
Systemowe rozwiązania 
zabudowy łazienek

Projektowanie, remonty, modernizacje 

 Systemowe rozwiązania zabudowy łazienek 

Materiały budowlane
dla fachowców





Systemowe rozwiązania zabudowy łazienek Botament®

Idealny wybór do pomieszczeń wilgotnych, nieograniczone możliwości projektowe.

Odpowiednie jako podłoże dla różnych zastosowań (tynk, płytki ceramiczne,

płyty OSB, drewno, klej, farby).

Korzyści dla architektów i wykonawców
Wysokiej jakości system produktowy przeznaczony do projektowania, modernizacji

i renowacji pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.

Łatwa, szybka i uniwersalna zabudowa stelaży podwieszanej armatury

sanitarnej przystosowana do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej.
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Szeroki wybór produktów i akcesoriów oferujący architektom, wykonawcom

i klientom kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości.

Przegląd produktów

Płyty budowlane

Zestaw do zabudowy stelaży 
podtynkowych WC 

Płyty brodzikowe
Niezawodny, ekonomiczny i zgodny z aktualnymi trendami w architekturze wnętrz

sposób na wykonanie bezprogowej kabiny prysznicowej.
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Wyjątkowe korzyści 
dla architektów i wykonawców

Botament® dostarcza architektom, projektantom i wykonawcom pełną 

wiedzę oraz wsparcie przy projektowaniu i renowacji łazienek oraz 

pomieszczeń narażonych na wilgoć oferując innowacyjne i kompletne 

systemy zabudowy.

Kreatywna inspiracja + wysoka jakość + szeroki zakres produktów

 Korzyści dla architektów
+ wsparcie ekspertów w zakresie 

doboru produktów od początku 
projektu

+ wiedza produktowa 
zapewniająca najlepsze 
rozwiązania systemowe

+ doradztwo techniczne 
odpowiadające konkretnym 
potrzebom

+ kompletne i bezpieczne 
rozwiązania dla pomieszczeń 
narażonych na działanie wilgoci

+ innowacyjne i kreatywne 
możliwości projektowania

Systemowe rozwiązania zabudowy łazienek Botament®
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 Korzyści dla wykonawców
+ łatwa i szybka instalacja gwarantująca 

oszczędność czasu i pieniędzy

+ wszechstronny i szeroki zakres 
rozwiązań do zabezpieczenia 
pomieszczeń przed wilgocią

+ odpowiednie dla różnych typów 
podłoży (tynk, okładziny ceramiczne, 
płyty OSB, drewno, kleje, farby)

+ fachowe doradztwo wyjaśniające 
wszystkie aspekty zastosowania 
naszych produktów w pomieszczeniach 
wilgotnych

+ rozwiązania zarówno dla nowych 
projektów jak i dla renowacji 
istniejących pomieszczeń

Nasz zespół gwarantuje fachowe doradztwo od etapu wyboru produktów 

i określenia specyfikacji do instalacji oraz ukończenia projektu. Produkty 

Botament® pomagają zrealizować wiele pomysłów na kreatywne 

budowanie, które jest łatwe, szybkie i bezpieczne oraz zapewnia całkowitą 

wodoodporność!

Łatwa i szybka instalacja + 100% wodoodporność + uniwersalne zastosowanie

Dostarczamy rozwiązania maksymalnie skracające  
czas realizacji projektu
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powłoka
mineralna

pianka XPS

siatka z włókna
szklanego

Idealne na ściany, podłogi oraz do zabudowy 
wanny

Uniwersalne jako element zabudowy Odpowiednie na półki oraz zabudowę rur

Elastyczne do tworzenia dowolnych kształtów

idealne podłoże  
pod płytki ceramiczne

szeroki zakres
wymiarów i grubości

lekkość

łatwa i szybka
instalacja

odporność na
grzyby i pleśń

oszczędność nawet  
do 50% czasu 
instalacji

wytrzymałość

100% wodoodporność

izolacja termiczna

Zalety produktu:

Płyty budowlane Botament®

Płyty budowlane BOtaMent®

Niezwykle wytrzymałe z innowacyjną powłoką
gwarantującą 100% wodoodporność

 Powłoka płyty budowlanej Botament®

•	Wyjątkowe właściwości produktu wynikają ze specjalnej powłoki mineralnej,  
która tworzy doskonałe podłoże dla okładzin ceramicznych gwarantując  
przy tym 100% wodoodporność.

