FotoFloor

group

tworzymy z pasją dla ludzi z pasją.

WPROWADZENIE

01. wzornictwo a aranżacja posadzek - zaprojektuj własną podłogę.
02. posadzki żywiczne - jakie dają możliwości przedstawienie faktów i obalenie mitów.
03. żywiczne posadzki z grafikami - przestrzeń w tworzeniu.
04. wektory na posadzce - praca z krzywymi Beziego.
05. modułowe posadzki żywiczne z osadzonymi grafikami - puzzle?, niekoniecznie.
06. artFloor czyli tworzenie posadzki na podłodze poprzez swobodne mieszanie barwionych żywic.
07. posadzki jednobarwne - prostota i minimalizm.
08. schody pokryte żywicą - monolityczna bryła z charakterem.
09. kamienne dywany - nie bagatela - marmury na tarasach.
10. mikrocementy - betonowe posadzki i nie tylko...
11. żywiczne systemy przemysłowe - nie koniecznie w przemyśle.
12. żywiczny system balkonowy - niestraszny mu wiatr, nie straszny mu grad, ni deszcz, ni chłód, ni mróz.
13. BIEGAŃSKI - floor designer.

FotoFloor
group
MAMY WSPÓLNĄ PASJĘ A ŁĄCZY NAS WSPÓLNA WIZJA.
UMACNIANIE POZYCJI NA RYNKU POPRZEZ CIĄGŁE DOSKONALENIE TECHNOLOGII ORAZ WDRAŻANIE INNOWACJI.
Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Klienta, związanym z alternatywnym wykończeniem podłóg, ResinTech zrzeszył GRUPĘ wykonawców,
która dzięki regularnym szkoleniom, aktywnej pracy z żywicami odpowiada na potrzeby rynku i wyznacza nowe trendy w przestrzeni aranżacji wnętrz.

01.

02.

Możliwość aranżacji, dekorowania posadzek została dostrzeżona, doceniona i wykorzystana już w Starożytnej Grecji
i Rzymie. Setki lat p.n.e., piękne, bardzo często złożone i skomplikowane mozaiki zdobiły podłogi dworów, pałaców
i świątyń, czasem ilustrując ważne wydarzenia, czasem postacie i zwierzęta ale również symbole i kształty, które do
tej pory stanowią kanon współczesnego wzornictwa.

CZY POSADZKA ŻYWICZNA NIE JEST SZKODLIWA?
CZY ODBARWIA SIĘ OD PROMIENI UV?
CZY SIĘ RYSUJE? CZY PĘKAJĄ NA DYLATACJACH?
CZY NADAJE SIĘ NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE?

Dyplomatyczna odpowiedź brzmiałaby: i TAK i NIE. W tym jednak przypadku jest to odpowiedź prawdziwa i właściwie użyta.
Czy rakiecie kosmicznej uda się wylecieć w kosmos i wypełnić swoje zadanie? TAK, o ile zostanie właściwie zaprojektowana, złożona przez odpowiednich fachowców a wszelkie okoliczności zewnętrzne, na które ani astronauci, ani sam pojazd kosmiczny nie mają wpływu, pozwolą na to.
Dokładnie tak samo jest z dekoracyjnymi posadzkami żywicznymi. Nie ma JEDNEJ żywicy, a dziesiątki żywic spośród
kilkunastu producentów i to różnego rodzaju żywic: poliuretanowe, epoksydowe, poliasparginowe, metakrylowe, poliestrowe,...
te z kolei dzielą się na kolejne podgrupy, a często łąńcuszek ciągnie się daleko dalej, tak więc nie można powiedzieć jednoznacznie, że żywice żółką, nadmiernie się rysują, brudzą, etc. Pewna ich część, owszem, ale nie wszystkie.
Kluczową rolę przy dekoracyjnych posadzkach żywicznych odgrywa więc umiejętne skonstruowanie systemu, dobór odpowiednich produktów (gruntów żywicznych, samych żywic jak i lakierów wierzchnich), rozpisanie odpowiedniej receptury w zależności od przeznaczenia oraz sposobu eksploatowania posadzki. Na tym skupia się Grupa FotoFloor stale szkoląc się, poznając nowe dostępne technologie żywiczne, wymieniając się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem. To stanowi o sile Grupy FotoFloor.
O jakości jednak dzieła nie stanowi tylko sam produkt ale i wykonawca. Nieumiejętne użycie choćby najlepszych żywic dostępnych na rynku
zawsze zakończy się fiaskiem. Wilgotność i temperatura podłoża, powietrza, równość podłoża, rekuperacja i ruchy powietrza, temperatura
żywicy, higiena pracy, etc. to wszystko przekłada się na finalny produkt jakim jest dekoracyjna posadzka żywiczna.

