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JADAR HOME

DOSKONAŁE WNĘTRZA

JADAR HOME

Symfonia
To linia płyt o przeznaczeniu na ściany, elewacje oraz powierzchnie płaskie
w ogrodzie i w domu. Płyty doskonale prezentują się we wnętrzach
industrialnych i ascetycznych, podkreślając surowość i oszczędność wyrazu
aranżacji. Odpowiednio zaimpregnowane możemy wykorzystać jako blat do
stołu lub wykończyć ściankę w altanie ogrodowej. W zestawieniu z drewnem
i roślinami nadadzą wyjątkowości i unikalności. Dzięki bogactwu kolorów
możemy realizować niepowtarzalne kompozycje ścienne.

Kolory | struktura gładka

Antracyt

Czarny

Miedziany

Melanż
Zima

Szary

Kość
słoniowa

Biały

Szary

Kość
słoniowa

Biały

Kolory | struktura porowata

Antracyt

Czarny

Pakowanie
wymiary (cm)

waga/pow. gładka

waga/pow. porowata

30x30x1,8*
60x30x1,8*
60x60x1,8*
90x60x1,8*
120x60x1,8*
30x30x1,0*

3,5 kg/szt.
7,0 kg/szt.
13,9 kg/szt.
20,9 kg/szt.
27,9 kg/szt.
0,9 kg/szt.

3,0 kg/szt.
6,0 kg/szt.
12,0 kg/szt.
18,0 kg/szt.
24,0 kg/szt.
-

*produkt dostępny na szt. na indywidualne zamówienie
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pł y ta z betonu architektonicznego SYMFONIA
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Cegła
Łupana Elewacyjna

JADAR HOME

Cegła Łupana ELEWACYJNA

Kolory

Biały

Szary

Czarny

Brązowy

Jesień

Zima

Pustynia

Lato

Pakowanie
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kpl/paleta

wymiary (cm)

waga

720 szt.

27x3,5x6,5

1,6 kg/szt.

Cegła
Antyk Elewacyjna

Cegła Ant yk ELEWACYJNA

Kolory

Szary

Czarny

Żółty

Beżowy

Brązowy

Rubinowy

Pakowanie
kpl/paleta

wymiary (cm)

waga

480 szt.

25x6x6

2 kg/szt.

7

JADAR HOME

Pły tka
Elewacyjna
8cm
30cm

2,5cm

Kolory

Biały

Szary

Czarny

Brązowy

Jesień

Zima

Pustynia

Lato

Pakowanie
kpl/opakowanie
Pudełko
12 szt. (0,28 m2)
-

wymiary
(cm)

kpl/paleta

grubość
(cm)

30x2,5x8

Paleta - 360 szt.

2,5

38x3,5x16* Paleta - 200 szt.

3,5

* Sprzedaż produktu wg. dostępności
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waga
1,4 kg/szt.
(waga po
rozłupaniu)

4,5 kg/szt.

Pł y tka ELEWACYJNA

Canzona 3D

Kolekcja
Pł y t

Płyty 3d to propozycja elementu elewacyjnego dla entuzjastów
gry światła. Wypukłości i wklęsłości płytki umożliwiają
uzyskanie atrakcyjnych efektów wizualnych i świetlnych
we wnętrzach. Pokrycie wybranej ściany, bądź jej części
płytkami z betonu architektonicznego może przyczynić się
do wykreowania atrakcyjnej przestrzeni pomieszczenia.

Kolory

Biały

Czarny

Miedziany

Melanż
Zima

Antracyt

Pakowanie
grubość (cm)

wymiary (cm)

waga (kg)

1,7

39,4x39,4*

5,7

1,7

59,4x39,4*

8,6

1,7

99,0x39,4*

14,3

*produkt dostępny na szt. na indywidualne zamówienie
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JADAR HOME

Etiuda 2D
Sześciokąt foremny (heksagon) to forma kojarząca się
z wycinkiem plastra miodu. Proponowaną przez nas płytkę
elewacyjną można wykorzystać dla urozmaicenia wnętrz
mieszkalnych, biurowych. Różne grubości płyt umożliwiają
uzyskanie efektu 3d na ścianie. Asortyment ten idealnie
sprawdzi się do jednolitego pokrycia powierzchni jak również
przy wprowadzeniu mniej lub bardziej złożonego kształtu
na ścianie.
Płytkę można łączyć z innym prezentowanymi w kolekcji
JadarHome elementami elewacyjnymi – rombami oraz
trójkątami równobocznymi.

