyjność oraz brak ulegającej destrukcji przy 
uderzeniu powłoki lakierniczej stanowi zasadniczą 
zaletę odbojników wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Produkt, w momencie uderzenia, ulega jedynie 
odkształceniom, utrzymując cechy higieniczności.
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COKOŁY

COKOŁY ZE STALI NIERDZEWNEJ.

W zakładach spożywczych, chemicznych i farmaceu-
tycznych istnieje konieczność zachowania szczegól-
nie surowych wymogów higienicznych. Polega ona 
miedzy innymi na osłonięciu miejsc na styku posadzki 
ze ścianą i ścian z sufitem, gdzie może gromadzić się 
brud i wilgoć, tworząc tym samym warunki sprzyjające 
namnażaniu się bakterii. 

Znakomitym i prostym rozwiązaniem są listwy 
przyścienne, zwane także cokołami, wykonane w całości 
ze stali nierdzewnej. Odpowiednio profilowane, 
precyzyjnie dopasowane do paneli ściennych, 
konstrukcji betonowych, doskonale zabezpieczają 
wspomniane powierzchnie. Ofertę ATT w tym zakresie 
uzupełniają elementy wykończeniowe, takie, jak 
narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Na połączeniu 
listew z posadzką stosuje się odpowiednie masy 
uszczelniające, które są odporne na działanie silnych 
środków dezynfekcyjnych i wysokich temperatur. 

W portfolio produktów znajdują się zarówno cokoły 
ściśle przylegające do paneli, jak i wypełniane betonem, 
a następnie zaślepiane specjalnymi deklami.
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Płytki stalowe ATT wykonane są z blachy o grubości 2-3 
mm (także w wersji antypoślizgowej), charakteryzują 
się wysokim stopniem odporności na zniszczenia 
i uszkodzenia i wytrzymują praktycznie każde 
obciążenie występujące w przemyśle i transporcie. 

Mając na uwadze najwyższe normy jakościowe 
i estetyczne, które muszą spełniać oferowane przez 
nas produkty, a także wysokie wymagania higieniczne 
i  ekologiczne,  występujące np. w przemyśle 
spożywczym, oferujemy produkty ze stali nierdzewnej, 
które  oprócz  właśc iwośc i  antykorozy jnych, 
charakteryzują się długą żywotnością. 

ZASTOSOWANIE

-  zakłady przemysłu ciężkiego,
-  zakłady przemysłu spożywczego,
-  hale produkcyjne,
-  magazyny, place składowe,
-  drukarnie,
-  rampy rozładunkowe,
-  odlewnie, huty.

ZALETY

-  wytrzymałość na duże obciążenia powierzchni,
-  trwałość i długa żywotność,
-  bezpieczeństwo,
-  brak konieczności prac związanych  

z renowacją posadzki,
-  zapewniamy doradztwo techniczne podczas całego 

procesu realizacji zamówienia,
-  montaż na życzenie Klienta.

NIERDZEWNE PŁYTKI 
PODŁOGOWE
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DYLATACJE

LISTWY DYLATACYJNE

Dla  zapob ieżen ia  pękn ięć  posadzk i 
wykonanej na większych powierzchniach, 
ich wykonawcy stosują nacięcia dylatacyjne. 
Nierdzewna dylatacja nakładkowa stanowi 
element kompensujący przesuw posadzki, 
jednocześnie tworzy zabezpieczenie 
szczeliny przed gromadzeniem się w niej 
wszelkiego rodzaju nieczystości.


