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FotoFloor
d e k o r a c y j n e  p o s a d z k i  ż y w i c z n e

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA PODŁÓG



ResinFloor

Cienkopowłokowy system posadzkowy 
przeznaczony do obiektów przemysło-
wych i użyteczności publicznej narażo-
nych na obciążenia odpowiadające 
lekkim i średnim warunkom transportu ko-
łowego oraz okresowego ruchu pieszych.

Antypoślizgowy system posadzkowy wy-
pełniony naturalnym kruszywem kwar-
cowym. Przeznaczony do stosowania w 
obiektach przemysłowych oraz użytecz-
ności publicznej narażonych na średnie i 
wysokie obciążenia.

System polegający na zespojeniu ze sobą 
kamieni (otoczaków). Preznaczony do 
stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej o intensywnym ruchu pieszych 
oraz na powierzchniach odkrytych tj. ta-
rasy, powierzchnie przy basenowe, etc.

Samorozlewny system posadzkowy prze-
znaczony do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej narażonych na 
obciążenia odpowiadające średnim i 
ciężkim oraz intensywny ruch pieszych.

Gładkie posadzki żywiczne  w 
dowolnym kolorze z palety RAL 
lub antypoślizgowe z barwionym 
granulatem kwarcowym.

CoatFloorSystem

QuartzFloorSystem

PebbleFloorSystem

FlowAppliedSystem

Posadzki epoksydowe stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest szczególna odporność chemiczna, a estetyczny i oryginalny wy-
gląd powoduje, że są powszechnie stosowane we wszelkich obiektach 
użyteczności publicznej. 
 
Atrakcyjna kolorystyka i możliwość stosowania barwionych granulatów 
kwarcowych daje projektantom nowe możliwości. Wszechstronność 
posadzek epoksydowych nie pozostawia żadnych wątpliwości – od hal 
remontowych przez parkingi, laboratoria i przemysł spożywczy, aż po 
aranżacje pomieszczeń mieszkalnych.



FotoFloor
Aplikacjia dowolnego wydruku 
zdjęcia, grafiki na posadzce. Ca-
łość zabezpieczona bezbarwną 
żywicą.

Dowolna grafika, zdjęcie, które staje się posadzką użytkową, to abso-
lutna innowacja w przestrzeni designu i aranżacji wnętrz. Powszechnie 
używane i stosowane rozwiązania tj. wykładziny, dywany, klepki, pane-
le, glazura „idą do lamusa”! Graficzne posadzki FotoFloor to rozwiąza-
nie, które nada całkowicie nowy wymiar Twojemu wnętrzu. 

FotoFloor korzysta z własnych rozwiązań technologicznych. Druki wyko-
nuje na własnych wielkoformatowych drukarkach, we własnym zakła-
dzie produkcyjnym.

Wieloletnie doświadczenie, szereg testów i prób gwarantuje usługi o 
wysokiej jakości. Stosowane materiały stanowiące o sukcesie FotoFloor, 
objęte są tajemnicą produkcyjną przedsiębiorstwa.

Posadzki epoksydowe z grafiką, oprócz walorów czysto dekoracyjnych 
mają również wiele cech praktycznych. Charakteryzuje je wysoka od-
porność na uderzenia oraz na działanie promieni UV - dzięki czemu 
grafiki zachowują swój kolor. Ponadto podłoga żywiczna ma wysoką 
odporność chemiczną oraz cechuje ją nieprzepuszczalność wody, co 
pozwala na zastosowanie jej w każdym pomieszczeniu. Jest także bez-
spoinowa, a brak widocznych łączeń sprawia, że powierzchnia zyskuje 
gładkość, jest bardziej estetyczna i łatwa w utrzymaniu czystości.



PaintingFloor
Aplikacjia dowolnego wydruku 
zdjęcia, grafiki na posadzce. Ca-
łość zabezpieczona bezbarwną 
żywicą.

FotoFloor poza graficznymi posadzkami oferuje również PaintingFloor 
wykonywanie ozdobnego malarstwa na posadzce. Tworzone w ten 
sposób obrazy zabezpieczone są bezbarwną żywicą epoksydową, 
dzięki czemu obraz na posadzce nie ulega zniszczeniu.

Wykonywanie ozdobnego malarstwa na posadzce, kolaży, stiuków, 
tworząc w ten sposób obrazy na podłodze, to nowe możliwości w ręku 
aranżatora. Jest to metoda, która znajduje zastosowanie w galeriach 
sztuki czy też salonach z elementami wystroju wnętrz, ale nie tylko…  



SamplingFloor
Aplikacjia dowolnego wydruku 
zdjęcia, grafiki na posadzce. Ca-
łość zabezpieczona bezbarwną 
żywicą.

FotoFloor wykonuje posadzki żywiczne(epoksydowe), użytkowe z zanu-
rzonymi w nich różnymi przedmiotami – np. elementami wystroju, przed-
miotami codzienego użytku.

Przedmioty zanurzone w żywicy zastygają pozostając w ten sposób 
pod powierzchnią bezbarwnej żywicy sprawiając wrażenie jakgdyby 
leżały pod taflą szkła. W posadzce można zanurzać praktycznie wszyst-
kie płaskie przedmioty. Tego typu posadzki znajdują zwoje miejsce w 
salonach usługowych, muzeach, galeriach  oraz w różnego rodzaju 
instytucjach.  



ResinTech
ul. Słoneczna 8 
07-306 Brok 
NIP: 622-258-37-90
REGON: 147367554

FotoFloor jest marką firmy ResinTech 
specjalizującej się w wykorzystywa-
niu żywic w przemyśle budowlanym, 
wykończeniowym i dekoracyjnym.

FotoFloor jest kulminacją ponad 
pięcioletniej  pracy z materiałami 
żywicznymi oraz ścisłej współpra-
cy z aranżatorami i projektantami 
wnętrz.

Założyciele FotoFloor Piotr Biegań-
ski i jego żona Paulina Biegańska 
są pionierami i jednymi z nielicz-
nych projektujących i wykonu-
jących posadzki graficzne, stale 
udoskonalając technologię i wy-
znaczając nowe kierunki wystroju 
i aranżacji wnętrz na rynku euro-
pejskim.
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