
Design flooring systems for 
commercial demands

Designerskie posadzki
w obiektach komercyjnych



Sztuka od podstaw
Art on the floor
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W przemyśle powłoki posadzkowe z żywicy poliuretanowej 
i epoksydowej są od dawna wyznacznikiem nowoczesnych 
standardów. Wynika to w głównej mierze z ich wysokiej 
wytrzymałości oraz unormowanej, certyfikowanej 
metody aplikacji. Obecnie te odporne posadzki są 
stosowane w budynkach komercyjnych, publicznych 
i prywatnych. Wiele z tych nowych obszarów stosowania 
robi użytek z dekoracyjnych możliwości, jakie dają 
elementy dekoracyjne posadzki: można je w każdym 
szczególe zindywidualizować zarówno kolorystycznie, jak 
i pod w względem struktury. Otwiera to zupełnie nowe 

możliwości projektowe dla architektów, budowniczych 
i firm. Powłoki jednobarwne, ekscytujące mieszanki 
barw lub wyraziste wtrącenia - każda podłoga staje się 
elementem stylistycznym, który definiuje pomieszczenie.
W obiektach komercyjnych, takich jak np. sklepy spożywcze 
i butiki z modą oraz powierzchnie reprezentacyjne takie 
jak biura, sale konferencyjne i foyer dekoracyjne systemy 
podłóg nadają im wysoką rozpoznawalność, optymalny 
komfort chodzenia, zwiększoną odporność na poślizg 
oraz zapewniają łatwe utrzymanie w czystości, przyjemną 
atmosferę pracy i dobre samopoczucie.

Niepowtarzalne i indywidualne wzornictwo
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In industrial environments, polyurethane and epoxy resins 
have been the state of the art for a long time. This is mainly 
due to their resistance to all kinds of loads and their time-
efficient application. Nowadays these resilient floorings are 
widely used in commercial spaces, but also in public and 
 private buildings, which is also because in many of these 
fields of application the decorative features of a design 
floor represent an important additional advantage: they 
can be customised down to the last detail with  regard to 
colour and surface texture. They offer entirely new design 
possibilities to architects, owners and businesses.  

Single-colour flow coatings, exciting colour mixtures or 
eye-catching colour combinations blindings – each floor 
becomes a room- defining style element. 

In commercially used objects, such as in food retail or 
 fashion boutiques, as well as for representative areas,   
such as offices, conference rooms and foyers, decorative 
floor systems, with their high recognition value, optimal 
walking comfort, increased slip resistance as well as good 
cleanability create a pleasant work and living atmosphere.

Unique and individual design
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Indywidualne  
wzornictwo posadzek
Individual design floors

Designerskie posadzki Remmers otwierają szerokie możliwości 
projektowania wysokiej jakości wytrzymałych i niepowtarzalnych 
podłóg. Posadzka bezspoinowa, dostępna opcjonalnie w wersji 
kolorowej lub metalicznej, ze specjalną „posypką” z płatków 
dopasowuje się do każdego wnętrza, a przy tym stanowi unikalny 
element dekoracyjny.

Remmers decorative design floors offer a wide range of possibilities 
for the design of high-quality and hard-wearing floors. They are 
optionally available with coloured or metallic surfaces as well  
as special blindings, the jointless floors perfectly adapts to any 
interior design – while at the same time being either unique or 
a concept floor.

Obszary stosowania / Application Range ......................................  06

Systemy / Systems................................................................................ 18
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Wskazówki i porady / Tips and useful information ....................  46
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Systemy posadzek Remmers otwierają dla architektów i budowni-
czych perspektywy w projektowaniu wnętrz. Ze względu na wysoki 
stopień indywidualizacji stanowią one alternatywę dla konwencjo-
nalnych systemów podłogowych pod względem kosztów oraz czasu  
i są stosowane równie często w sektorze komercyjnym, publicznym, 
jak i prywatnym.

Remmers floors coating systems open up new perspectives for  
interior design to architects, owners and businesses. The high  
degree of customization makes them a cost-effective and time- 
efficient alternative to conventional flooring systems and they  
are equally suitable for commercial, public and private use.

Obszary stosowania
Application Range
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W modzie liczy się indywidualność i estetyka. Dlatego wielkie 
marki tej branży tak dużą wagę przywiązują do przeniesienia 
swoich barwnych światów do architektury wnętrz, a zwłaszcza 
na podłogi. Designerskie posadzki Remmers umożliwiają  
różnorodne kombinacje kolorystyczne, a dzięki antypoślizgo-
wym właściwościom zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, 
zwiększoną ergonomię i optymalny komfort poruszania się.

In fashion, individuality and aesthetics matter. Consequently, 
it has become an even more important factor for established 
brands to transfer their colour worlds to their interior design 
and, in particular, to the floor. Remmers design floors 
allow a wide range of colour combinations and ensure  
a safe environment with their anti-slip properties,  
enahnced ergonomics and optimal walking comfort.

Butiki odzieżowe
Fashion boutiques
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Przyjazny, jasny i zapraszający. Celem projektu sklepu jest 
zapewnienie klientowi maksymalnie atrakcyjnych warunków 
do dokonywania zakupów. Dzięki designerskim posadzkom 
Remmers poszczególne obszary funkcjonalne sklepu 
i asortymenty spożywcze można od siebie oddzielić za 
pomocą różnych kolorów, wzorów i struktur, tak aby klient 
mógł się idealnie orientować. Ponadto systemy posadzkowe 
firmy Remmers są szczególnie łatwe w czyszczeniu 
i wytrzymują w obiektach handlowych bardzo duże 
obciążenia powodowane przez ruch klientów.

Open, friendly and inviting. Stores must be designed in 
a way that allows customers an optimal shopping expe-
rience. The diverse colours, patterns and textures of the 
Remmers design floors can be used to create smart delimi-
tations for single functional areas or food product ranges 
that provide customers with clues for optimal orientation. 
In addition, the Remmers floor systems are particular easy 
to clean and durably resist to the extreme walking loads 
of the  retail business.

Handel
spożywczy
Food retail
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To miejsca, w których podejmowane są ważne decyzje. Czy to 
biura, sale konferencyjne, czy foyer - w obiektach reprezenta-
cyjnych wysokiej jakości pozbawiona spoin podłoga to jeden 
ze sposobów na wyrażenie wysokiego poziomu profesjonali-
zmu wobec klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

Dzięki ogromnej różnorodności kolorów i struktur, posadzki 
Remmers doskonale komponują się z architekturą 
korporacyjną. Są szczególnie niskoemisyjne i zapewniają 
znaczną redukcję hałasu powodowanego przez odgłos kroków, 
a to zapewnia przyjemną atmosferę pracy. Dodatkowo posadzki 
te nadają się także do miejsc, w których używa się krzeseł  
na kółkach, co także pozytywnie wpływa na komfort pracy. 

