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קיר בטונדה // חיפוי קירות, עמודים ונישות במראה בטון מעוצב  
חיפוי בטונדה רציף והומוגני, ללא חלוקות, ע"ג קירות קיימים לרבות עמודים, פינות ונישות. 

מתאים לשימוש במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. 

היישום מאפשר מראה אחיד ושלם של הקיר עם פירטי הנגרות והדלתות כמקשה אחת של הבטונדה.

אפשרויות בחירה של גוון וטקסטורה, חומצות וסוגי אגרגטים או סיבים, במגע חלק או בדוגמת קרשים ובשילוב של דוגמאות גרפיות.

קיר בטונדה

מידע טכני

יישום הבטונדה על תשתית קיר קיים ומיושר. 

התשתית תתבצע עפ"י הנחיות הסטודיו - מבלוקים בגמר טיח / גבס ירוק / 

פייבר צמנט / אריחי קרמיקה עם פוגות.

קירות הבטונדה מוגנים בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

הקירות ניתנים לשטיפה ולתחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

קירות פנים עמידים בפני נימים וסדיקה, המזוהים עם אופיו של בטון.

הערות כלליות

אופן היישום הינו בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

הזמנה לעבודת קירות בשטח תלויה במינימום 45 מ"ר.

עובי 0.5-4 מ"מ

בכל מידה

1.5-2 ק"ג למ"ר 

6-8 ימי עבודה

פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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רצפת בטונדה  // חיפוי תשתית קיימת במראה בטון מעוצב
רצפת הבטונדה מיושמת בשטח ע"ג תשתיות של ריצוף קיים, בעובי 3-4 מ"מ וללא צורך בחלוקות. 

 מתאים לשימוש במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. 

התוצאה משמרת את גובה החלל ומעניקה מראה מינראלי, הומוגני וחדשני, המותאם לאופי העיצוב. 

אפשרויות בחירה של גוון וטקסטורה, הטבעה או חירוץ דוגמא ולוגו וכן הוספה של סוגי אגרגטים או סיבים להעמקת המרקם.

רצפת בטונדה

מידע טכני

יישום הבטונדה ע"ג תשתית ריצוף קיים או סוג ב' עם פוגות.

רצפת פנים עמידה בפני נימים וסדקים המזוהים עם  אופיו של בטון.

רצפת בטונדה מוגנת בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

בשימוש חוץ ובחללים רטובים מותאם סילר המונע החלקה.

הרצפה ניתנת לשטיפה ולתחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

יש להרכיב פקקי סיליקון להגנה על כל אלמנט ריהוט קשה או חד.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

במקרים בהם מותקנת מערכת לחימום תת רצפתי יבוצעו חלוקות לשיחרור הלחץ.

הזמנה לעבודת רצפה תלויה במינימום 45 מ"ר.

עובי 3-4 מ"מ

מידות לפי הפרויקט

6-10 ימים

לשימוש פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר + נוגד החלקה

חוזק 40 מגפ"ס

עמידות ברטיבות

עמידות מאש

15 ק"ג למ"ר

הטבעת דוגמא בטונדה רצפה, ע"ג תשתית קיימת 
פנים / חוץ / חללים רטובים 
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מדרגות בטונדה // מדרגות בגמר בטון מעוצב
מדרגות בטונדה בשילוב פרטים מיוחדים וניתוקים, מתאים ליישום במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. 

ע"ג תשתית קיימת בחיפוי ישיר וללא שינוי גבהים, או בהזמנת לוחות לפי מידה.

הבטונדה עוטף את המדרגות באופן המשכי ומעניק מראה אחיד, הניתן לגיוון ולבחירת הטקסטורה. 

מדרגות מלוחות פייבר צמנט, מתאימות לבניה של מהלך מדרגות מרחף או למקרים בהם משולבים פרטים מיוחדים. 

מדרגות בטונדה

מידע טכני

יישום הבטונדה ע"ג תשתית מדרגות קיימת או אריחים סוג ב' עם פוגות.

בין אם בתצורה חדשה או בחידוש תשתית קיימת, ללא פירוק. 

מדרגות הבטונדה מוגנות בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

בשימוש חוץ, מותאם סילר המונע החלקה.

המדרגות ניתנת לשטיפה ותחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

יש להרכיב פקקי סיליקון להגנה על כל אלמנט ריהוט קשה או חד.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%.

אין לגרור מזוודות או עגלות.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

הזמנה לעבודת מדרגות בשטח תלויה במינימום עבודה, לפי פרויקט.