KRÓTKO O STEREOTYPIE
Proces powstawania tych że podłóg nie trwał dzień, tydzień czy miesiąc. Każdy projekt był indywidualny i niepowtarzalny. Zrozumiałym jest, że kilka wieków p.n.e nie było linii produkcyjnych, które mogłyby produkować miliony
identycznych paneli podłogowych czy płytek grysowych ale czy My, dziś, posiadając tak szeroką gamę gotowych
rozwiązań wykończenia podłóg wiemy, że na nowo możemy wrócić do projektowania, aranżowania posadzek - możemy stworzyć posadzkę według własnego projektu, „szytą na miarę”, nie koniecznie zamykając się jedynie do wyboru gotowego rozwiązania?

Przez tych kilka lat odkąd gdy żywice zaczęły pojawiać się w naszych domach oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej, od momentu
gdy zaczęto pisać o żywicach, publikować filmy na YT i umieszczać zdjęcia w internecie, zdążył wykreować się stereotyp wskazujący na to, że
dekoracyjne posadzki żywiczne, to takie piękne, białe posadzki z lustrzanym odbiciem i kropka. Podczas gdy dekoracyjne posadzki żywiczne
dają nam nieskończoną liczbę możliwości w aranżacji wykończenia podłóg żywicami. Mogą być jednobarwne, wybarwiane do paltety RAL/
NCS, wielobarwne poprzez przemieszanie kilku kolorów, z nadrukami, z malunkami z różnego rodzaju posypkami a nawet z zanurzonymi
przedmiotami i nie zawsze muszą być gładkie. Żywice ze swojego bogatego wachlarza pozwalają nam uzyskać różnego rodzaju faktury i tekstury napowierzchniowe. Możemy uzyskać dowolna klasę antypoślizgowości od R9 - R13, faktury imitujące smugi, imitujące łupek piaskowy,
granitowy, różnego rodzaju odciski, aby stworzyć nieregularność co może nadać posadzce bardziej osobliwego charakteru.

Proces twórczy przy aranżacji wnętrz pomieszczeń, tzw. kreacja, nie może zaczynać się i kończyć jedynie na wyborze płytki,
farby, lampy i mebla z katalogu producenta czy półki sklepowej
- nie dziś, nie teraz gdzie możemy dosłownie wszystko! To właśnie innowacje odróżniają lidera od naśladowcy. Bezpiecznie
jest korzystać z tego co jest, ale czyż nie większa satysfakcja
jest z tego co się stworzy? Stań się więc twórcą, kreatorem.

Obecne technologie dają nam możliwość: zaprojektowania podłogi za pomocą odpowiednich programów komputerowych, dają nam możliwość wykonania wysokojakościowego druku; zabezpieczenia całości odpowiednio dobranymi żywicami i lakierami, w ten sposób powstają unikalne posadzki użytkowe.