17,10cm

29,62cm

34,20cm

17,10cm

14,81cm

25,65cm

14,81cm

17,10cm

Kolory | struktura gładka

Antracyt

Czarny

Szary

Biały

Miedziany

Melanż
Zima

Kość
słoniowa

Pakowanie
wymiary (cm)
34,20x29,62*
34,20x29,62*
34,20x29,62*
25,65x14,81*
25,65x14,81*
25,65x14,81*
17,10x14,81*
17,10x14,81*
17,10x14,81*

grubość (cm)

waga

0,7
1,4
2 ,1
0,7
1,4
2 ,1
0,7
1,4
2 ,1

ok. 1,1 kg
ok. 2,3 kg
ok. 3,4 kg
ok. 0,4 kg
ok. 0,8 kg
ok. 1,2 kg
ok. 0,2 kg
ok. 0,4 kg
ok. 0,6 kg

*produkt dostępny na szt. na indywidualne zamówienie
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Kolekcja Pł y t

Etiuda 3D

Kolekcja Pł y t

Sześciokąt foremny (heksagon) to forma kojarząca się
z wycinkiem plastra miodu. Proponowaną przez nas płytkę
elewacyjną można wykorzystać dla urozmaicenia wnętrz
mieszkalnych, biurowych. Różne grubości płyt umożliwiają
uzyskanie efektu 3d na ścianie. Asortyment ten idealnie
sprawdzi się do jednolitego pokrycia powierzchni jak również
przy wprowadzeniu mniej lub bardziej złożonego kształtu
na ścianie.
Płytkę można łączyć z innym prezentowanymi w kolekcji
JadarHome elementami elewacyjnymi – rombami oraz
trójkątami równobocznymi.

17,10cm

29,62cm

34,20cm

17,10cm

14,81cm

25,65cm

14,81cm

17,10cm

Kolory | struktura gładka

Antracyt

Czarny

Szary

Biały

Miedziany

Melanż
Zima

Kość
słoniowa

Pakowanie
wymiary (cm)
34,20x29,62*
25,65x14,81*
17,10x14,81*

grubość (cm)

waga

0,7
0,7
0,7

ok. 2,19 kg
ok. 0,80 kg
ok. 0,40 kg

*produkt dostępny na szt. na indywidualne zamówienie
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JADAR HOME

Kubiki
Kubik to uniwersalny produkt z betonu architektonicznego.
Można go wykorzystać we wnętrzach jako podstawa do stolika
kawowego, siedzisko uzupełnione kolorową poduchą, obudowa
donicy na kwiaty. Połączenie kilku kubików daje możliwość
konstrukcji różnych elementów wyposażenia np. ścian działowych
w większych przestrzeniach. Przeznaczenie kubika jest więc
zależne od inwencji jego posiadacza.

Kolory

Antracyt

Czarny

Szary

Biały

Kość Słoniowa

Pakowanie
wymiary (cm)

waga

40x40x30

28,3 kg.

40x40x15

14,15 kg

*produkt dostępny na szt. na indywidualne zamówienie
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Kubiki

Donica

Donica

Ø 49cm

70cm

Ø 34cm

Kolory

Antracyt

Czarny

Kość Słoniowa

Biały

Miedziany

Melanż
Zima

Szary

Pakowanie
wymiary

wysokość (cm)

waga

Ø 49x Ø34

70

58 kg/szt.
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JADAR HOME

Stolik
z palet

Stolik z palet

Kolory

Antracyt

Czarny

Szary

Biały

Miedziany

Melanż
Zima

Kość
słoniowa

Pakowanie
wymiary (cm)

waga

121,5x80x5

101,2 kg.

121,5x80x4

82,2 kg

*produkt dostępny na szt. na indywidualne zamówienie

14

Sonata

Dekory ścienne

15,6cm

18cm

15,6cm

18cm

Pakowanie
wymiary (cm)

grubość (cm)

waga

15,6x18,0

1,0

0,46 kg/szt.

15,6x18,0

1,0 - 8,0

2,42 kg/szt.
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JADAR HOME

Beton Architektoniczny
Elementy wyposażenia wnętrz z betonu architektonicznego stanowią m.in.
świeczniki, organizery, lampki oraz stoliki kawowe, które idealnie sprawdzą
się w przestrzeniach biurowych, a także mogą być detalem uzupełniającym
wystrój naszego mieszkania.