Innowacyjna
powłoka
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Idealne przygotowanie powierzchni w pomieszczeniach wilgotnych 

dla różnych typów podłoży (tynki, okładziny ceramiczne, płyty OSB, 

drewniane konstrukcje wsporcze, kleje, farby) i nieograniczone możliwości 

projektowania dzięki szerokiemu zakresowi wymiarów i grubości.

Nieograniczone możliwości zastosowania

Niezwykle wytrzymałe z innowacyjną powłoką
gwarantującą 100% wodoodporność
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PRZED

Wyrównywanie powierzchni

PO

✔ w pomieszczeniach suchych 
miejsca połączeń płyt 
szpachlujemy elastyczną zaprawą 
klejową Botament® M 21  
oraz wzmacniamy siatką  
z włókna szklanego.

✔ na równych powierzchniach płyty 
mogą być mocowane poprzez 
klejenie całopowierzchniowe.

✔ w przypadku nierównych 
powierzchni zaleca się 
stosowanie płyt o grubości 
powyżej 20 mm, które należy 
przykleić metodą na placki 
oraz wzmocnić kołkami 
montażowymi. 

Wskazówkai

Siatka z włókna 
szklanego

Kołki montażowe

Płyta budowlana 
Botament® BP

elastyczna 
zaprawa klejowa 
Botament® M 21

Płyty budowlane Botament®
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PRZED

Ścianka działowa 

PO

✔ należy stosować płyty 
budowlane o grubości  
min. 20 mm. 

✔ w celu zamocowania płyt na 
konstrukcji wsporczej należy 
użyć kołków montażowych.

✔ powierzchnię narażoną 
na działanie wody należy 
zaizolować używając folii w 
płynie BOtaMent® DF 9 Plus 
oraz taśmy uszczelniającej aB 78.

Wskazówkai

taśma uszczelniająca
Botament® AB 78

Płyta budowlana 
Botament® BP 

Folia w płynie
Botament®  
DF 9 Plus

Kołki montażowe
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PRZED

Półki oraz nisze 

PO

✔  w celu wykonania półki można 
wykorzystać jeden lub dwa 
profile narożnikowe.

✔  w przypadku większych obciążeń 
może być wymagane dodatkowe 
wzmocnienie mocowania półek.

✔  na połączeniach należy 
zastosować siatkę z włókna 
szklanego wraz z zaprawą 
klejową Botament® M 21

Wskazówkai

elastyczna 
zaprawa klejowa 
Botament® M 21

Płyta budowlana
Botament® BP 

Profil narożnikowy
Botament® RK

Siatka z włókna 
szklanego

Płyty budowlane Botament®

*  alternatywnie do mocowania poszcze-
gólnych elementów z płyty budowlanej 
można użyć kleju montażowego prze-
znaczonego do kontaktu z polistyrenem 
ekstrudowanym. 
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Profil narożnikowy 
Botament® RK

Zabudowa rur 

PRZED

PO

✔ w przypadku pokrycia profilu 
okładziną z pytek ceramicznych 
zalecane jest dodatkowe 
mechaniczne mocowanie do 
ściany przy pomocy kołków 
montażowych. 

✔ połączenia pomiędzy profilem 
i ścianą należy wzmocnić siatką 
z włókna szklanego wklejoną 
w elastyczną zaprawę klejową 
Botament® M 21.

Wskazówkai

Kołki montażowe

*  alternatywnie do mocowania poszcze-
gólnych elementów z płyty budowlanej 
można użyć kleju montażowego prze-
znaczonego do kontaktu z polistyrenem 
ekstrudowanym. 

elastyczna 
zaprawa klejowa 
Botament® M 21

Siatka z włókna 
szklanego
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Wyrównanie podłóg

PRZED

PO

Płyta budowlana
Botament® BP 

Środek gruntujący
Botament® D 11

elastyczna zaprawa 
klejowa do okładzin 
podłogowych 
Premium Fex 
Botament® M 29 HP

✔ należy zagruntować powierzchnię podłogi przy pomocy 
środka gruntującego Botament D 11, jeśli jest to konieczne.