ZROZUMIEĆ MATERIĘ i ŚWIADOMIE WYBIERAĆ

WZORNICTWO
ARANŻAC JA
POSADZEK

Posadzkarstwo żywiczne jest rzemiosłem, a sama posadzka żywiczna jest rękodziełem rzemieślnika. To przede wszystkim odróżnia ten rodzaj
oblicowywania podłóg od wszytkich tych, które zostały „wyplute” z maszyny. Zrozumieć należy, że skoro posadzka żywiczna jest rękodziełem
to będzie nosiła ślady rękodzieła, gdyż pozostaje tam cząstka rzemieślnika, który do każdego cm2 posadzki kilkukrotnie się pochyla.

O
POSADZKACH
ŻYWICZNYCH
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PODŁOGI 3D NIE ISTNIEJĄ
Żywiczne posadzki z grafikami znane również pod mylącą nazwą podłogi 3D to posadzki z osadzoną dowolną grafiką drukowaną, która zabezpieczona jest trzy milimetrową warstwą transparentnej żywicy. Dowolna grafika, zdjęcie,
które staje się posadzką użytkową, to absolutna innowacja w przestrzeni designu i aranżacji wnętrz. Powszechnie
używane i stosowane rozwiązania tj. wykładziny, dywany, panele, glazura “idą do lamusa”!

Nazwa „podłogi 3D”, jest błędną nomenklaturą. Fraza ta choć jest wpisywana w wyszukiwarkę google ponad 15 000 razy/m-c kojarzona jest jedynie z
posadzkami ilustrującymi delfiny, rafy koralowe lub przepaście, podczas gdy
może to być dowolnie zaprojektowana grafika. Tak czy inaczej jest to zawsze
druk płaski - bez efektu trójwymiarowości ku rozczarowaniu wieluv.

OD PROJEKTU DO REALIYACJI

Od pomysłu -> konsultacji -> projektu -> wizualizacji do realizacji. Taka droga towarzyszy całemu
procesowi twórczemu przy powstawaniu posadzek
żywicznych z osadzoną grafiką. FotoFloor to grupa
wykonawców z różnych części kraju, a każdy z jej
członków posiada wiedzę, doświadczenie i gotów
jest zrealizować najbardziej śmiałe zadanie.

ZAPROSZENIE

Dzięki braku spoin, posadzka dekoracyjna jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Ponadto posadzka jest odporna na skrajne temperatury mieszczące się w przedziale -35 stopni C aż do +75 stopni C. Wybrana grafika umieszczana jest pod warstwą bezbarwnej żywicy, dzięki czemu Klient otrzymuje posadzkę graficzną o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości.

ŻYWICZNE
POSADZKI
Z GRAFIKAMI

FotoFloor zaprasza architektów wnętrz, aranżatorów, designerów do wzięcia udziału w tym projekcie, projekcie kreowania, tworzenia unikalnych posadzek „szytych na miarę”. Posiadając twórczy umysł i podstawowe narzędzia projektowe, możesz tworzyć całkowicie spersonalizowane projekty, a nasz zespół zagwarantuje ich realizację.

ŻYWICZNE
POSADZKI
Z GRAFIKAMI
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04.

Dla wszystkich zwolenników prostych
kształtów, subtelnych akcentów w stylizacji
dla miłośników ornamentyki, FotoFloor daję
możliwość odwzorowania kształtów wektorowych na bazowej posadzce żywicznej
w dowolnym kolorze. Od prostych figur tj.
prostokąty, koła, elipsy aż po skomplikowane fonty, ornamenty i złożone kształty
wyrysowane za pomocą krzywych Beziego.
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Jeżeli znudziły Cię klasyczne rozwiązania na podłogi i szukasz czegoś „innego”, to FotoFloor jest odpowiedzią na Twoją potrzebę. Bezspoinowa, gładka
powierzchnia z dowolną odwzorowaną grafiką na
bazowej posadzce w kolorze - to rozwiązanie, które
może odmienić całkowicie wnętrze Twoich pomieszczeń i nadać im niepowtarzalny charakter.