עובי תלוי בתשתית 3-4 / 15-40 מ"מ

מידות לפי פרויקט

 תלוי בתשתית

6-8 ימי עבודה

פנים / חוץ

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר + נוגד החלקה

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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לוחות בטונדה // הלבשת קירות במראה בטון מעוצב
חיפוי בטונדה מילמטרי ע"ג לוחות MDF / פייבר צמנט / פרספקס / מתכת ועוד, בכל גודל וצורה- עד 120X300 ס"מ. 

מתאימים להתקנה יבשה במבנים פרטיים ומסחריים, באזורי פנים, חוץ ובחללים רטובים. 

היישום מאפשר מראה אחיד ושלם הכולל חיפוי של חזיתות נגרות ודלתות כמקשה אחת של הבטונדה. 

אפשרויות בחירה של גוון, טקסטורה וחומצות, בשילוב עם חירוץ וכרסום דוגמאות, כיתוב ואלמנטים גרפיים.

לוחות בטונדה

מידע טכני

הלוחות מחוברים לקיר באמצעות תשתית המותאמת לסוג הלוח, למיקום 

ולאופי החלל.

בחללים מסחריים, ניתן לבחור בלוחות חסינים לאש.

הבטונדה ניתנת ליישום גם ע"ג תשתית לוחות גמישים לצורות מעוגלות.

לוחות בטונדה מוגנים בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

הלוחות ניתנים לשטיפה ולתחזוקה קלה בחומרי ניקוי נפוצים.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%.

עובי בין 0.5-2 ס"מ

בכל מידה עד 120X300 ס"מ

2-35 ק"ג למ"ר 

תלוי בהיקף הפרויקט

פנים / חוץ / רטוב

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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משטחי מטבח בטונדה // משטחי עבודה במראה בטון מעוצב
משטחי בטונדה למטבח מתאימים לעבודה שוטפת כמשטח רציף, ללא חיבורים.

משטחי המטבח מסופקים כמוצר מוגמר, ע"ג לוחות פייבר צמנט, בעובי הניתן לבחירה בהתאמה למפרט הטכני ולעבודת הנגרות.

אופן היישום מאפשר פתרון הכולל את משטח העבודה, הדפנות והאי.

קיימות אפשרויות רבות של תכנון והתאמה בגודל ובבחירה של גוון, טקסטורה ובהטבעת דוגמא.

משטחי מטבח בטונדה

מידע טכני

אורך משטח רציף תלוי בעוביו ובמגבלות ההתקנה והשינוע.

משטח מטבח בעובי דק 0.9-1.5 ס"מ, על תשתית לוח פייבר צמנט - עד 120X240 ס"מ.

משטח מטבח בעובי 4 ס"מ ומעלה, בנוי שלד מתכת ולוח פייבר צמנט, בכל אורך.

התקנה שטוחה תחתית או עילית של הכיור מתבצעת לפי המפרט.

משטחי הבטונדה מוגנים בסילר מותאם מפני ספיגה או הכתמה של שמן, לימון או חומרי 

ניקוי. 

משטחי המטבח מובלים ומותקנים באתר.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

אין לחרוץ ישירות על המשטח בסכין או בכל כלי חד. 

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.  

לפי בחירה

לפי בחירה והתאמה

כ - 30 ק"ג למ"ר,  תלוי בתשתית.

4 שבועות מהמדידה

פנים

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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מטבח חוץ בטונדה // רהיט לאירוח חוץ מעוצב ושימושי
הרהיט מעוצב עם הלקוח או המתכנן, בהתאמה לצורך ולמיקום בשטח, בכל צורה ובגדלים שאינם סטנדרטיים.

אופן היישום מאפשר פתרון הכולל את משטח העבודה, הדפנות ודלפק ישיבה.

אפשרויות בחירה של גוון וטקסטורה בשילוב אלמנטים כדוגמת חיפוי עץ או במבוק, דלתות מנירוסטה.

הכנה להתקנת האביזרים הנקנים מחברות חיצוניות כדוגמת הגריל, הטאבון, הכיריים הצידיות או הפלנצ'ה, המקררים ועוד. 

מטבח חוץ בטונדה

מידע טכני

מטבחי החוץ בנויים שלד מתכת ולוחות פייבר צמנט, בגמר הבטונדה.

מטבחי החוץ ניתנים להובלה כמוצר מוגמר ומוכן לשימוש.

מטבחי החוץ של הבטונדה מוגנים בסילר מותאם, מפני ספיגה או 

הכתמה של שמן, לימון או חומרי ניקוי. 

מבנה המוצר והסילר המגן, מעניקים עמידות ארוכת טווח בפני תנאי מזג 

האויר המשתנים.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

אין לחרוץ ישירות על המשטח בסכין או בכל כלי חד.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.  