Kolory

Antracyt

Czarny

Szary

Biały

Kość Słoniowa

Pakowanie
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nazwa produktu

wymiary (cm)

waga

świeczka

10x10x10

1,9 kg

organizer

10x10x10

1,7 kg

lampka

10x10x12,2

2,35 kg

Beton ARCHITEK TONICZNY
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Nasze Siedziby
CENTRALA

26-610 Radom
ul. Marii Fołtyn 6B
(dawna ul. Zubrzyckiego 6)
tel. 48 369 89 00
fax 48 369 89 01
Fabryka Radom
Ogród Wystawowy
Dział Sprzedaży
26-610 Radom
ul. Marii Fołtyn 6B
(dawna ul. Zubrzyckiego 6)
tel. 48 369 89 10
fax 48 369 89 11
kom. 606 222 906
Przedstawiciel: 608 422 008
Projektantka: 608 422 004
Fabryka Kielce
Ogród Wystawowy
Dział Sprzedaży
26-052 Nowiny k/Kielc
Bolechowice 85A
tel. 41 315 05 42
fax 41 315 05 02
kom. 608 422 018
Przedstawiciel: 608 422 016
Przedstawiciel: 608 422 017

Grójec
Radom
Skaryszew
Kielce

Lublin

Ostrowiec Świętokrzyski

Skład fabryczny
Ostrowiec Św.
Ogród Wystawowy
Dział Sprzedaży
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Kilińskiego 30
tel./fax 41 265 25 60
kom. 608 422 011
Przedstawiciel: 608 422 016
Projektantka: 608 422 004

Fabryka Grójec
Ogród Wystawowy
Dział Sprzedaży
05-600 Grójec
ul. Armii Krajowej 29A
tel. 48 664 00 00
fax 48 664 00 01
kom. 608 422 019
Przedstawiciel: 608 422 015
Projektantka: 608 422 006
Punkt Sprzedaży Lublin
Ogród Wystawowy
Dział Sprzedaży
20-234 Lublin
ul. Metalurgiczna 13
tel. 81 451 59 00
fax 81 451 59 01
kom. 660 505 615
Przedstawiciel: 660 505 609
Projektantka: 606 222 909
Fabryka Skaryszew
Ogród Wystawowy
Dział Sprzedaży
26-640 Skaryszew
ul. Wincentego Witosa 9
tel. 48 610 29 00
fax 48 610 29 01
kom. 608 422 003
Przedstawiciel: 608 422 008
Projektantka: 608 422 004

