W jaki sposób znaleźć na rynku profesjonalną firmę wykonawczą do
wykonania betonu polerowanego?
Polerowana posadzka betonowa – czy jest to rozwiązanie do nowych
posadzek, czy tylko do regeneracji istniejących posadzek?
Najbardziej popularnym rozwiązaniem dla posadzek przemysłowych jest
posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo posypką. Jednak coraz
częściej stosowana jest dodatkowa obróbka powierzchni nowej posadzki
poprzez polerowanie. Dlaczego? Tak wykończona powierzchnia nie zawiera
mikroporów, uzyskuje dłuższą żywotność i większą odporność na ścieranie.
Taką posadzkę zdecydowanie łatwiej i taniej utrzymuje się w czystości.
Natomiast regeneracja posadzki wykonana w technologii polerowanego
betonu, to najbardziej optymalne ekonomicznie rozwiązanie.

Posadzka betonowa jest brudna i pyli. Jak szybko i możliwie
najniższym kosztem wykonać czyszczenie i regenerację posadzki?
Polecamy wybór jednej z technologii oferowanych przez firmę LAVINA.
Jesteśmy przygotowani, żeby wykonać na inwestycji próbę technologii oraz
polecić certyfikowaną firmę wykonawczą. W trakcie wykonywania próby
technologii ocenimy jakość posadzki i oczekiwania inwestora. Na tej podstawie
będzie można dobrać optymalną technologię do wykonania regeneracji
posadzki.
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Proponuję przesłać do naszej firmy zapytanie ofertowe, które zostanie
skierowane do odpowiedniej firmy wykonawczej. Na polskim rynku
działamy od 2014 roku. Przez ten czas zbudowaliśmy sieć profesjonalnych
firm wykonawczych działających na terenie całej Polski. Wspieramy naszych
partnerów w doborze optymalnych rozwiązań na poszczególnych projektach.

Jakie są główne zalety współpracy z LAVINĄ w Polsce?
Nasza firma to nie tylko sprzedawca maszyn, narzędzi i preparatów chemicznych
do posadzek. Przede wszystkim pomagamy naszym partnerom w biznesie.
Przez ostatnie trzy lata wykonaliśmy ponad 250 prób doboru technologii na
terenie całej Polski, a także przeprowadziliśmy 7 teoretyczno – praktycznych
seminariów, w których uczestniczyło około 120 firm wykonawczych. W ramach
programu KPM (Key Performance Management) łączymy naszych partnerów z
architektami i inwestorami.

Filozofią naszego działania jest „Być zawsze blisko klienta”. Trzy lata
sukcesów na polskim rynku pokazują, że to jest dobry kierunek.
Zapraszam do współpracy!
Prezes zarządu LAVINA Sp. z o.o. 			
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Technologia zdzierania, szlifowania i polerowania
betonu, kamienia przy pomocy ciężkich maszyn
planetarnych.
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Technologia szlifowania, honingu i
polerowania betonu przy pomocy
zacieraczek do betonu.

Technologia honingu, głębokiego
czyszczenia posadzki betonowej
przy pomocy maszyn planetarnych
polerujących.
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Technologia czyszczenia powierzchni
betonowych
przy
użyciu
maszyn
do
czyszczenia
podłóg,
padów
diamentowych, siatek z mikrodiamentem.
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