✔ należy stosować płyty o grubości min. 10 mm, układane 
naprzemiennie.

✔ płyty budowlane tworzą bezpieczną, wodoodporną 
powierzchnię oraz zapewniają doskonałe podłoże dla 
okładziny ceramicznej.

Wskazówkai

Płyty budowlane Botament®
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elastyczna 
zaprawa klejowa 
Botament® M 21

PRZED

Płyty dostępne w różnych rozmiarach i grubościach

Płyta budowlana
Botament® BP 

Blat pod umywalkę 

PO

✔  płytę o odpowiedniej 
grubości należy przciąć do 
indywidualnych wymiarów oraz 
kształtów.

✔  po wykonaniu konstrukcji 
wsporczej o odpowiedniej 
wytrzymałości należy przykręcić 
do niej blat.

✔  łuki, elementy zaokrąglone 
można wykonać stosując płytę 
budowlaną flex Botament® FP.

✔  miejsca połaczeń płyt należy 
wzmocnić siatką z włókna 
szklanego wklejoną w elastyczą 
zaprawę klejową Botament®  
M 21.

Wskazówkai

Siatka z włókna 
szklanego

*  alternatywnie do mocowania poszcze-
gólnych elementów z płyty budowlanej 
można użyć kleju montażowego prze-
znaczonego do kontaktu z polistyrenem 
ekstrudowanym. 

Wyrównanie podłóg
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PRZED

Zabudowa wanny owalnej z podestem

✔ do budowy struktury podestu wymagana jest płyta  
o grubości min. 30 mm. Odległość pomiędzy wspornikami 
kratownicy powinna wynosić 30 cm.

✔ połączenia płyt podestu powinny być zawsze posadowione  
na kratownicy wsporczej.

✔ łuki, elementy zaokrąglone można wykonać stosując płytę 
budowlaną flex Botament® FP.

✔ połączenia płyt należy wzmocnić siatką z włókna szklanego 
wklejoną w elastyczą zaprawę klejową Botament® M 21.

Wskazówkai

PO

Płyta budowlana
Botament® BP 

elastyczna 
zaprawa klejowa 
Botament® M 21

Siatka z włókna 
szklanego

*  alternatywnie do mocowania poszcze-
gólnych elementów z płyty budowlanej 
można użyć kleju montażowego prze-
znaczonego do kontaktu z polistyrenem 
ekstrudowanym. 

Płyty budowlane Botament®

elastyczna płyta 
do zaokrągleń 
Botament® FP
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Płyty dostępne w różnych rozmiarach i grubościach

Zabudowa wanny prostokątnej 

PO

PRZED

Silikon sanitarny
Botament® S 5 

Płyta budowlana 
Botament® BP

✔  do wykonania zabudowy  
nie jest potrzebne wzmocnienie.

✔  boczne krawędzie należy 
uszczelnić silikonem  
Botament S5. 

Wskazówkai

15



Płyty brodzikowe
Połączenie estetycznego wyglądu, funkcjonalności
i elastyczności w indywidualnym montażu

wodoodporna
powłoka

siatka  
z włókna
szklanego

pianka XPS

mineralna
powłoka

 Wodoodporna powłoka mineralna 
płyt brodzikowych BOtamENt®

• funkcjonalność i bezpieczeństwo odgrywa 
kluczową rolę w przypadku licujących 
z podłogą systemów zabudowy kabin 
prysznicowych.

• powłoka naszych płyt brodzikowych została 
opracowana w oparciu o ponad 50-letnie 
doświadczenie i wiedzę firmy w zakresie 
rozwiązań dotyczących zabezpieczenia 
przed oddziaływaniem wody i wilgoci.

• płyta brodzikowa Botament® została 
specjalnie zaprojektowana dla 
obszarów o intensywnym obciążeniu 
wodą bezciśnieniową i jest jednym 
z najbezpieczniejszych i najbardziej 
innowacyjnych produktów na rynku.

• innowacyjne systemy powłok są podstawą 
doskonałych technologicznie, praktycznych 
i bezpiecznych rozwiązań dla pomieszczeń 
narażonych na działanie wody i wilgoci.