INFORMACJE TECHNICZNE
Jakość zgodna z normami PN-EN
Wszystkie wyroby spełniają wymagania Polskich Norm PN-EN lub Aprobat
Technicznych i dopuszczone są do sprzedaży na podstawie stosownych
deklaracji dostępnych na stronie www.jadar.pl
EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badań wraz
ze zmianami PN-EN 1338:2003/AC:2006 Kostki brukowe o grubości 6-10 cm,
EN 1339:2003 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań wraz
ze zmianami PN-EN 1339:2003/AC:2006 Płyty brukowe o grubości 3,5 – 10cm,
EN 1340:2003 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań wraz
ze zmianami PN-EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki, obrzeża, bloczki
drogowe, cieki wodne.
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy małej architektury ulic
i ogrodów
EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu Elementy ścian oporowych
EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu Elementy ogrodzeń
PN-EN 14992:2007+A1:2012 Prefabrykaty z betonu Elementy ścian
EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy
stropowe – Część 1: Belki
EN 15037-2:2009+A1:2011 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe
systemy stropowe -- Część 2: Pustaki betonowe
EN 1916:2002 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe wraz ze zmianami EN 1916:2002/AC:2008
EN 1916:2002/AC:2008 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe, wraz ze zmianami PN-EN
1916:2005/AC:2009
APROBATA TECHNICZNA IBDiM w Warszawie nr AT/2010-02-1946/1.
Betonowa kostka brukowa o grubości 4 cm.
APROBATA TECHNICZNA IBDiM AT/2015-02-3129: Płyty Drogowe
Wielootworowe, Prefabrykowane, Żelbetowe i Płyty Drogowe Pełne
Prefabrykowane, Żelbetowe "Płyta Drogowa typu Yomb i Płyta Drogowa"
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Wymienione poniżej cechy produktu są uważane za nieistotne i nie są traktowane
jako wady:
Wykwity wapienne, jakie mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych,
powstają na skutek naturalnych reakcji fizykochemicznych zachodzących
w dojrzewającym betonie. Często przybierają one postać jasnych plam lub
jednolitego nalotu, jednak w połączeniu z zanieczyszczeniami ich kolor może
być ciemny. Pod wpływem warunków atmosferycznych i naturalniej eksploatacji,
wykwity wapienne podlegają procesom samolikwidacji rozłożonej w czasie. Okres
zaniku wykwitów może trwać średnio od kilku tygodni do ok. 2-3 lat i zależy od
intensywności eksploatacji nawierzchni. Wykwity nie są wadą i nie pogarszają jakości
wyrobów betonowych, a ich wpływ na kolor jest tylko pozorny i chwilowy. Polskie
Normy PN-EN dopuszczają występowanie wykwitów wapiennych na wyrobach
betonowych, twierdząc iż nie mają one szkodliwego wpływu na właściwości
użytkowe wyrobu i są uważane za nie istotne. Uwaga! Nie należy impregnować
kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, gdyż działanie takie może spowodować
zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania. Ponadto impregnowanie kostki
mokrej może doprowadzić do wystąpienia nadmiernego wykwitu.
Różnice w odcieniach koloru które mogą wystąpić nawet w obrębie tej samej partii
produkcyjnej nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki:
zmienność surowców naturalnych używanych do produkcji w tym: kruszyw piasku
i cementu, a także temperatura i warunki dojrzewania betonu oraz warunki samej
eksploatacji ułożonej nawierzchni brukowej.
Włoskowate mikropęknięcia, niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne
podczas wysychania kostki.
Wypływki, na górnej krawędzi wyrobów, mogą występować tzw. wypływki, które
wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Zazwyczaj wykruszają się one
już na etapie samego układania i zagęszczania wyrobu a całkowicie po krótkiej jego
eksploatacji.
Produkty wadliwe w ilości do 1% kupionej ilości. Jest to ilość jaka może ulec
zniszczeniu w trakcie transportu, rozładunku itp. Producent uwzględnia w cenie
jeden procent produktów. Fakt ten należy uwzględnić podczas dokonywania
zamówienia.
Wszystkie podane w katalogu wagi trzeba traktować jako przybliżone. Rzeczywiste
wartości mogą się różnić +/- 10%.

WARUNKI GWARANCJI
Producent gwarantuje Odbiorcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jakość
swoich produktów i ich zgodność z EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe
Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1338:2003/AC:2006
Kostki brukowe o grubości 6-10 cm; EN 1339:2003 Betonowe płyty brukowe
Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1339:2003/AC:2006 Płyty
brukowe o grubości 3,5 – 10cm; EN 1340:2003 Krawężniki betonowe Wymagania
i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki,
obrzeża, bloczki drogowe, cieki wodne; PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty
z betonu Elementy małej architektury ulic i ogrodów; EN 15258:2008
Prefabrykaty z betonu Elementy ścian oporowych; EN 12839:2012 Prefabrykaty
z betonu Elementy ogrodzeń; EN 14992:2007+A1:2012 Prefabrykaty z betonu
Elementy ścian; EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów
murowych Część 3 Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwykłymi i lekkimi); EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu – Belkowopustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki; EN 15037-2:2009+A1:2011
Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 2:
Pustaki betonowe; EN 1916:2002 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe wraz ze zmianami EN 1916:2002/
AC:2008; EN 1916:2002/AC:2008 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe, wraz ze zmianami PN-EN
1916:2005/AC:2009; APROBATA TECHNICZNA IBDiM w Warszawie
nr AT/2010-02-1946/1. Betonowa kostka brukowa o grubości 4 cm; APROBATA
TECHNICZNA IBDiM AT/2015-02-3129: Płyty Drogowe Wielootworowe,
Prefabrykowane, Żelbetowe i Płyty Drogowe Pełne Prefabrykowane,
Żelbetowe "Płyta Drogowa typu Yomb i Płyta Drogowa".
§1
Gwarancja dotyczy produktów w pierwszym gatunku, a uprawnienia z jej
tytułu przysługują pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie.
§2
Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu towaru u producenta
towaru. 10-cio letnia gwarancja nie dotyczy towarów zaliczanych do linii
produktowej Jadar Home i Sun Block.
§3
Producent odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili
zakupu, w szczególności za wady:
•
wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców,
•
powstałe w trakcie procesu technologicznego,
•
wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie
Normy i Aprobaty Techniczne.
§4
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobów, które zabudowano
na niewłaściwej i niezgodnej z zaleceniami Producenta podbudowie oraz
uszkodzenia powstałe w wyniku:
•
niewłaściwego składowania i transportu produktów. Odbiorca
lub realizujący transport odpowiada za właściwe zabezpieczenie
ładunku i on ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty powstałe
w transporcie,
•
niewłaściwego i niezgodnego z zaleceniami Producenta doboru
i montażu produktów,
•
niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
produktów,
•
zabudowy niedojrzałych produktów,
•
stosowania do odlodzenia towarów, środków odladzających