WEKTORY
NA
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FotoFloor przedstawia zbiór zaprojektowanych tekstur oraz wzorów zamkniętych w dwóch
kształtach - rombie oraz sześciokącie.
Obrana grafika w formie wysokojakościowego druku aplikowan a jest na posadzce inwestora
przez jedną z wielu wyspecjalizowanych ekip monterskich. Wyłożony druk zostaje zabezpieczony
transparentna żywicą oraz lakierami poliuretanowymi co sprawia, że posadzka graficzna nie tylko
wygląda pięknie i jest oryginalna ale staje sie użytkowa a przede wszystkim trwała.
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HEXFloor

grafika zamknięta w rombie

grafika zamknięta w heksagonie
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HEXline
grafika zamknięta w heksagonie
Dowolnie mieszaj kolory i swobodnie zestawiaj je ze sobą, w ten sposób stwórz podłogę odpowiadającą charakterowi twojego wnętrza.

#1 // #2 // #3

#1 // #1 // #2

#1 // #1 // #1
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RHOline

grafika zamknięta w rombie

Zaprojektuj sobie własną podłogę, obierając odpowiednią teksturę z kolejnych stron katalogu
i wskazując własną kompozycję.

#1 // #2 // #3

#1 // #1 // #2

#2 // #2 // #2
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MODULAR G R APHI C FLOORS
by FotoFloor®

FotoFloor to styl i elegancja, dla wszystkich, którzy cenią niepowtarzalny wystrój wnętrz zgodny
z najnowszymi trendami w modzie wnętrzarskiej. Wiedza, obserwacja tych że trendów ale przede
wszystkim doświadczenie zaowocowało powstaniem serii modułowych podłóg graficznych - MGF
(Modular Graphic Floors)
Piękno tkwi w prostocie. Seria unikatowych tekstur oraz dwóch prostych figur geometrycznych
2D pozwala stworzyć wyjątkowy projekt podłogi, nie koniecznie pozostając na poziomie 2D...
I oto w ten sposób FotoFloor otwiera, nową przestrzeń i nowe możliwości. Przestrzeń do projektowania podłóg.

MODUŁOWE
POSADZKI
ŻYWICZNE

Wierzchnie warstwy żywicy oraz lakierów zabezpieczających druk pozwalają nadać powierzchni
unikatową teksturę tym samym czyniąc podłogę jeszcze bardziej szlachetną, mającą swoją „duszę”
i charakter, a to stanowi przewagę nad zimną płytką czy też tępym gumoleum.

MODUŁOWE
POSADZKI
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06.
MIESZANE

Mieszanie żywic ze sobą tak aby uzyskać
smugi, żyłki, lekkie cienie lub agresywne
przenikania się kontrastów? Wszystko to
jest w zasięgu Twojej ręki.

ROZLEWNE
Użycie odpowiednich żywic barwionych pozwala nam na rozlewanie żywic bez przenikania się barw pomiędzy sobą tworząc ostre
odcięcia pomiędzy kolorami. Kompozycja powstaje na posadzce
według wcześniej rozpisanego scenariusza niemniej jednak efekt
końcowy zawsze jest wynikiem ręki wykonawcy.

METALIZY
Po za standardową paletą RAL/NCS czyli 1 800
kolorów, istnieje również możliwość mieszania ze
sobą żywic z pigmentami metalicznymi czyli pyłem
metalicznym dostępnym w odcieniach czerni, perłowym, srebrnym, złotym, miedzianym oraz w podstawowych kolorach tj. czerwony, niebieski, żółty,
fioletowy, zielony oraz seledynowy. Ten rodzaj pigmentowania podwaja efekt a porównać go można
do lakierów samochodowych - metallic.

ART
FLOOR

ART
FLOOR

07.

07.