Płyty brodzikowe Botament® z fabrycznie wyprofilowanym spadkiem 
przystosowane są do bezpośredniego układania okładziny ceramicznej 
umożliwiając bezprogową, licującą z podłogą zabudowę brodzika,  
łączącą estetyczny wygląd z możliwością indywidualnego dopasowania  
do warunków zabudowy.

Innowacyjna
powłoka

Botament® PD 
Płyta brodzikowa

z odpływem punktowym

Botament® LD 
Płyta brodzikowa z odpływem 

liniowym, dwuspadkowa

Botament® LD 
Płyta brodzikowa z odpływem 

liniowym, czterospadkowa

Płyty brodzikowe Botament®
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Bezprogowa powierzchnia brodzika

100% wodoodporność

fabrycznie wyprofilowany
spadek

idealne podłoże pod
płytki ceramiczne

łatwa i szybka
instalacja

lekkość

odporność na grzyb
i pleśń

szeroki zakres
wymiarów i grubości

trwała, niezawodna
konstrukcja

elastyczność
w dopasowaniu do
warunków zabudowy

zlicowana z podłogą
bezprogowa
powierzchnia brodzika

łatwy dostęp dla
wózków inwalidzkich

Zalety produktu:
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Płyty brodzikowe z odpływem liniowym

PRZED

PO

✔ płyta brodzikowa ze zintegrowanym 
odpływem liniowym 2 lub 4 spadkowa jest 
idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych 
łazienek.

Wskazówkai

taśma uszczelniająca
Botament® AB 78

Botament® LD 
Płyta brodzikowa dwuspadkowa

Folia w płynie
Botament®  
DF 9 Plus

Botament® LD 
Płyta brodzikowa czterospadkowa

Płyty brodzikowe Botament®
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Płyty brodzikowe z odpływem liniowym Płyty brodzikowe z odpływem punktowym

Odpływy i ruszty
Systemy
odpływowe 
oraz 
ruszty dostępne 
na zamówienie

PRZED

PO

Botament® PD  
Płyta brodzikowa z odpływem 
punktowym – centralnym

Botament® PD  
Płyta brodzikowa z odpływem 
punktowym – asymetrycznym

taśma uszczelniająca
Botament® AB 78

Folia w płynie
Botament®  
DF 9 Plus

✔ razem z płytami budowlanymi 
Botament® możliwa jest 
bardzo łatwa i bezpieczna 
zabudowa obszaru prysznica.

Wskazówkai
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Zabudowa stelaży  
podtynkowych WC
Uniwersalny zestaw do zabudowy większości
stelaży podwieszanej armatury sanitarnej

dopasowany do większości 
stelaży

100% wodoodporność

łatwa i szybka instalacja

idealne podłoże pod 
okładzinę ceramiczną

odporność na grzyby i pleśń

redukcja hałasu

wytrzymałość

możliwość kompleksowej
zabudowy w połączeniu
z płytą budowlaną

czas zabudowy  
do 20 minut

Zalety produktu:

płyty do obróbki
ścianek bocznych
i górnej

strefy
wzmocnionej
wytrzymałości  
na obciążenia

płyta czołowa 
z gotowymi
otworami 
do podłączenia
armatury

 Zabudowa stelaży podtynkowych WC
•	Doskonała technicznie płyta budowlana, na bazie której zaprojektowany został 

zestaw do zabudowy WC, zapewnia wodoodporność, redukcję hałasu oraz stanowi 
idealne podłoże pod bezpośredni montaż okładziny ceramicznej.

Innowacyjna
powłoka

Zestaw do zabudowy stelaży WC Botament®
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Zabudowa stelaży  
podtynkowych WC
Uniwersalny zestaw do zabudowy większości
stelaży podwieszanej armatury sanitarnej

PRZED

PO

✔ możliwość wykonania zabudowy 
praktycznie wszystkich 
dostępnych na rynku stelaży.

✔ płyty na konstrukcji wsporczej 
należy zamontować z użyciem 
kołków montażowych.