w szczególności na bazie soli takich jak NaCl, CaCl, MgCl2.
§5
Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady:
•
dopuszczone przez Polskie Normy i Aprobaty Techniczne właściwości
wyrobów, różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia,
•
ubytki betonu będące efektem eksploatacji i naturalnego zużycia
betonu,
•
produkty wadliwe w ilości do 1% kupionej ilości. Jest to ilość jaka
może ulec zniszczeniu w trakcie transportu, rozładunku, montażu itp.
Producent uwzględnia w cenie 1% ubytków.
•
wahania kolorystyczne wyrobów spowodowane w szczególności:
1. naturalnymi odchyleniami kolorystycznymi surowców: kruszyw,
piachu, cementu,
2. pojawieniem się wykwitów wapiennych,
3. zróżnicowaniem warunków eksploatacyjnych,
4. zabrudzeniami nanoszonymi w trakcie eksploatacji.
§6
Odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się z parametrami technicznymi
wyrobów.
§7
W przypadku zabudowania produktów z wadami widocznymi przed
zabudową, Producent nie ponosi kosztów związanych z ich wymianą.
§8
Producent nie ponosi kosztów wynikających z czasu rozpatrywania
i załatwiania reklamacji, jakie poniósł Odbiorca.
§9
Producent może odmówić realizowania zobowiązań gwarancyjnych,
gdy wada nie obniża wartości użytecznej produktu lub jeżeli Odbiorca
wiedział o wadzie w chwili zakupu.
§10
Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi
Producenta niezwłocznie po ujawnieniu wady.
§11
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie:
•
pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego,
•
oryginału faktury zakupu,
•
etykiety towarowej.
§12
Producent zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni
od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, a jeżeli zachodzi konieczność
przeprowadzenia oględzin reklamowanych wyrobów termin ten wynosi
do 21 dni.
§13
W przypadku uznania przez Producenta zasadności reklamacji, Producent
ustala z Odbiorcą termin i sposób usunięcia wady poprzez wymianę
uszkodzonych elementów lub ich przecenę, bądź inny sposób załatwienia
reklamacji.
§14
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacje dodatkowe w zakresie zabudowy, bezpieczeństwa i substancji niebezpiecznych
DWU wyrobów dostępne na stronie www.jadar.pl
1. Identyfikacja zagrożeń

Wyrób nie powoduje zagrożeń.
Wyrób jest niepalny.
Wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych.

2. Substancje niebezpieczne

Wyrób nie zawiera substancji chemicznych wymienionych w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE)
Nr 1907/2006.

3. Składowanie i transport

Wyroby dostarczane są do klienta w jednostkach ładunkowych opinanych folią,
Wyroby w czasie przeładunku i transportu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed uszkodzeniami,
Transportować jedynie pojazdami przystosowanymi do tego celu,
Wyrób należy składować na równej stabilnej powierzchni w stosy nie przekraczające wysokości 3,5 m.

4. Odpady

W związku ze stosowaniem wyrobu może dojść do powstania następujących rodzajów odpadów,
Opakowania o kodzie 15 01 02 i 15 01 03, odpad stały uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 01,
Odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są niebezpieczne i nie stanowią zagrożenia
dla użytkownika,
Odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie stanowią także zagrożenia dla środowiska.

5. Informacje dot. zabudowy
(obsługi)

Wyrób zabudowywać zgodnie z przeznaczeniem;
Wyrób zabudowywać nie wcześniej niż 7 dni od daty produkcji,
Podbudowę wykonać z uwzględnieniem rodzaju gruntu, sposobu odwodnienia i eksploatacji,
Grubość spoiny nie powinna być mniejsza niż 2 mm.
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