Here is where decisions are taken. Whether in office facilities, 
conference rooms or lobbies – in representative areas a high-
quality, joint-free flooring conveys a high degree  
of professionalism towards customers, business partners  
and employees. 

Remmers design floors are perfectly adapted to corporate 
architecture with their enormous variety of colours and 
textures. Moreover, they are suitable for chair rollers,  
particularly low on emissions and achieve a significant  
reduction in impact sound to create a pleasant work  
atmosphere.

Wnętrza biznesowe
Office premises
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Kreatywność we własnych czterech ścianach zaczyna się 
od podłogi. Dlatego kolorowe posadzki Remmers są zawsze 
sprawdzoną i prawdziwą alternatywą dla konwencjonalnych 
wykładzin podłogowych.

Czy to lekkie smugi, dyskretne marmurkowanie, czy faktury 
artystyczne – prawie żaden inny system podłóg nie daje 
możliwości tak indywidualnego dopasowania do własnych 
potrzeb, a tym samym zachowania świeżości wyglądu przez 
wiele lat.

Creativity in one’s own home starts with the floors. This  
is why the Remmers colour floorings are always also  
a statement and a real alternative to conventional floor 
coverings. 

Slight streaks, unobtrusive marbling or creative textures 
– hardly any other flooring system can be so individually 
matched to one’s own needs while maintaining its fresh 
look over the course of many years.

Mieszkania  
prywatne 
Private homes
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W przedszkolach, szkołach, bibliotekach czy na uniwersytetach 
wymagania stawiane powłokom posadzkowym w miejscach 
publicznych są wielostronne. Szczególnie ważna jest tu 
funkcjonalność podłogi oraz wygląd.

Podłogi projektowane przez firmę Remmers umożliwiają 
instytucjom publicznym dostęp do dopasowanych 
kolorystycznie, odpornych i ekonomicznych systemów 
posadzek. Spełniają one wszystkie wymagania 
w odniesieniu do emisji i odporności ogniowej oraz 
przechodzą wszystkie niezbędne testy w obszarach 
publicznych, takich jak antypoślizgowość i redukcja hałasu.

Kindergartens, schools, libraries or universities – different 
types of public institutions pose a wide range of require-
ments for floor coatings. Here it is the functionality of the
floor that is the top priority but aesthetics play also an  
important role. 

Remmers Design Floors and enable public institutions to 
access colour-coordinated, resistant and  
economical floor coating systems. They meet all require-
ments with regard to emissions and fire behaviour and 
pass all necessary tests in such areas as slip-resistance and 
impact sound reduction that are relevant for public spaces.

Obiekty publiczne
Public areas
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Systemy posadzkowe
Floor systems



Uzyskanie równej i bezspoinowej płaszczyzny posadzki jest 
z pomocą systemów Remmers zadaniem łatwym, szybkim 
i bezpiecznym. W zależności od stanu podłoża i pożądanego 
profilu właściwości gotowej posadzki Remmers oferuje duży 
wybór różnych systemów. Niezależnie od tego, czy chodzi o kolory 
jednolite, z metalicznym połyskiem, czy też z posypką – rodzaj 
końcowej powłoki zależy od indywidualnych pomysłów i wymagań 
projektowych.

An even and continuous, jointless floor surface is particularly  
easy, fast and reliably to produce with the Remmers floor systems. 
 Depending on the substrate and the desired profile of properties  
of the finished flooring, Remmers offers a wide choice of different 
layer build-ups. Whether it is plain colours, metallic finish or blending 
layer– the type of final coating can be applied according to your 
own imagination and design requirements. 
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Color-Systems

Mono-Color system
Jednobarwna powłoka poliuretanowa
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Mostkująca rysy, elastyczna, 
jednobarwna powłoka 
wylewana, przeznaczona do 
miejsc średnio obciążanych, 
w których wymagany jest 
komfort użytkowania. 
Opcjonalnie z matową lub 
antypoślizgową powłoką.

Właściwości
  Łatwe utrzymanie  

w czystości
  Antypoślizgowość i komfort
  Bardzo odporna

Zastosowanie
  Korytarze i ciągi piesze
  Biura
  Outlety

Świadectwa badań *
  Klasa odporności ognio-

wej Bfl-s1
  Test na mostkowanie rys
  Badanie emisji
  Certyfikat bezpieczeństwa 

dla żywności (PUR Uni 
Color New)

  Wytrzymałość na (dalsze) 
rozdzieranie

Crack-bridging, flexible and 
unicoloured flow coating for 
areas with low or medium 
loads and the desired walk-
ing comfort. Optionally with 
a matt or anti-slip surface. 

Properties
  Good cleanability
  Walking comfort  

and safety
 Very resistant

Application
  Hallways and  

walking routes
  Office facilities
 Outlet stores

Test certificates *
  Fire class Bfl-s1
  Crack bridging test
 Emission test
  Food safety certificate 

(PUR Uni Color New)
  Tear resistance 

2

1

Grubość systemu: ok. 1,5 mm
System layer thickness: approx.

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

 Opcjonalna Epoxy ST 100 ok. 0,50 kg/m² 
 szpachówka drapana + wypełniacz /  ok. 0,50 kg/m² 
 Optional Filler material 
 scratch coat (np. Selectmix SBL)

2 Powłoka rozlewna PUR Uni Color New ok. 2,00 kg/m² 
 Flow coating

3 Powłoka zamykająca PUR Color Top M ok. 0,12 kg/m² 
  Sealer

SL Deco Color 01-2
Elastyczna, jednobarwna, poliuretanowa powłoka rozlewna
Flexible, unicoloured PUR flow coating

3

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla 
wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez 
wymianę powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie 
mają indywidualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.

21
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Color-Systems

Multi-Color system
Wielobarwne powłoki poliuretanowe
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Różnorodność kolorystyczna 

w systemach barwnych 
Colour range of the Color-Systems

Systemy posadzkowe Remmers wymienione w części 
„Color-Systems” dostępne są we wszystkich popularnych 
kolorach systemów RAL, RAL-Design i NCS. Ponadto kolory 
mogą być tworzone w oparciu o barwy wzorca i można 
regulować ich intensywność. Różnorodność kolorów jest 
więc prawie nieograniczona.

Remmers floor systems listed in the Color-Systems section 
are available in all colours of the current RAL, RAL-Design 
and NCS colour systems. In addition, colours can be pro-
duced to exactly match any given sample and their intensity 
can also be regulated. There are practically no limits to the 
range of available colours.