✔ na połączeniach oraz 
krawędziach należy zastosować 
siatkę z włókna szklanego 
wklejoną w zaprawę klejową 
Botament ® M 21.

Wskazówkai

Zestaw do zabudowy
stelaży podtynkowych 
WC Botament®

Zabudowa stelaży podtynkowych WC

*  alternatywnie do mocowania poszcze-
gólnych elementów z płyty budowlanej 
można użyć kleju montażowego prze-
znaczonego do kontaktu z polistyrenem 
ekstrudowanym. 

Siatka z włókna 
szklanego

elastyczna 
zaprawa klejowa 
Botament® M 21

Kołki montażowe
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Przegląd produktów   Płyta budowlana Botament®

Botament® BP 
płyta budowlana
Wodoodporna, lekka, izolująca
termicznie płyta budowlana 
z polistyrenu ekstrudowanego XPS
pokryta powłoką mineralną

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
 /szt. ean

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

Botament® BP

1200 x 600 mm [4 mm]

1200 x 600 mm [6 mm]

1200 x 600 mm [10 mm]

1200 x 600 mm [20 mm]

1200 x 600 mm [30 mm]

1200 x 600 mm [40 mm]

1200 x 600 mm [50 mm]

2600 x 600 mm [10 mm]

2600 x 600 mm [20 mm]

2600 x 600 mm [30 mm]

2600 x 600 mm [40 mm]

2600 x 600 mm [50 mm]

60

65

80

40

30

20

18

25

25

18

18
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4002019000008

4002019000015

4002019000022

4002019000046

4002019000053

4002019000060

4002019000077

4002019000084

4002019000107

4002019000114

4002019000121

4002019000138

Botament® RK  
profil narożnikowy 
Fabrycznie ukształtowany, lekki 
profil z płyty budowlanej do szybkiej 
zabudowy rur

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
 /szt. ean

Botament® RK 15x15

Botament® RK 20x20

Botament® RK 30x30

Botament® RK 20x40

2600 x 150 x 150 mm (20 mm)

2600 x 200 x 200 mm (20 mm)

2600 x 300 x 300 mm (20 mm)

2600 x 200 x 400 mm (20 mm)

64

40

40

40

4002019000190

4002019000206

4002019000213

4002019000220

Botament® FP  
elastyczna płyta 
budowlana  
do zaokrągleń 
Elastyczna płyta budowlana 
z polistyrenu ekstrudowanego XPS 
do budowy zaokrąglonych kształtów 
i konstrukcji.

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
 /szt. ean

Botament® 

FP Flexplatte
1200 x 600 mm (20 mm) 30 4002019000145

Botament®  
WC Set  
Zestaw do 
zabudowy stelaży 
podtynkowych WC 
Łatwa i szybka zabudowa stelaży
armatury sanitarnej

nazwa Zawartość opakowania: ean

Botament®  WC SET 

Płyta budowlana:
1 x 1200 mm × 600 mm × 20 mm
3 x 1200 mm × 200 mm × 20 mm

Blachowkręty: 20 szt.

Talerzyki montażowe: 20 szt.

4030905131741
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Botament® Ba-L 
odpływ do brodzika 
posadzkowego  
z odpływem liniowym dwu 
lub czterospadkowego

nazwa Opis produktu ean

Botament® BA-L H35 

Botament® BA-L H50

Botament® BA-L V50 

poziomy DN 50 - syfon 35mm

poziomy DN 50 - syfon 50mm

pionowy DN 50/75 - syfon 50mm

4030905131789

4030905131796

4030905131802

Botament® LD 
płyta brodzikowa  
z odpływem liniowym, 
dwuspadkowa
Licująca z podłogą, bezprogowa płyta brodzikowa 
z polistyrenu XPS, z mineralną, wodoodporną 
powłoką

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
 /szt. ean

Botament® LD 900 x 900

Botament® LD 1000 x 1000

Botament® LD 1200 x 900

Botament® LD 1200 x 1000

Botament® LD 1800 x 900

 900 x 900 mm [30 mm]

 1000 x 1000 mm [30 mm]

 1200 x 900 mm [40 mm]

 1200 x 1000 mm [40 mm]

 1800 x 900 mm [40 mm]

