Wyjątkowy. Twórczy.

Kompletny system PANDOMO® do monolitycznych podłóg
podniesionych Lindner

Systemy posadzek dekoracyjnych PANDOMO®

„Człowiek bierze naturę jako wzór do naśladowania i tworzy to, co niezwykłe. Łączy kolory, kształty i funkcje w
niepowtarzalny sposób kreując przestrzeń, która nas otacza.”
My także kierujemy się naturą – to siła napędowa, która inspiruje nas do rozwoju przestrzeni życiowej dzięki
systemom podłogowym i ściennym PANDOMO®. Tworząc przestrzenie o niepowtarzalnym charakterze, liczy się
tylko Twoja wyobraźnia.
Taka jest filozofia PANDOMO®.

PANDOMO® Floor

PANDOMO® Floor to dekoracyjna masa rozlewna imitująca beton, dostępna w bogatej gamie kolorystycznej. Jest
idealnym rozwiązaniem między innymi do wnętrz komercyjnych.

PANDOMO® Loft

PANDOMO® Loft to dekoracyjna masa cienkowarstwowa, która w naturalnym, szarym odcieniu stanowi znakomite
połączenie nowoczesnej elegancji i minimalistycznego, loftowego stylu.

PANDOMO® Terrazzo

PANDOMO® Terrazzo to bazujące na szlachetnych kruszywach naturalnych powierzchnie podłogowe o klasycznym
i ponadczasowym charakterze. Jest to idealna odpowiedź na potrzebę tworzenia eleganckich i trwałych powierzchni
podłogowych.

PANDOMO® Studio

PANDOMO® Studio to nowa, dekoracyjna, cienkowarstwowa masa szpachlowa. Niczym nie ograniczony system
tworzenia jednolitych powierzchni na ścianach, podłogach i sufitach. Monolityczna jedność, uderzające kontrasty,
minimalistyczna elegancja – wszystko zawarte w jednym produkcie.

PANDOMO OD ARDEX

PANDOMO® jest marką Premium stworzoną przez firmę ARDEX światowego lidera produkującego wysokojakościową
specjalistyczną chemię budowlaną. Jako firma z kapitałem rodzinnym ARDEX rośnie w siłę utrzymując się od ponad 70
lat na rynku. Grupa ARDEX w chwili obecnej zatrudnia ponad 3000 pracowników i jest obecna w ponad 50 krajach na
wszystkich kontynentach.

System podniesionych podłóg monolitycznych
Lindner FLOOR and more®

Systemy monolitycznych podłóg FLOOR and more® przekonują niezliczonymi możliwościami zastosowania w różnych
warunkach użytkowania. Bezemisyjne płyty podłogowe gwarantują najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej i
akustycznej, dają się szybko układać i wytrzymują duże obciążenia już po jednym dniu od montażu. Podkonstrukcja z
bezstopniowo regulowanymi, ocynkowanymi wspornikami stalowymi kompensuje wszelkie nierówności podłoża. Nie ma
też prawie żadnych ograniczeń w projektowaniu powierzchni.

FLOOR and more® hydro

FLOOR and more® hydro, to idealne rozwiązanie dla obszarów o podwyższonej wilgotności, takich jak, stołówki lub strefy
tranzytowe w budynkach użyteczności publicznej. FLOOR and more® hydro nadaje się jako podkład pod różne rodzaje
wykończeń np. płytki ceramiczne, PCV, itp.

FLOOR and more® power

System podłóg FLOOR i more® power, przeznaczony jest do obszarów o dużym obciążeniu, takich jak;
hale produkcyjne, serwerownie, lub sale konferencyjne i muzea. Warstwę bazową systemu stanowią wzmocnione
włóknami płyty na bazie anhydrytu. Mają bardzo dużą nośność, dzięki czemu na podłogi można wjeżdżać nawet za
pomocą ciężkich podnośników z napędem mechanicznym.
Grupa Lindner to wiodący europejski specjalista w dziedzinie obszarów zabudowy wnętrz, elewacji i technologii ociepleń.
Firma posiada ponad 50-letnie doświadczenie w „budowaniu według nowych rozwiązań”, opracowywaniu i wdrażaniu
indywidualnych i postępowych rozwiązań projektowych. Zatrudniając ponad 6000 pracowników na całym świecie, Lindner
prowadzi zakłady produkcyjne i spółki zależne w ponad 20 krajach z bawarskiego miasta Arnstorf.

Składowe systemów PANDOMO Loft / Floor / Studio
Systemy PANDOMO®
PANDOMO® Floor

Dekoracyjna masa wyrónująca

PANDOMO® Studio
Cienkowarstwowa, dekoracyjna masa szpachlowa

• Z efektem ARDURAPID®
• Szybko wysycha
• Do nakładania w grubości od 5 do 10 mm
• O optymalnych właściwościach rozlewnych i
wyrównujących

• Łatwa w stosowaniu – nakładanie/dogładzanie
• Doskonała przyczepność
• Bardzo wydajna
• Nadaje wysoką trwałość wykonanym powierzchniom

PANDOMO® Loft

PANDOMO® HG

Cienkowarstwowa masa szpachlowa

• Z efektem ARDURAPID
• Szybkoschnąca
• Wysoka wytrzymałość powierzchni
• Bez naprężeń wewnętrznych podczas
wiązania

Piasek granitowo - kwarcowy

®

PANDOMO FAM
®

PANDOMO® EP Patch / PANDOMO® EP
Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny podkład epoksydowy
do przygotowania podłoża PANDOMO®
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• Dobra przyczepność do różnych podłoży