לפי תכנית

לפי תכנית

 החל מ 60 ק"ג למ' רץ

5-6 שבועות

חוץ

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.
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בטונדה על נגרות // בטון מרוהט 
פריטי נגרות בגמר הבטונדה, בנויים שלד העמיד בפני מים, משתלבים במגוון חללי הפנים בהתאמה לצורך ולמיקום בשטח.

הרהיט מעוצב עם הלקוח או המתכנן, בכל צורה וגודל, בדמוי ספסל / ספה / שולחן / שידה / דלפק / ארון / דלתות. 

הנגרות מהווה את התשתית וניתן לבחור את הגוון והטקסטורה, בשילוב אלמנטים כדוגמת ריפודים, פאנלים מחומרים שונים ועוד.

הבטונדה מאפשר יישום המשכי הנע מחיפוי הקיר, למידוף ולחזית הארונות במראה אחיד ומשלים.

בטונדה על נגרות

מידע טכני

ניתן ליישום על כל חומר נגרות העמיד בפני מים: טרספא / פייפר סטון / 

MDF ירוק - בגמר החומר או בפורמייקה. לא ניתן ליישום ע"ג עץ מלא.

יש להעזר בדבקים עמידים למים בלבד. 

הבטונדה חזק מצבע ועמיד לאורך זמן.

שכבת הגנה מסילר מותאם, משמרת מפני ספיגה או הכתמה של שמן, 

לימון או חומרי ניקוי. 

המוצר ניתן להובלה כמוצר מוגמר ומוכן לשימוש.

יש להיוועץ עם הסטודיו עוד בשלבי התכנון. 

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95%. 

אין לחרוץ ישירות על המשטח בסכין או בכל כלי חד.

יש לחדש את הסילר המגן תקופתית, לפי הוראות הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.  

עובי משתנה ומותאם

בכל גודל וצורה

 30-40 ק"ג למ"ר

כ 6 שבועות

פנים

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר מותאם

חוזק גבוה

עמידות ברטיבות

עמידות מאש
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בטונדה // הבטון כחומר חיפוי מינראלי המיושם במריחה ידנית, בהתזה או ביציקה. הבטונדה נדחס ונשלט הן בגיוון 
והן בטקסטורה לפי בחירה. 

שכבת סילר להגנה מותאמת בקפידה ועוטפת את כלל היישומים מפני פגעים ומשמרת את המראה. 
סטודיו ארטן _ בטונדה, הממוקם במושב רשפון, הוא משכן היצירה. 

אחת לתקופה נולדת בו קולקציה חדשה של טקסטורות, גוונים ומרקמים שבבסיסם מורכבים בטונדה. 
בבטונדה דוגלים בייצור מקומי - ישראלי ובעבודת יד.
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בטונדה אקוסטית  _ תקרה אקוסטית במראה בטון
חיפוי בטונדה ע"ג אריחים אקוסטיים, ניתנים לשילוב ולהתקנה במבנים ציבוריים, מסחריים ופרטיים, במידה לפי הזמנה.

יישום הבטונדה על החומר האקוסטי משפר את הביצועים המבוקשים ומעניק מראה מעוצב ויחודי.

בטונדה אקוסטית מסופק כאריחים לתקרה וניתן לתכנן כל יישום בהתאמה לאופי של החלל.

ניתן לבחור גוון וטקסטורה, להטביע דוגמא ולוגו וכן להוסיף סוגי אגרגטים או סיבים שונים להעמקת המרקם.

בטונדה אקוסטית

מידע טכני

יישום הבטונדה על תשתית חומר אקוסטי משובח, מפגין ביצועים משופרים 

בבליעת הדהוד, המתאימים גם לחללים גדולים ולתחומי תדר נמוך.

בגרף המצורף מודגם כושר בליעה משופר בתחום Hz500, אופטימלי לשיפור 

מובנות דיבור והענקת צלילות לשמע.

האריחים בעלי מקדם חסינות מאש ומתאימים להתקנה במבנים מסחריים.

אריחי הבטונדה מוגנים בסילר מפני שחיקה או הכתמה.

הערות כלליות

אופן היישום בידי הסטודיו.

יש לעיין בעלון הוראות התחזוקה של סטודיו בטונדה.

אופן היישום קל ומהיר, אך מחייב בעלי מקצוע מנוסים.

אין להשתמש בחומצות, באצטון או באלכוהול 95% לניקוי.

להבטחת הביצועים, מומלץ להיעזר ביועץ אקוסטי, לפני התכנון.

עובי לוח 3/4/5 ס"מ

120X60 ס"מ

התקנה מהירה

לשימוש פנים בלבד

צבע לבחירה

טקסטורה לבחירה

גימור סילר

חוזק בינוני

עמידות ברטיבות

עמידות מאש

1.7 ק"ג למ"ר
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