10

10

10

10

10

4030905132175

4030905132182

4030905132199

4030905132205

4030905132830

Przegląd produktów   Płyty brodzikowe Botament®

Botament® LD 
płyta brodzikowa  
z odpływem liniowym, 
czterospadkowa

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
 /szt. ean

Botament® LD 900 x 900

Botament® LD 1000 x 1000

Botament® LD 1200 x 900

Botament® LD 1200 x 1000

 900 x 900 mm [30 mm]

 1000 x 1000 mm [30 mm]

 1200 x 900 mm [40 mm]

 1200 x 1000 mm [40 mm]

10

10

10

10

4030905132847

4030905132854

4030905132861

4030905132878
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Botament® PR 
profile wykończeniowe  
do brodzika dwuspadkowego  
z odpływem liniowym 

nazwa Długość x Szerokość Karton
 /szt. ean

Botament® PR 1000, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna 

Botament® PR 1000, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1000, profil ścienny prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1000, profil ścienny lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil ścienny prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil ścienny lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil ścienny prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil ścienny lewy, stal nierdzewna

1000mm x 10mm

1000mm x 10mm

1200mm x 10mm

1200mm x 10mm

1800mm x 10mm

1800mm x 10mm

1000mm x 10mm

1000mm x 10mm

1200mm x 10mm

1200mm x 10mm

1800mm x 10mm

1800mm x 10mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4030905131819

4030905131826

4030905131833

4030905131840

4030905131857

4030905131864

4030905131871

4030905131888

4030905131895

4030905131901

4030905131918

4030905131925

Przegląd produktów   Płyty brodzikowe Botament®

nazwa Długość x Szerokość Karton
 /szt. ean

Botament® PR 1000, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1000, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil podłogowy prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil podłogowy lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1000, profil ścienny prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1000, profil ścienny lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil ścienny prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1200, profil ścienny lewy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil ścienny prawy, stal nierdzewna

Botament® PR 1800, profil ścienny lewy, stal nierdzewna

1000mm x 12mm

1000mm x 12mm

1200mm x 12mm

1200mm x 12mm

1800mm x 12mm

1800mm x 12mm

1000mm x 12mm

1000mm x 12mm

1200mm x 12mm

1200mm x 12mm

1800mm x 12mm

1800mm x 12mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4030905132052

4030905132069

4030905132076

4030905132083

4030905132090

4030905132106

4030905132113

4030905132120

4030905132137

4030905132144

4030905132151

4030905132168

24



Botament® PD 
płyta brodzikowa  
z odpływem punktowym
Licująca z podłogą, bezprogowa płyta brodzikowa 
z polistyrenu XPS, z mineralną, wodoodporną 
powłoką

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
/szt. ean

Botament® PD  C 900 x 900

Botament® PD  C 1000 x 1000

Botament® PD  C 1200 x 1200

Botament® PD  C 1200 x 900

Botament® PD  C 1400 x 900

Botament® PD  O 1800 x 900

 900 x 900 mm [40 mm]

 1000 x 1000 mm [40 mm]

 1200 x 1200 mm [40 mm]

 1200 x 900 mm [40 mm]

 1400 x 900 mm [40 mm]

 1800 x 900 mm [40 mm]

20

20

20

20

20

20

4030905132212

4030905132236

4030905132243

4030905132229

4030905132816

4030905132250

Botament® Ba-P 
odpływ do brodzika 
posadzkowego  
z odpływem punktowym

nazwa Opis produktu ean

Botament® BA-P V50

Botament® BA-P H50 

odpływ pionowy

odpływ poziomy

4030905132434

4030905132441

Botament® LD-i 
płyta brodzikowa  
z odpływem 
zintegrowanym 

nazwa Długość x Szerokość x Grubość Paleta
/szt. ean

Botament® LD-i 900 x 900

Botament® LD-i 1200 x 900 mm 

Botament® LD-i 1200 x 1000 mm

 900 x 900 mm [76 mm]

 1200 x 900 mm [79 mm]

 1200 x 1000 mm [79 mm]