Biały drogowy (RAL 9016) + gencjana (RAL 5010) 
traffic white (RAL 9016) + gentian blue (RAL 5010)

Perłowy (RAL 1013) + beżowy (RAL 1001) 
oyster white (RAL 1013) + beige (RAL 1001)

Jasnoszary (RAL 7035) + bazaltowoszary(RAL 7012) 
light grey (RAL 7035) + basalt grey (RAL 7012)

Czerwony drogowy (RAL 3020) + głęboka czerń (RAL 9005) 
traffic red (RAL 3020) + jet black (RAL 9005)

Gencjana (RAL 5010) + żółtozielony (RAL 6018) 
gentian blue (RAL 5010) + yellow green (RAL 6018)

Antracytowy (RAL 7016) + jasnoszary (RAL 7035) 
anthracite grey (RAL 7016) + light grey (RAL 7035)
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Color-Systems
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Dwukolorowa technika dys-
kretnego marmurkowania 
z samorozlewwną powłoką 
poliuretanową. Mostkująca 
rysy, odporna na UV i ela-
styczna, przeznaczona do 
miejsc o podwyższonych 
walorach estetycznych i in-
dywidualnym charakterze.

Właściwości
  Indywidualna charaktery-

styka
  Mostkowanie rys
  Dyskretne marmurkowanie

Zastosowanie
  Sale powitalne
  Sale konferencyjne
  Sklepy i butiki

Świadectwa badań *
  Antypoślizgowość R 10
  Klasa odporności ognio-

wej Bfl-s1
  Test na mostkowanie rys
  Badanie emisji
  Test na obciążenie  

kółkami foteli
  Badanie trwałości kolorów
  Reakcja na odciski (nóżki 

mebli)
  Potwierdzone tłumienie 

odgłosu kroków

PUR flow coating in a two- 
colour technique with a light 
marbling. Crack-bridging, 
UV-stable and flexible for 
areas with enhanced visual 
appearance and individual 
character.

Properties
 Individual characteristics 
  Crack-bridging
 Discreet marbling

Application
 Entrance halls
 Conference rooms
  Shops and boutiques

Test certificates *
  Slip resistance R 10
  Fire class Bfl-s1
  Crack bridging test
 Emission test
 Castor chair test
 Colour fastness test
  Residual indentation  

(furniture foot)
  Tested impact sound  

reduction

Grubość systemu: ok. 2,0 mm 
System layer thickness: approx.

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Powłoka rozlewna PUR Deco Color New ok. 3,00 kg/m² 
 Flow coating (np. 98 % baza /  
 Two-colour technique Base colour  
  2% kontrast /  
  Contrast colour)

3 Powłoka zamykająca PUR Top M Plus ok. 0,10 kg/m² 
  Sealer

SL Deco Color 01-3
PUR powłoka rozlewna w technice dwubarwnej
PUR flow coating in a two-colour technique

2

1

3

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Dwukolorowa technika 
z użyciem mieszanki 50/50, 
pozwalająca uzyskiwać kon-
trastowo marmurkowane 
powłoki poliuretanowe. 
Mostkuje rysy, elastyczna 
i odporna na UV, przezna-
czona do miejsc, w których 
wymagane są podwyższone 
walory estetyczne.

Właściwości
  Kontrastowe marmurko-

wanie
  Mostkowanie rys
  Trwałe kolory

Zastosowanie
  Foyer
  Mieszkania prywatne
  Sklepy i butiki 

Świadectwa badań *
  Klasa odporności ognio-

wej Bfl-s1
  Test na mostkowanie rys
  Badanie emisji
  Test na obciążenie kół-

kami foteli
  Badanie trwałości kolorów
  Reakcja na odciski (nóżki 

mebli)
  Potwierdzone tłumienie 

odgłosu kroków

Two-colour technique 
with a 50/50 mixture for 
a high-contrast marbling 
with PUR flow coating. 
Crack-bridging, UV-stable 
and flexible for areas with 
enhanced visual appear-
ance and individual char-
acter.

Properties
  High-contrast marbling 
  Crack-bridging
 Colourfast

Application
  Foyers
 Private rooms
  Shops and boutiques 

Test certificates *
  Fire class Bfl-s1
 Crack bridging test
 Emission test
 Castor chair test
 Colour fastness test
  Residual indentation  

(furniture foot)
  Tested impact  

sound reduction

Grubość systemu: ok. 2,0 mm 
System layer thickness: approx.

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Powłoka rozlewna PUR Deco Color New ok. 3,00 kg/m² 
 Dwukolorowa (np. podział 50% / 50%) 
 Flow coating  / Colour separation) 
 Two-colour technique

3 Powłoka zamykająca PUR Aqua Top M ok. 0,12 kg/m² 
  Sealer

SL Deco Color 01-4
Dwubarwna rozlewna powłoka PUR
PUR flow coating in a two-colour technique

2

1

3

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Metallic-Systems

Metallic System
Metaliczne powłoki epoksydowe
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Szlachetna  
kolorystyka metali
Colour range of the Metallic-Systems

The high-quality metallic systems are available in a total 

of eight different colours and give the room a particularly 

elegant character due to their flowing colour patterns.

Wysokiej jakości systemy metaliczne są dostępne w ośmiu 

różnych kolorach. Za sprawą „przepływających” barw 

nadają pomieszczeniu szczególnie szlachetny charakter.

chartreux

venato

marrone

siena

aurum

menta

cobre

bordeaux
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Epoxy flow coating with 
 metallic finish, very good 
UV stability and a matt, an-
ti-slip polyurethane  
sealant for up to medium 
loads.

Properties
  Individual characteristics
  Good mechanical  

resistance
  Slip-resistant surface

Application
  Conference rooms
  Foyers
  Shops and boutiques

Test certificates *
 Slip resistance R 10
  Ascending damp test 

(Epoxy ST 100)
  Chemical resistance list
  Fire classification test

Grubość systemu: ok. 2,0 mm 
System layer thickness: approx.

SL Deco Metallic 01-03
Metaliczno-epoksydowa powłoka rozlewna 
Metalufloor Epoxy flow coating 

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Warstwa bazowa Epoxy Primer PF New ok. 0,80 kg/m² 
 Base coat (RAL 7001) 
  + wypełniacz /  ok. 0,40 kg/m² 
  Filler material  
  (np. Selectmix 01/03)

3 Powłoka rozlewna Epoxy UV 100 New ok. 1,50 kg/m² 
 Flow coating + Selectmix SBL ok. 1,50 kg/m² 
  + pigment Metalufloor ok. 0,05 kg/m²

4 Powłoka zamykająca PUR Top M Plus ok. 0,10 kg/m² 
  Sealer

2

1

3

4

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.

Epoksydowa powłoka o wy-
glądzie metalicznym i bardzo 
dobrej odporności na pro-
mieniowanie UV, wyposażona 
w matową, antypoślizgową 
poliuretanową powłokę 
utrwalającą do miejsc wystę-
powania średnich obciążeń.