Mata z włókna szklanego
• Do wzmacniania podłoża z systemami
żywic epoksydowych

FLOOR and more® power

FLOOR and more® hydro

System podłogi monolitycznej FLOOR and more® power System podłogi monolitycznej FLOOR and more® hydro
został opracowany specjalnie dla obszarów o dużym
został opracowany specjalnie dla obszarów o wysokim
obciążeniu.
poziomie wilgotności.
• Specjalnie opracowane płyty
• Specjalnie dobrany skład płyt
• Wzmocniona konstrukcja
• Wzmocnione obrzeża i cokoły
• Brak konieczności stosowania dodatkowych
• Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień
wzmocnień
• Pod duże obciążenia
• Dopuszczony ruch pojazdów mechanicznych
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1 Lindner FLOOR and more® hydro

lub Lindner FLOOR and more® power

2 PANDOMO® FAM
3 PANDOMO® EP Patch
3a PANDOMO EP
®

4 PANDOMO® HG
5a PANDOMO® Loft
5b PANDOMO® Studio
5c PANDOMO® Floor

Loft
Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą
Zakończenie prac: 2013
Powierzchnia: ok. 1.000 m2
Zastosowane produkty: Lindner FLOOR and more power®
PANDOMO® Floor, PANDOMO® Loft
Wykonawca: Lützen GmbH

Floor

Składowe systemów PANDOMO Terrazzo
Systemy PANDOMO®
PANDOMO® Terrazzo
•
•
•
•

Z efektem ARDURAPID®
Możliwość szlifowania po 24/48 godzinach
Bez tendencji do tworzenia rys
Możliwość szybkiego użytkowania

PANDOMO® EP
Bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny podkład epoksydowy
do przygotowania podłoża PANDOMO®

ARDEX® SPS
Specjalny piasek

• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• Dobra przyczepność do różnych podłoży

PANDOMO® FAM

Mata z włókna szklanego
• Do wzmacniania podłoża z systemami
żywic epoksydowych

FLOOR and more® power

FLOOR and more® hydro

System podłogi monolitycznej FLOOR and more® power System podłogi monolitycznej FLOOR and more® hydro
został opracowany specjalnie dla obszarów o dużym
został opracowany specjalnie dla obszarów o wysokim
obciążeniu.
poziomie wilgotności.
• Specjalnie opracowane płyty
• Specjalnie dobrany skład płyt
• Wzmocniona konstrukcja
• Wzmocnione obrzeża i cokoły
• Brak konieczności stosowania dodatkowych
• Brak konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień
wzmocnień
• Pod duże obciążenia
• Dopuszczony ruch pojazdów mechanicznych
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1 Lindner FLOOR and more® hydro

lub Lindner FLOOR and more power
®

1a Lindner FLOOR and more® hydro

lub Lindner FLOOR and more® power

2 PANDOMO® FAM

2a Dwie warstwy folii PE

3 PANDOMO® EP

3a TerrazzoBasic / TerrazzoPlus

4 ARDEX SPS
5 PANDOMO® Terrazzo Basic / Micro / Plus

min. 45 mm grubości

Terrazzo

Restauracja / kawiarnia Reinhard Bär, Berlin

Zakończenie prac: 2018
Powierzchnia: ok. 400 m2
Zastosowane produkty: Lindner FLOOR and more power®
PANDOMO® TerrazzoBasic Weiß
Wykonawca: RW – Wand- und Bodentechnik, Berlin

Zalety w skrócie
Połączenie systemów Lindner FLOOR and more® z PANDOMO® prowadzi do symbiozy dwóch bardzo udanych
systemów, z których każdy odniósł już sukcesy rynkowe.
Nie ma ograniczeń w łączeniu produktów z linii FLOOR and more® z masami dekoracyjnymi PANDOMO®.
W ten sposób można dopasować się, do wszystkich wymagań konstrukcyjnych, jednocześnie oferując różnorodne
opcje projektowe; czy to w nowoczesnych, nowych czy istniejących już budynkach przemysłowych. Ten sojusz
systemów pozwala konstruować zorientowane technicznie podłogi podniesione, które oferują wyjątkową jakość i
komfort podczas eksploatacji. Nie są wymagane żadne kompromisy w zakresie twardości i wytrzymałości
mechanicznej, nawet przy dużych obciążeniach.
Wszystkie produkty oparte są na surowcach mineralnych więc są trwałe i przyjazne dla środowiska, dzięki czemu
posiadają certyfikat EC1.

LINDNER POLSKA SP. Z. O.O.

ARDEX Polska Sp. z o.o.

ul. Spokojna 5

Stanowice, 55-200 Oława

01-044 Warszawa

ul. Jarzębinowa 6

Poland

e-mail: biuro@ardex.pl

poland@lindner-group.com

Tel.: +48 71 716 45 60

+48 22 644 46 48

Obrazy prezentowane w tym katalogu są chronione prawem autorskim. Każde nieautoryzowane użycie jest zabronione i może skutkować nakazem sądowym i roszczeniami o
odszkodowanie. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na testach i praktycznym doświadczeniu; Mogą to być
jednak tylko informacje ogólne bez gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu na stan budowy i przebieg prac. Przepisy krajowe oparte na normach regionalnych, przepisach
budowlanych, wytycznych dotyczących przetwarzania lub wytycznych branżowych mogą prowadzić do określonych zaleceń dotyczących przetwarzania.