10

10

10

4030905132267

4030905132274

4030905132281

Przegląd produktów   Płyty brodzikowe Botament®

odpływ poziomyodpływ pionowy 

odpływ asymetrycznyodpływ centralny

25



Botament®  
M 29 HP 
elastyczna zaprawa 
klejowa do okładzin 
podłogowych 
Premium - Flex 
BOTAMENT® M 29 HP jest elastyczną 
zaprawą klejową o konsystencji 
rozpływnej do szybkiego układania 
większości ceramicznych okładzin 
podłogowych, zarówno wewnątrz 
i zewnątrz budynków.

nazwa Opakowanie Paleta
/szt. ean

Botament®  
M 29 HP 25 kg 42 4030905080988

MULtILIGHt® 
wielofunkcyjna, lekka 
zaprawa klejowa
MULTILIGHT jest wielofunkcyjną 
lekką zaprawą klejową do układania 
większości ściennych i podłogowych 
płytek ceramicznych, wewnątrz i na 
zewnątrz.

nazwa Opakowanie Paleta
/szt. ean

MULTILIGHT® 15 kg 42 4030905500004

Przegląd produktów   Pozostałe

Botament® D 11 
środek gruntujący 
Do gruntowania silnie chłonnych 
podłoży, np: tynków gipsowych, 
płyt GK. Stanowi dobrą  bazę  pod  
stosowanie  zapraw  klejowych  oraz  
mas  szpachlowych. Reguluje 
chłonność podłoży betonowych, 
tynków cementowych, cementowo- 
wapiennych, gipsowych, jastrychów.

nazwa Pojemność Paleta
/szt. ean

Botament® D 11

Botament® D 11

Botament® D 11

Botament® D 11

Botament® D 11

1

5

10

30

200

8 szt. w kartonie

64

40

8

4030905070033

4030905070040

4030905070057

4030905070255

4030905070064

Botament®  
DF 9 Plus 
izolacyjna folia  
w płynie 
BOTAMENT®  DF 9 Plus jest elastyczną 
izolacją powierzchni w pomieszczeniach 
wilgotnych (np. łazienki, kabiny 
natryskowe itp.) stosowana pod 
wszystkie mineralne zaprawy klejowe.

nazwa Pojemność Paleta
/szt. ean

Botament® DF 9 Plus

Botament® DF 9 Plus

Botament® DF 9 Plus

3

12

21

120

30

16

4030905050400

4030905050394

4030905050387

Botament® aB 78 
taśma uszczelniająca 
Specjalna akrylowa taśma uszczelniająca 
do spoin w miejscach narażonych na 
działanie wilgoci.

nazwa Długość (m) Liczba szt.  
w kartonie ean

Botament® AB 78

Botament® AB 78

10

50

1

1

4030905050264

4030905050141

Botament® M 21 
elastyczna zaprawa 
klejowa 
BOTAMENT® M 21 jest elastyczną 
cienkowarstwową zaprawą klejową 
do układania większości ceramicznych 
okładzin ściennych i podłogowych, 
zarówno wewnątrz jak i zewnątrz 
budynków.

nazwa Opakowanie Paleta
/szt. ean

Botament® M 21 25 kg 42 4030905080032

MULtIStOne® 
wielofunkcyjna, 
lekka zaprawa 
klejowa do płytek  
i kamieni naturalnych
MULTISTONE jest wielofunkcyjną 
lekką zaprawą klejową do układania 
większości kamieni naturalnych oraz 
ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz.

nazwa Opakowanie Paleta
/szt. ean

MULTSTONE® 15 kg 50 4030905080506

C2E

S1

C2TE

S1/S2

C2 TE

C2FT

S1/S2
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Botament® S 3 Supax 
silikon do kamieni 
naturalnych 
Do uszczelniania trwale elastycznych spoin 
dylatacyjnych i przyłączeniowych, przeznaczony 
specjalnie do marmurów i kamieni naturalnych.

nazwa Opakowanie karton ean

Botament® S 5 - biały
Botament® S 5 - pergamon
Botament® S 5 - srebrnoszary
Botament® S 5 - betonowoszary
Botament® S 5 - manhattan
Botament® S 5 - szary
Botament® S 5 - tytanowoszary
Botament® S 5 - antracyt
Botament® S 5 - bahamabeż
Botament® S 5 - kakao