Właściwości
  Indywidualna charaktery-

styka
  Dobra wytrzymałość me-

chaniczna
  Antypoślizgowa powierzch-

nia

Zastosowanie
  Sale konferencyjne
  Foye
  Sklepy i butiki

Świadectwa badań *
 Antypoślizgowość R 10
  Badanie pod kątem zawil-

gocenia od spodu (Epoxy 
ST 100)

  Klasa odporności chemicznej
  Badanie odporności 

ogniowej



32

Epoksydowa powłoka 
o metalicznym wyglądzie 
i bardzo dobrej odporno-
ści na promieniowanie UV, 
wyposażona w matowe, 
antypoślizgowe zamknięcie 
poliuretanowe, przezna-
czona do miejsc występo-
wania lekkich obciążeń.

Właściwości
  Indywidualna charaktery-

styka
  Dobra wytrzymałość  

mechaniczna
  Antypoślizgowa  

powierzchnia

Zastosowanie
  Sklepy i butiki
 Przedsionki
 Powierzchnie wystawowe

Świadectwa badań *
 Antypoślizgowość R 9
  Badania na zwilgocenie 

od spodu (Epoxy Primer 
PF New)

  Lista odporności chemicznej
  Badanie odporności 

ogniowej

Epoxy flow coating with 
 metallic finish, very good 
UV stability and a matt, an-
ti-slip polyurethane  
sealant for light loads.

Properties
  Individual characteristics
  Good mechanical  

resistance
  Slip-resistant surface

Application
  Shops and boutiques
 Entrance areas
 Exposition surfaces

Test certificates *
 Slip resistance R 9
  Ascending damp test 

(Epoxy Primer PF New)
  Chemical resistance list
  Fire classification test

Grubość systemu: ok. 2,0 mm 
System layer thickness: approx.

SL Deco Metallic 01-04
Metaliczno-epoksydowa powłoka rozlewna 
Metalufloor Epoxy flow coating 

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Warstwa bazowa Epoxy Primer PF New ok. 0,80 kg/m² 
 Base coat (RAL 7001) 
  + wypełniacz /  ok. 0,40 kg/m² 
  Filler material 
  (np. Selectmix 01/03)

3 Powłoka rozlewna Epoxy UV 100 New ok. 1,50 kg/m² 
 Flow coating + Selectmix SBL ok. 1,50 kg/m² 
  + pigment Metalufloor ok. 0,05 kg/m²

4 Powłoka zamykająca PUR Aqua Top 500 2K M ok. 0,18 kg/m² 
  Sealer

2

1

3

4

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Powłoka rozlewna z zawarto-
ści spoiwa QP, o metalicznym 
wyglądzie, bardzo szybko 
twardniejąca, z matową,  
antypoślizgową powłoką  
zamykającą.

Właściwości
  Możliwość bardzo szyb-

kiego przeprowadzenia 
renowacji

  Indywidualna charaktery-
styka

  Antypoślizgowa po-
wierzchnia

  Możliwość stosowania na 
zewnątrz

Zastosowanie
  Lokale sklepowe
  Outlety
  Loże

Świadectwa badań *
  Badania na zwilgocenie od 

spodu (Epoxy ST 100)
  Lista odporności chemicznej
  Klasa odporności ogniowej

Flow coating with QP  
binders in metallic finish 
with a very short hardening 
time and a matt, anti-slip 
polyurethane sealant.

Properties
  Allows very fast  

refurbishment 
  Individual characteristics 
  Slip-resistant surface

Application
 Shops
 Outlet stores
 Loge suites

Test certificates *
  Ascending damp test  

(Epoxy ST 100)
  Chemical resistance list
 Fire classification test

Grubość systemu: ok. 2,0 mm
System layer thickness: approx.

SL Deco Metallic 01-06
Powłoka rozlewna Metalufloor QP 
Metalufloor QP flow coating

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Warstwa bazowa Epoxy Primer PF New ok. 0,80 kg/m² 
 Base coat (RAL 7001) 
  + wypełniacz / ok. 0,40 kg/m² 
  Filler material 
  (np. Selectmix 01/03)

3 Powłoka rozlewna QP 100 ok. 1,50 kg/m² 
 Flow coating + Selectmix SBL ok. 1,50 kg/m² 
  + pigment Metalufloor ok. 0,05 kg/m²

4 Powłoka zamykająca PUR Aqua Top M ok. 0,12 kg/m² 
  Sealer

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; conse-
quently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Poliuretanowe posadzki z barwnymi płatkami
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Mostkująca rysy, odporna 
na promieniowanie UV, ela-
styczna powłoka wylewana 
z kontrastową posypką i lekką 
strukturą do miejsc występo-
wania średnio ciężkich obcią-
żeń. Dostępne z powierzchnią 
matową lub antypoślizgową.

Właściwości
  Mostkuje rysy, elastyczna
  Antypoślizgowa  

powierzchnia
  Bardzo dobra odporność 

na UV

Zastosowanie
  Sale powitalne
  Biura
  Pomieszczenia handlowe

Świadectwa badań *
 Antypoślizgowość R 10
  Klasa odporności ognio-

wej Bfl-s1
  Test na mostkowanie rys
  Badanie emisji
  Test na obciążenie kół-

kami foteli
  Badanie trwałości kolorów
  Reakcja na odciski (nóżki 

mebli)
  Potwierdzone tłumienie 

odgłosu kroków

Crack-bridging, UV-stable, 
flexible flow coating with 
contrasting blinding and 
a slightly textured surface 
for areas exposed to light 
or medium loads.

Properties
  Tread-elastic and  

crack-bridging
  Slip-resistant surface
  Very good UV stability

Application
 Entrance halls
 Office facilities
 Salesrooms

Test certificates *
 Slip resistance R 10
 Fire class Bfl-s1
 Crack bridging test
 Emission test
 Castor chair test
 Colour fastness test
  Residual indentation  

(furniture foot)
  Tested impact  

sound reduction

Grubość systemu: ok. 1,5 mm 
System layer thickness: approx.

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

 Opcjonalna Epoxy ST 100 ok. 0,50 kg/m² 
 szpachlówka drapana + wypełniacz /  ok. 0,50 kg/m² 
 Optional Filler material 
 scratch coat (np. Selectmix SBL)

2 Powłoka rozlewna PUR Deco Color New ok. 2,00 kg/m² 
 Flow coating

3 Płatki kontrastowe Articoflake ok. 0,02 kg/m² 
 Contrast blinding

4 Powłoka zamykająca PUR Top M Plus ok. 0,10 kg/m² 
  Sealer 

SL Deco Flake 01-3
Odporna na UV, elastyczna, rozlewna powłoka PUR z płatkami kontrastowymi
UV-stable, flexible PUR flow coating with a contrast blinding

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Mostkująca rysy, elastyczna 
powłoka rozlewna o Mul-
ticolor Optik i delikatnej 
strukturze, przeznaczona  
do miejsc występowania 
średnich obciążeń.  
Z matową, antypoślizgową  
powierzchnią.