1 800 MOŻLIWOŚCI
Posadzki żywiczne to system bezdylatacyjny i bezłączeniowy.
Gładkie wylewki żywiczne są wykorzystywane do wykończenia
nowoczesnych wnętrz, są bardzo praktyczne i uniwersalne. Zapewniają dobre odczucie nie tylko dla oka, ale i dla stóp, a nieograniczona gama kolorów sprawia, że pasują do praktycznie każdego
wnętrza.

JEDNOBARWNE
POSADZKI
ŻYWICZNE

Posadzka z żywicy jest jednym z niewielu rozwiązań, które jest jednocześnie piękne i
niezwykle funkcjonalne. Posadzki żywiczne są nie tylko bardzo wytrzymałe a zarazem
odciążającym nasze stawy, ale również łatwe do czyszczenia. Podłogi z żywic oferują
wspaniałe rodzaje wykończenia, które nie są do osiągnięcia poprzez zastosowanie
konwencjonalnych materiałów podłogowych. Nie ograniczone możliwości aranżacji,
które uzyskać można dzięki posadzkom z żywic tworzy z nich produkt szczególnie
polecany przez projektantów wnętrz oraz architektów. Barwy posadzek nasi Klienci
dobierają indywidualnie, korzystając przy tym z dwóch podstawowych palet kolorystycznych: palety RAL oraz palety NCS. Daje to razem ponad 1.800 możliwości na
wybór idealnej barwy podłogi.

JEDNOBARWNE
POSADZKI
ŻYWICZNE

O dekoracyjne posadzki żywiczne należy dbać i eksploatować w kreślony sposób.
Należy pamiętać o ofilcowaniu wszystkich nóżek stołów i krzeseł o raz stópek mebli
a czyścić posadzki należy dedykowanym do tego rodzaju posadzek preparatem.
Posadzki wykonane na bazie żywic syntetycznych powinny być bezpośrednio po
wykonaniu oraz okresowo po gruntownym czyszczeniu zabezpieczane środkami
konserwującymi w celu przedłużenia żywotności posadzki oraz w celu łatwiejszego
utrzymania czystości.
Po oddaniu przez wykonawcę posadzki do użytku zostanie inwestorowi wręczona
karta użytego produktu wraz z instrukcją pielęgnacji i konserwacji posadzki.
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FotoFloor to nie tylko posadzki dekoracyjne. Pniemy się w górę.
Opracowany przez Grupę FotoFloor system schodowy pozwala
na oblicowanie żywicami również schodów. Monolityczna bryła w
dowolnie wybranym kolorze - bez fug, łączeń, listew. etc. Minimalizm i prostota tego rodzaju wykończenia schodów znajdująca
swoje miejsce przy dekoracyjnych posadzkach żywicznych ale nie
tylko. Świetnie odnajdują się również w towarzystwie deski, paneli
czy płytek ceramicznych, wszystko zależy od charakteru pomieszczeń. Nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy mają już dość fug,
spoin, listew i widocznych łączeń, dla tych którzy szukają prostoty,
minimalizmu osadzonego w prostocie, schody pokryte żywicą to
idealne rozwiązanie.

SHCODY
ŻYWICZNE

W sąsiedztwie gładkich ścian, spieków,
betonów oraz tynków dekoracyjnych
schody żywiczne doskonale współtworzą minimalistyczne wnętrza.

SCHODY
ŻYWICZNE
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Kamienne dywany, bo tak brzmi potoczna nazwa tego systemu
tarasowego/balkonowego, to miliony drobnych, zespojonych ze
sobą za pomocą żywic wyoblonych kruszyw marmurowych lub
rzecznych żwirków. Szeroka gama kolorystyczna oraz frakcji kruszyw pozwala osiągnąć niespotykane efekty. Systemy żywiczne,
którymi posługujemy się do zespolenia granulatów jak i gruntowania powierzchni, tworząc hydroizolację gwarantuje wysoką trwałość i jakość usługi.