300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4030905101379
4030905101393
4030905101416
4030905101584
4030905101430
4030905101454
4030905101539
4030905101478
4030905101492
4030905101546

Przegląd produktów   Pozostałe

Multifuge® fine Speed 
wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania 
MULTIFUGE® Fine Speed jest wielofunkcyjną zaprawą do spoinowania okładzin ceramicznych 
niechłonnych lub o niskiej chłonności, wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu 
technologii Hightech Speed możliwe jest szybkie zmywanie zaspoinowanej powierzchni 
zarówno na ścianach, jak i podłogach. Gładka powierzchnia spoiny w połączeniu 
z ekskluzywną okładziną stanowi perfekcyjne wykończenie powierzchni podłogowych 
i ściennych. 

nazwa Opakowanie Liczba szt.  
na palecie ean

Multifuge® FineSpeed - biały
Multifuge® FineSpeed - pergamon
Multifuge® FineSpeed - piaskowoszary
Multifuge® FineSpeed - srebrnoszary
Multifuge® FineSpeed - manhattan
Multifuge® FineSpeed - szary
Multifuge® FineSpeed - tytanowoszary
Multifuge® FineSpeed - antracyt
Multifuge® FineSpeed - bahamabeż
Multifuge® FineSpeed - kakao
Multifuge® FineSpeed - biały
Multifuge® FineSpeed - pergamon
Multifuge® FineSpeed - piaskowoszary
Multifuge® FineSpeed - srebrnoszary
Multifuge® FineSpeed - betonowoszary
Multifuge® FineSpeed - manhattan
Multifuge® FineSpeed - szary
Multifuge® FineSpeed - antracyt
Multifuge® FineSpeed - tytanowoszary

4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
40
40
40
40
40
40
40
40
40

4030905094879
4030905094909
4030905051100
4030905094930
4030905094961
4030905094992
4030905095029
4030905095043
4030905095067
4030905095081
4030905094893 
4030905094923
4030905051124
4030905094954
4030905051094
4030905094985
4030905095012
4030905095159
4030905095142

Multifuge® Diamond 
wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania 
MULTIFUGE® Diamond jest wielofunkcyjną, dwuskładnikową zaprawą do spoinowania na 
bazie żywic reaktywnych do okładzin ściennych i podłogowych do stosowania wewnątrz i 
na zewnątrz. Ze względu na rewolucyjną trwałość koloru produkt nadaje się do stosowania 
w typowych obszarach przemysłowych, jak również strefach wellness i spa.

nazwa Opakowanie Liczba szt.  
na palecie ean

Multifuge® Diamond - biały 
Multifuge® Diamond - piaskowoszary
Multifuge® Diamond - srebrnoszary
Multifuge® Diamond - szary
Multifuge® Diamond - antracyt
Multifuge® Diamond - kakao
Multifuge® Diamond - stardust

4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg

54
54
54
54
54
54
54

4030905110814
4030905110807
4030905110845
4030905110821
4030905110791
4030905110784
4030905110852

Botament® S 5 Supax 
silikon sanitarny 
Do uszczelniania trwale elastycznych 
spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych 
w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych, na 
szkle, emalii oraz ceramice.

nazwa Opakowanie karton ean

Botament® S 5 - transparentny
Botament® S 5 - biały
Botament® S 5 - pergamon
Botament® S 5 - piaskowoszary
Botament® S 5 - srebrnoszary
Botament® S 5 - betonowoszary
Botament® S 5 - manhattan
Botament® S 5 - szary
Botament® S 5 - tytanowoszary
Botament® S 5 - antracyt
Botament® S 5 - bahamabeż
Botament® S 5 - kakao

300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

4030905130737
4030905130751
4030905130768
4030905131628
4030905130850
4030905101584
4030905130935
4030905130959
4030905130973
4030905130997
4030905131093
4030905131178
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MC-Bauchemie Sp. z o.o. 
div. BOtaMent® Systembaustoffe
ul. Prądzyńskiego 20,
63-000 Środa Wlkp.

tel. +48 61 286 45 20, -33
Fax +48 61 286 45 14 
www.botament.com

Siedziby BOtaMent® Systembaustoffe
Biuro handlowe
Zakłady produkcyjne