Właściwości
  Mostkowanie rys
  Dobra wytrzymałość  

mechaniczna 
  Antypoślizgowa  

powierzchnia

Zastosowanie
 Przebieralnie
 Ciągi piesze
 Przedsionki

Świadectwa badań *
  Antypoślizgowość 
  Klasa B w Klasyfikacji  

antypoślizgowości
  Klasa odporności ognio-

wej Bfl-s1
  Test na mostkowanie rys 

(PUR Uni Color New)

Crack-bridging, flexible flow 
coating with a fine, mul-
ti-colour appearance and 
a slightly textured surface 
for areas exposed to light 
or medium loads. With 
a matt and slip-resistant 
surface.

Properties
 Crack-bridging
  Good mechanical  

resistance
  Slip-resistant surface

Application
 Dressing rooms
 Walking routes
 Entrance areas

Test certificates *
 Slip resistance 
 Barefoot classification B
 Fire class Bfl-s1
  Crack bridging test 

(PUR Uni Color New)

Grubość systemu: ok. 2,0 mm 
System layer thickness: approx.

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy ST 100 ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Warstwa bazowa PUR Uni Color New ok. 1,00 kg/m² 
 Base coat

3 Płatki Sedimentflocken ok. 1,00 kg/m² 
 Flake blinding Sediment Flakes

4 Przezroczysta Epoxy UV 100 New ok. 0,20 kg/m² 
 powłoka utrwalająca + 5 % ADD 250 
 Transparent  
 fixation layer

5 Powłoka zamykająca Epoxy UV 100 New ok. 0,20 kg/m² 
  Sealer + 5 % ADD 250

SL Deco Flake 01-07
Elastyczna poliuretanowa powłoka wielobarwna
Flexible PUR flow covering with multi-colour appearance

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Dyfuzyjna, jedwabiście-ma-
towa wielobarwna powłoka 
do powierzchni o poddawa-
nych średnim obciążeniom. 
Z matową i antypoślizgową 
powierzchnią.

Właściwości
  Przepuszczalność pary 

wodnej
  Dobra wytrzymałość me-

chaniczna
  Antypoślizgowa po-

wierzchnia

Zastosowanie
  Szkoły
  Przedszkola
  Stołówki

Świadectwa badań *
  Antypoślizgowość R 10
  Klasa odporności ognio-

wej Bfl-s1
  Badanie emisji

Vapour-permeable, silk-matt 
multi-coloured flooring for 
use in areas with light to 
medium loads. With a matt 
and slip-resistant surface.

Properties
  Permeable to  

water vapour
  Good mechanical  

resistance
  Slip-resistant surface

Application
 Schools
 Kindergartens
 Cafeterias

Test certificates *
 Slip resistance R 10
 Fire class Bfl-s1
  Emission test

Grubość systemu: ok. 1,5 mm 
System layer thickness: approx.

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy BS 2000 New ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Szpachlówka drapana Epoxy BS 4000 min. 0,70 kg/m² 
 na mm + wypełniacz / min. 1,05 kg/m² 
 Scratch coat Filler material 
 each mm (np. Selectmix SBL)

3 Warstwa bazowa Epoxy BS 3000 SG New min. 0,40 kg/m² 
 Base coat

4 Płatki Colorid Collection ok. 0,50 kg/m² 
 Flake blinding  do 0,70 kg/m²

5 Przezroczysta PUR Aqua Top 500 2K M ok. 0,18 kg/m² 
 warstwa utrwalająca 
 Transparent  
 fixation layer

6 Powłoka zamykająca PUR Aqua Top 500 2K M ok. 0,18 kg/m² 
  Sealer

SL Colorid WDD 01-4
Paroprzepuszczalna powłoka wielobarwna
Vapour-permeable covering with a multi-colour appearance

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/
opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wy-
robu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez wymianę 
powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne klasy R. Posadzki designerskie mają indy-
widualne cechy charakterystyczne/indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications 
as well as the applicable test certificate. Test certificates only cover the product in question; consequ-
ently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval.  
Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant or blinding materials. Design floors 
present distinguishing features and structures.
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Jedwabiście matowa  
powłoka wielokolorowa 
z antypoślizgową, z gładką 
i jednocześnie antypośli-
zgową powierzchnią.

Właściwości
  Efekt głębi
  Dobra wytrzymałość  

mechaniczna
  Antypoślizgowa  

powierzchnia

Zastosowanie
 Salony
  Sklepy
 Stołówki

Świadectwa badań *
  Klasa odporności  

ogniowej Bfl-s1
  Badanie emisji

Silk-matt, multi-colour  
flooring with an anti-slip 
but smooth surface.

Properties
 Depth effect
  Good mechanical  

resistance
  Slip-resistant surface

Application
 Lounges
  Shops
 Cafeterias

Test certificates *
 Fire class Bfl-s1
 Emission test

Grubość systemu: ok. 2,0 mm 
System layer thickness: approx.

SL Deco Flake 01-8
Okładzina wielokolorowa z efektem głębi
Multi-colour flooring with depth effect

 Układ warstw Nazwa produktu Zużycie 
 System Product name Application rate

1 Powłoka gruntująca  Epoxy BS 2000 New ok. 0,30 kg/m² 
 Primer coat

2 Szpachlówka drapana Epoxy BS 4000 min. 0,70 kg/m² 
 na mm + wypełniacz /  min. 1,05 kg/m² 
 Scratch coat Filler material 
 each mm (np. Selectmix SBL)

3 Warstwa bazowa Epoxy BS 3000 SG New min. 0,40 kg/m² 
 Base coat

4 Płatki Sedimentflocken ok. 0,70 kg/m² 
 Flake blinding Sediment Flakes

5 Przezroczysta Epoxy UV 100 New ok. 0,30 kg/m² 
 warstwa utrwalająca 
 Transparent  
 fixation layer

6 Powłoka Epoxy UV 100 New ok. 1,00 kg/m² 
 Coating

7 Powłoka zamykająca PUR Aqua Top M ok. 0,12 kg/m² 
  Sealer

*  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązu-
jącej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie 
badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, 
dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu. Poprzez 
wymianę powłoki zamykającej i kruszywa (posypki) można osiągnąć różne 
klasy R. Posadzki designerskie mają indywidualne cechy charakterystyczne/
indywidualną strukturę.