Kamienne dywany to systemy drenażowe, dzięki czemu nie zalega na nich woda powodująca kałuże. Woda swobodnie spływa pomiędzy kruszywem zgodnie ze spadkiem a wykonana hydroizolacja pod systemem kamiennego dywanu gwarantuje szczelność, nienasiąkliwość dzięki czemu raz
na zawsze pozbywamy się problemu z zalanymi stropami, zalegającą wilgocią czy odspajaniem się wierzchniej posadzki tarasowej.

SHCODY
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Mikrocementy dają nam dużo więcej ożliwości aniżeli oblicowywania powierzchni podłóg tworząc
trwałe posadzki betonowe. Ze względu doskonałe
właściwości mikrocementów tj. szczelność, twardość a zarazem elastyczność można nim wykładać
dosłownie wszystko.
SCHODY

BLATY

ŚCIANY

MEBLE

KABINY
PRYSZNICOWE

ELEMENTY
WYSTROJU

Mikrocement umożliwiający ręczne tworzenie oryginalnych tekstur
posadzek o bogatej palecie barw. Możliwe jest jego stosowanie na
najróżniejszych podłożach, co stanowi potężne narzędzie w rękach
doświadczonego wykonawcy, architekta i projektanta wnętrz. Mikrocementy mogą mieć gładką powierzchnię lub mogą przypominać surowy beton. A wszystko to przy zachowaniu grubości jedynie 3 mm.
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Posadzki żywiczne w garażu mogą zostać wykonane z zastosowaniem różnych materiałów i technik, tj.:
Przemysłowe systemy posadzkowe znajdują zastosowanie nie tylko
w wielkich fabrykach, zakładach czy wielkopołaciowych i wielopoziomowych parkingach ale również w garażach, pomieszczeniach
gospodarczych i socjalnych. Skonstruowane zostały dla ciężkich
obciążeń dlatego w naszych przydomowych zastosowaniach stają
się praktycznie niezniszczalne. Szczelne, bezłączeniowe systemy
gładkie lub antypoślizgowe to inwestycja na całe życie.

Posadzka antypoślizgowa w dowolnej barwie RAL lub NCS,
Posadzka epoksydowa z posypką płatków dekoracyjnych,
Posadzka tarasowa (kolorowy piasek kwarcowy),
Malowanka żywiczna (opcjonalnie posypka płatkami),
Nasze systemy charakteryzują się wysoką wytrzymałością, także
na ruch kołowy, odpornością na ścieranie i uderzenia, odpornością chemiczną, są posadzkami antypoślizgowymi oraz niepylącymi.

POSADZKI
PRZEMYSŁOWE

POSADZKI
PRZEMYSŁOWE

Szczelność powłoki to gwarancja długoletniej trwałości
balkonu. Żywice metakrylanowe to materiały nieprzepuszczalne dla wody. Nanosimy je od razu na całą powierzchnię balkonu, dzięki czemu eliminujemy najsłabszy element tradycyjnych pokryć balkonowych, jakim są
fugi. To przez nieszczelne fugi woda dostaje się pod płytki. Zimą, gdy woda zamarza, zwiększa swoją objętość.
Robi to z taką siłą, że odspaja płytki od podłoża i niszczy
je. Posadzka żywiczna nie ma fug. Cała powierzchnia w
jednej operacji pokrywana jest szczelnym materiałem.
To tak, jakby na balkonie ułożyć jedną wielką elastyczną
płytkę, która nie przepuszcza wody, co sprawia, że woda
nie wnika w strukturę balkonu i nie niszczy go zimą.

System stosowany przez grupę FotoFloor StoPma Balkon został przebadany na zmęczeniowe mostkowanie rys wg procedury TR008
Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA). Pozytywny wynik testu świadczy
o wysokiej skuteczności z jaką StoPma Balkon
zabezpiecza podłoże przed wnikaniem wody.
To gwarantuje wieloletnie, bezawaryjne funkcjonowanie posadzki.
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