  For detailed information, refer to the current version of the technical data 
sheet / system specifications as well as the applicable test certificate. Test 
certificates only cover the product in question; consequently, the above-
-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the  
approval. Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealant   
or blinding materials. Design floors present distinguishing features and 
structures.
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Barwny świat  
płatków  
Colour range of the Flake-Systems

System płatków oferuje szeroką gamę barwnych posypek 
płatkowych. Czy to płatki jedno- czy wielokolorowe, czy też 
wyraziste płatki kontrastowe: podłogę można dowolnie 
indywidualizować. W połączeniu z kolorową powłoką 
posadzkową możliwym jest osiągnięcie atrakcyjnego efektu 
kolorystyki i tekstury.

The flake system offers a wide variety of coloured flake 
scattering. Whether monochrome or multicoloured flakes 
up to strong contrast blinding, the floor can be customized 
as desired. In combination with a coloured floor coating, 
attractive mixtures and textures are also possible.

Płatki kwarcytowe (6305)
Sediment Flakes quarzit

Płatki agatowe (6306)
Sediment Flakes achat

Colorid 315  (6237) Colorid MIX AF (6224)

Colorid 305  (6227)
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Płatkowanie kontrastowe
Contrast blinding

Przykłady atrakcyjnych kompozycji
Attractive examples of mixtures

Articoflake niebiesko-biały (6727)
Articoflake blue-white

Articoflake beżowo-brązowy (6724)
Articoflake beige-brown

Articoflake czarny (1243)
Articoflake black

Articoflake żółto-niebieski (6725)
Articoflake yellow-blue

Articoflake biały (1244)
Articoflake white

Articoflake szaro-niebieski (6720)
Articoflake grey-blue

Articoflake szary (6722)
Articoflake grey

Rezedowy (RAL 6011) + Articoflake zielony (6723)
reseda green (RAL 6011) + Articoflake green (6723)

Błękit gołębi (RAL 5014) + Articoflake niebiesko-biały (6727)
pigeon blue (RAL 5014) + Articoflake blue-white (6727)

Jasnoszary (RAL 7035) + Articoflake szary (6722)
light grey (RAL 7035) + Articoflake grey (6722)

Perłowy (RAL 1013) + Articoflake żółto-niebieski (6725)
oyster white (RAL 1013) + Articoflake yellow-blue (6725)

Czerwień oksydowana (RAL 3009) + Articoflake czerwono-pomarańczowy (6721)
oxide red (RAL 3009) + Articoflake red-orange (6721)

Articoflake czerwono-pomarańczowy  (6721)
Articoflake red-orange

Articoflake zielony (6723)
Articoflake green



W porównaniu z innymi rodzajami posadzek oprócz różnorodności 
kolorystycznej systemy posadzkowe Remmers oferują szereg 
innych zalet. Duża odporność mechaniczna i funkcjonalność  
to tylko kilka aspektów, które przemawiają za ich zastosowaniem. 
Na kolejnych stronach znajdują się szczegółowe informacje 
o właściwościach i unikalności obróbki, a także wskazówki 
dotyczące czyszczenia i pielęgnacji.

Besides the variety of colours, the Remmers Floor Systems 
offer a series of further advantages in comparison with other 
floor coatings. Their extreme resilience and functionality are 
only some of the factors that speak for their use. In the follow -
ing pages you will find a detailed overview on the properties, 
the uniqueness of the application method as well as tips for 
cleaning and care.

Tips and useful information

Wskazówki i porady
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Testowane zgodnie 
Tested according to standards

Odporność na kółka foteli
Suitability for caster chairs

Proste krzesła biurowe ekstremalnie 
naprężają wykładziny podłogowe 
i powłoki posadzkowe. O tym, 
czy dana wykładzina podłogowa 
w ogóle może być używana w biurze, 
decyduje test zdatności do eksplo-
atacji w miejscach używania foteli 
na kółkach. W krótszym i dłuższym 
okresie czasu określa się, w jakim 
stopniu nawierzchnia zmienia się 
pod stałym i nieregularnym obcią-
żeniem kółkami. Materiał jest kla-
syfikowany w zależności od zmiany 
wyglądu, tzn. czy nadaje się jako 
pokrycie do stałego czy tylko oka-
zjonalnego użytku w biurze. Miękkie 
kółka (typ W) nadają się do twar-
dych wykładzin podłogowych. Przy 
stosowaniu nieodpowiednich kółek 
zużycie jest wielokrotnie większe. 
 

Especially caster chairs exert 
particularly high loads on floor 
coatings. Whether a floor coating can 
generally be used in offices must be  
determined with a caster test.  
With this test, it is determined  
how strongly a flooring is altered  
by permanent and irregular loads 
 applied over a short and a longer 
period of time. The material is then 
classified depending on how the 
appearance of the flooring has 
changed, i.e. it is declared suitable 
for prolonged or only occasional 
use in offices. On hard floorings, 
soft chair caster wheels (type W)  
are to be used. If unsuitable wheels 
are used, the floor will be subject to 
much greater wear. 

Reakcja na odciski 
Residual indentation

Ślad szczątkowy jest ważną cechą 
dla elastyczności wykładziny pod-
łogowej. Jest ona określana dla 
elastycznych wykładzin podłogo-
wych poprzez obciążenie ich okrągły 
stemplem; mierzona jest głębokość 
wgniecenia pozostająca po zdjęciu 
obciążenia. Wartości graniczne do-
puszczalnej głębokości wgłębienia 
są określone w normach.
 

Residual indentation is an important 
feature of the elasticity of a floor 
covering. For elastic floor coatings  
it is determined by loading the 
surface with a circular indentor and 
measuring the depth of the marks 
produced after the load is removed. 
The threshold values for the allowed 
indentation depth are determined in 
technical standards.

Przesuwanie mebli
Movement of a furniture leg

Zgodnie z EN 424 lub DIN 16581 
różne nóżki meblowe przesuwane 
są po powierzchni.
Powłoka posadzkowa, która 
w przypadku zastosowania nóżki 
mebla typu 3 (70 kg) wychodzi bez 
szwanku, jest uznawana za bardzo 
odporną na obciążenia wywoływane 
przez meble.

Various kinds of furniture leg are 
moved on the surface according 
to EN 424 and DIN 16581. A flooring 
that does not present any damage 
when a type 4 furniture leg (70 kg)  
is used, presents a very good resist-
ance to damages caused by the  
movement of furniture.

Statyczne mostkowanie rys 
Static crack-bridging ability

Statyczne mostkowanie pęknięć 
sprawdza zdolność powłoki do 
przykrywania rys w podłożu, spowo-
dowanych nieprężeniami statycz-
nymi. W tym celu, przed badaniem, 
znormalizowane płyty są powlekane 
składowymi systemu i poddawane 
sztucznemu starzeniu się. Dopiero 
po 7 dniach kondycjonowania 
w temperaturze 70 °C mierzone 
są właściwości mostkujące. Wyniki 
podzielone są na 5 klas, od A1 
(> 0,10 mm) do A5 (> 2,50 mm).
 

The static crack-bridging ability test 
is used to determine the capacity of 
a coating to cover cracks caused by 
static loads in the load-bearing sub-
strate. The coating build-up is ap-
plied onto standardised slabs, which 
then undergo artificial aging before 
the test is carried out. It is only after 
7 days of conditioning at 70 °C in 
a heat cabinet that the crack-bridg-
ing ability is measured. The results 
are divided into 5 classes, from A1  
(> 0.10 mm) to A5 (> 2.50 mm).



49

Badanie emisji
Emission test

Z uwagi na różnorodność i wielość 
produktów występujących  
we wszystkich dziedzinach życia, 
użytkownicy potrzebują ich kla-
rownego znakowania. Badanie 
emisyjności produktów stosowanych 
we wnętrzach ma zatem ogromne 
znaczenie. Najważniejsze testy nie-
zbędne do znakowania, polegają na 
badaniach w komorach testowych, 
w których zgodnie ze schematem 
oceny AgBB z 2015 roku analizuje się 
cały system. 
 

In view of the diversity and number 
of products available in all areas of 
life, consumers increasingly expect 
a transparent labelling system. 
Emission testing of products for 
indoor areas are thus very impor-
tant. Among the important analysis 
that are necessary to receive the 
corresponding label there is the 
examination in a testing chamber 
of the entire coating build-up of the 
 system pursuant to the evaluation 
scheme 2015 of the German Commit-
tee for Health-Related Evaluation of 
Building Products (AgBB).

Klasa odporności ogniowej 
Fire classification test

Rozprzestrzenianie się płomienia 
mierzy się w stałym czasie i krytycz-
nej intensywności promieniowania 
w momencie gaszenia płomienia 
(energia cieplna dla ciągłego opala-
nia). Zgodnie z wynikami tego testu 
i innych badań powłoki posadzkowe 
są klasyfikowane w klasie odporno-
ści ogniowej zgodnie z normą  
EN 13501-1. 

With this test, the flame propagation 
over a constant period of time and 
the critical radiation intensity when 
the flames are extinguished (the 
thermal energy for continuous igni-
tion) are measured. On the base of 
the results of this as well as other 
tests, floor coatings are dividend 
into classes of reaction to fire 
according to EN 13501-1. In Germany, 
for flooring in private homes the 
construction material class (collo-
quially also called fire class) Efl is 
required. For public and commercial 
areas (hotels, theatre, cinemas,  
public buildings etc.) in many cases 
the requirements with regard to 
 reaction to fire are often higher.

Antypoślizgowość
Anti-slip resistance

W miejscach publicznych i związa-
nych z działalnością gosdodarczą 
powierzchnie posadzek muszą być 
zaprojektowane w taki sposób, aby 
miały właściwości antypoślizgowe. 
Wymagania dotyczące wykładzin 
podłogowych, po których chodzi 
się w obuwiu, zostały podzielone 
w normie DIN 51130 „Badanie wy-
kładzin podłogowych - Wyznaczanie 
właściwości antypoślizgowych -  
Obszary pracy i obszary pracy, 
w których istnieje niebezpieczeń-
stwo poślizgnięcia się, metoda 
chodzenia - płaszczyzny nachy-
lone”, a następnie przypisane do 
okreeślonych grupach (współczyn-
niki R 9 do 13).
 

In public as well as in commercial 
facilities, the surface of floors must 
be realised in such a way as to  
prevent slipping. The standard DIN 
51130 Testing of floor coatings - De-
termination of the anti-slip property 
- Workrooms and fields of activities 
with slip danger - Walking method - 
Ramp test defines the requirements 
for floors that are walked on with 
footwear, which are then divided  
in determined assessment classes  
(R values between R9 and R13).

Trwałość koloru
Colour fastness

Przedmiotem badania jest odpor-
ność koloru w świetle sztucznym 
i wysokich temperaturach zgodnie 
z testem FAKRA EN ISO 105-B06.
Odporność kolorów jest cechą jako-
ściową, np. systemu powłok podło-
gowych. Pod wpływem wilgoci, tarcia 
lub światła słonecznego  
powłoka posadzkowa zachowuje 
swój kolor lub zmienia go tylko 
nieznacznie. Obciążenie wzmaga się 
jednak wraz ze wzrostem tempera-
tury, do którego może dochodzić  
np. za witrynami sklepowym.
 

The object of the test is the colour 
fastness under artificial light and 
high temperatures according to the 
FAKRA test EN ISO 105-B06. 

Colour fastness is a quality attribute, 
for instance of a flooring system. 
Under exposure to wet, abrasion 
and sunshine the original colour of 
floor coating is maintained or only 
slightly altered. The stress on the 
colour is heavier still at higher  
temperatures, for example like 
those that can occur behind the 
display window of a shop.

ze standardami
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Każda posadzka
to unikat
Each floor is truly unique

Firma Remmers oferuje trzy systemy posadzek Color, Metallic i Flake, które decydują 
o podstawowym wyglądzie projektowanej posadzki. Jednak o ostatecznym wyniku 
i wyglądzie podłóg decyduje wykonawca, a więc zawsze ma on swój wkład. Niemal 
wszystkie kolory można ze sobą łączyć, dzięki czemu jasnoszary i średnio-szary dają 
dyskretne marmurkowanie, a dwa kolory kontrastujące sprawiają, że posadzka staje 
się w pomieszczeniu dominującą powierzchnią. Efekty kolorystyczne i gradienty, wzory 
i odcienie, jak również ziarnistość i struktura są w każdej posadzce inne.

Nawet przy zastosowaniu tego samego systemu posadzkowego firmy Remmers 
w dwóch oddzielnych pomieszczeniach widoczne są różnice. To właśnie ta cecha 
nadaje designerskim posadzkom niezwykły urok, ponieważ każda z nich jest unikatowa 
i niepowtarzalna. Niezależnie od tego, czy jest to sektor prywatny, czy publiczny, klient 
zawsze ma pewność, że otrzyma system posadzkowy dostosowany indywidualnie do jego 
wymagań i potrzeb architektonicznych. Funkcjonalny, trwały i bezpieczny.

With Color, Metallic and Flake Remmers offers a choice between three floor coating systems 
that determine the basic appearance of the design floors. The final result and the appearance 
of the flooring are defined on site by the applicator and always carries its own thumbprint. 
Almost every colour can be combined with any other, so that, for example,  
a bright grey can be used together with a medium grey to obtain a finely marbled surface, 
while two contrasting colours can be used to produce a room-defining floor. Colour effects 
and gradients, patterns and nuances as well as grain and texture differ from floor to floor.

Even if the same Remmers design floor system is applied in two separate rooms, there will be 
visible differences. It is exactly this feature that confers the design floors their singular charm, 
because each and every floor is unique. Whether in private or public areas, customers can al-
ways feel certain that they will receive an flooring system that is individually customised to its 
architectonic requirements. Functional, long-lasting and durably safe.
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Typowe cechy posadzek designerskich
Każdy projekt posadzki Remmers ma charakterystyczne 
cechy i fakturę, wynikające z rzemieślniczego, ręcznego 
wykonania. W odróżnieniu od produkowanych przemysłowo 
wykładzin podłogowych, rozpoznawalne miejsca 
przyłożenia szpachelki czy narzędzi do wygładzania 
stanowią część tego indywidualnego wyglądu.

Typical features of a design coating
The production by hand confers each Remmers design 
coating typical features and textures. Unlike for industrially 
produced floorings, visible spatula strokes, seams and 
marks of smoothing tools are part of the individual  
appearance of each floor.

Natrysk farby / Color splitting

Wymycia / Floats

Ślady rakli i narzędzi do wygładzania / Spatula or smoothing tool strokes
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Zachowanie wartości 
poprzez poprawną  
i regularną pielęgnację
Preserving value through correct  
and regular maintenance

Dlaczego pielęgnacja jest tak ważna?

W budynkach użyteczności publicznej i sklepach czystość 
podłogi jest wizytówką firmy. Dlatego, oprócz funkcjonalności, 
dużą rolę odgrywa również zagadnienie reprezentacyjnego 
wyglądu.

Prawidłowa i regularna pielęgnacja zabezpiecza designerską 
posadzkę i w ten sposób zapewnia trwałą ochronę jej wartości. 
Pozwala zachować pierwotny wygląd podłogi w długim okresie 
czasu użytkowania i znacznie wydłuża jej żywotność.

W celu wsparcia tego procesu na bieżąco należy już na etapie 
projektowania podjąć środki prewencyjne i skonsultować się ze 
specjalistami w tym zakresie. Przed wnoszeniem dużej części 
zanieczyszczeń można zapobiec poprzez zaprojektowanie 
systemu wycieraczek przed wejściami i w przedsionkach.

Ponadto zaleca się, aby utwardzona powłoka posadzkowa była 
chroniona w trakcie trwającego jeszcze etapu budowy przez 
pokrycia (np. foliowane włókniny lub płyty osłonowe).

Why is maintenance so important?

In shops and public buildings, clean floors contribute  
significantly to the first impression visitors have. Therefore, 
besides functionality, the topic of representative appear-
ance also plays an important role.

Proper and regular care protects the design floor and en-
sures it sustainably maintains its value in time. The visual 
appearance of the floor is durably preserved and its useful 
life considerably extended.

In order to support this ongoing cleaning process, preven-
tive measures need to be taken and cleaning specialists 
consulted as early as the planning process. Appropriate 
dirt retention systems in front of the entrances or in 
 entrance halls reduce dirt intake by a significant amount. 

While construction is still ongoing, it is also recommended 
to use coatings (e. g. film-laminated non-woven fabric or 
covering panels) to protect the floors even after curing.
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Mehr Infos auf:  
www.remmers-fachplanung.de 
For more information, visit: 
www.remmers-fachplanung.de

Remmers Fachplanung | Löningen 
Grupa Remmers jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą w Löningen w zachodniej części 
Dolnej Saksonii. Rozwój od firmy jednoosobowej do działającej na arenie międzynarodowej grupy firm po jej założeniu 
w 1949 roku nie jest przypadkowym efektem cudu gospodarczego. Ten wieloletni okres charakteryzują planowe działania 
przedsiębiorcze, wśród których trzy zasadnicze czynniki decydują o sukcesie: innowacje, ciągłość i rozwój. Dziś firma 
Remmers jest obecna w ponad 40 krajach na całym świecie i jest nieodłącznym elementem rynku - dostawcą wysokiej 
jakości produktów z zakresu ochrony budynków, drewna i posadzek . Grupa zajmuje się opracowywaniem i sprzedażą 
wyrobów i systemów budowlanych przeznaczonych do stosowania od piwnicy po dach. Dla projektów związanych 
z remontami dużych obiektów dział Remmers Fachplanung dysponuje własną grupą doświadczonych ekspertów, którzy 
są do dyspozycji klientów. Jego oferta skierowana jest w szczególności do firm i biur projektowych z sektora budownictwa 
inżynieryjnego, budowlanego i administracyjnego. 
 
The Remmers group is a successful, medium-sized family-owned company, with its head office in Löningen in the west of 
Lower Saxony in Germany. The company’s development from a one-man operation to an internationally active group of 
companies, following its foundation in 1949, is not just a mere product of the German economic miracle. It is characterised  
by carefully planned corporate activities, comprising three essential aspects of successful business strategies: 
innovation, continuity and expansion. Nowadays, Remmers is a well-established name in over 40 countries worldwide 
and as a premium supplier has become an integral part of protective systems for buildings, wood materials and flooring. 
The develop ment and distribution of building products and systems suitable for use from the cellar to the roof is the 
main focus of the Remmers group. Remmers Fachplanung also has its own group of experienced experts for the special 
segment of large refurbishment projects. In this area, it draws on the support in particular of companies and planning 
offices in the fields of construction, civil engineering and administrative building works.
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rcc-märkte | Remmers Consulting Concept
Dokładna analiza, kompetencja w doradztwie i wysoka jakość systemu. Firma Remmers Fachplanung jest niezawodnym 
partnerem na wielu rynkach krajowych i międzynarodowych. Pracujemy w wielu gałęziach przemysłu, handlu 
i budownictwa mieszkaniowego oraz w naszej najwyższej dyscyplinie - ochronie zabytków. Wysokowykwalifikowani 
eksperci z całego świata są zawsze do Państwa dyspozycji przy realizacji projektów budowlanych. Znamy indywidualne 
wymagania Państwa branży. Cztery dekady działalności projektowej sprawiają, że Remmers Fachplanung jest 
niezawodnym partnerem we wszystkich kwestiach związanych z renowacją budowli. Nasze usługi rozpoczynamy od 
pierwszej analizy, np. w postaci pobierania próbek i badań laboratoryjnych. Istotą naszej działalności jest opracowanie 
koncepcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, uwzględniającej wszystkie specyfikacje ekonomiczne i konstrukcyjne. 
 
Precision analysis, consulting expertise and high-quality systems. Remmers Fachplanung is a reliable business partner   
in many national and international markets. We work for a variety of sectors from the areas of industry, commerce and 
housing as well as in our principal domain of historic monument preservation. Highly qualified experts from all over the 
world are always ready to provide assistance to you and your building project. We are familiar with the individual require-
ments of your industry. Four decades of project business experience make Remmers Fachplanung a reliable business 
partner in all matters related to restoration. Our customer service begins right from the outset with the initial analysis,   
e. g. in the form of sample taking and laboratory testing. At the core of our services is the development of a tailor-made 
concept taking into account all economic factors and structural engineering requirements.
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