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ÜHENDUSTETA PÕRANDAD MÕJUTAVAD TOIDU-   

JA JOOGIKESKKONNA HÜGIEENILIST DISAINI

Stonhard on toidu- ja joogitööstuse usaldusväärne liider tehniliselt täiustatud 

ühendusteta vaigumaterjalidest põranda-, seina- ja vooderdussüsteemide 

tootmisel, paigaldamisel ja toetab teid kogu põranda eluea jooksul.

Sajandi pikkuse kogemusega Stonhardi nime all, ühendame laialdased teadmised valdkonnast enneolematu teenindustaseme ja 

spetsiaalsete toodetega, mis on loodud spetsiaalselt kõige nõudlikumale toidu- ja joogitööstusele keskkonnale üle maailma

Keegi teine ei paku Stonhardi pakutavat usaldusväärsuse, paindlikkuse, järjepidevuse ja pikaealisuse taset. Me pole kunagi

kohanud väljakutset, mida me ei suudaks lahendada.

EELISED ÜHE SILMAPILGUGA

VÕTMED KÄTTE TEENUS, KATAB TOOTE LEIDMISEST KUNI PAIGALDUSENI

ÜLEMAAILMSED VAHENDID KOOS KOHALIKU  ESINDAJA JA MÜÜJAGA

 EKSPERDIKS KOOLITATUD MEESKOND TÖÖTAB OTSE STONHARDILE

ÜLEMAAILMNE LIIDER TÖÖSTUSES

PROJEKTEERIMIS JA DISAINI TOETUS MEIE ARHITEKTUURI JA INSENERIDE GRUPI POOLT

SERTIFITSEERITUD INSENERLAHENDUSED JA PROBLEEMIDE LAHENDAMINE REAALAJAS

SUURIM VALIK KÕRGEKVALITEETSEID TOOTEID  KIIRE PAIGALDAMISEGA

TÄIELIKULT HÜGIEENILISED LAHENDUSED MAAST LAENI

KOHALDATUD DISAINIVÕIMALUSED

VÕRRELDAMATUD OHUTUSSTANDARDID

 ISO 9001 SERTIFITSEERITUD | HACCP SERTIFITSEERITUD | LEED SERTIFITSEERITUD | EHEDG SERTIFIKAAT
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Valmis seina elemendid
või kaetud betoonseinad

Lihtsalt puhastatav, ühendusteta,  
Silutud ja Raadiusega üleminek

Hügieenilised, Löögikindlad ja Termošoki 
Kindlad liistud. Silutud või eelnevalt valmistatud

Roostevabast terasest, 
Hügieenilised Trapid koos elastse  

mastiksiga Termošoki jaoks

Nõuded Põrandale: Termošoki ja Löögikindel,  
Suurele Liikluskoormusele/Kahveltõstuki Kindel, Reljeefne

Vahetage oletatav töö meie võtmed kätte lahendusega.

Olles üks ainsatest võtmed-kätte õmblusteta põrandakatte

lahenduste pakkujatest selles valdkonnas, eemaldab Stonhard

kõikvõimalikud kahtlused kõigelt alates väikestest remondi-

töödest suurte tehaste renoveerimisteni, kuni täiesti uute 

ehitusteni. Teeme teiega koostööd, et kujundada teie rajati-

Mida see teie jaoks tähendab? See tähendab toote jõudlust, 

sest meie tooted on valmistatud ettevõttesiseselt; kvalifitseeri-

tumad paigaldused asjatundlike kohalike meeskondade poolt; 

kiirem ja paindlikum teenindus igas etapis ja veatu lõpptulemus.

Spetsialiseerudes vanade tehaste uuendamisele uute standar-

dite järgi, taastame hügieenilised tingimused toiduohutuse ja 

Me seisame oma põrandate eest.

Stonhard annab teile ühe allika garantii, kuid me läheme 

sellest kaugemale. Kui paigaldus on lõppenud; me ei kao, 

me seisame oma põrandate juures. Usume oma suhetesse 

ja oleme teie ajakava järgi teie rajatise toetamiseks saadaval. 

Suurem paindlikkus, kiirem teenindus ja 

konkurentsivõimeline hind

Usaldus: see on põhjus, miks paljud kliendid meie juurde 

tagasi pöörduvad. Meie kohalikest ekspertidest ja kohapeal-

setest inseneridest koosnevad meeskonnad pakuvad spetsi-

aalset nõustamist ja reaalajas probleemide lahendamist, nii 

et kõik vajalikud muudatused on kiiresti ja terviklikult lahen-

datavad. Meie tugev tootepakkumine ning ladustamis- ja 

teostamise võimalused tagavad, et kõike, alates pisiasjadest 

kuni olulisemate muudatusteni, saab õigesti kohandada,

Oleme saadaval millal ja kus te vajate meid 

Meie põrandakatteeksperdid on pühendunud teie rajatise 

kõige raskemate väljakutsete lahendamisele.Ülemaailmse 

paigaldusvõimsusega meie meeskonnad on täielikult koo-

litatud, ohutussertifikaadiga valdkonnaeksperdid, kes tun-

nevad uhkust laia valiku eriteenuste pakkumise üle ja 

on valmis minema kõikjale, kus neid vajate. Me saame 

suurepäraselt hakkama keerulistes oludes, pöörates erilist 

Kohalikke meeskondi saab vastavalt vajadusele komplekteerida  -

ja kiiresti mobiliseerida, et reageerida muutuvatele vajadustele. 

Territooriumi juhid, insenerid ja arhitektuuriinseneri esindajad on 

valmis pakkuma tööstusele kohandatud lahendusi, et vastata 

paljudele probleemidele, väljakutsetele ja kohaspetsiifilistele 

probleemidele, sealhulgas betooni ja pragude parandamine, 

kalded, termiline šokk, üleliigne liikumine ja veekindlus.

DISAINIST REAALSUSENI   

STONHARD JUHENDAB TEID SELLEL TEEL IGAL SAMMUL.

se põrandad, seinad ja liistud algusest lõpuni, kõik ühe 

bakterite tõrje tagamiseks. 

katuse all.

hoides samal ajal teie projekti graafikus ja eelarves.

tähelepanu sellistele peentele punktidele nagu praod, 

vuugid ja kanalisatsiooni tihendamine, et tagada veatu 

teostus.
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Stonhard lakk 
(kaks kihti)

Stontec helbed
(küllastatud)

Stontec alusvärv

Täiteaine 
(küllastatud)

Stonhard krunt

Aluspind

Stonshield lakk

Stonshield täiteaine 
(küllastatud)

Stonshield alusvärv

Stonshield täiteaine 
(küllastatud)

Stonhard krunt

Aluspind

Stonshield lakk

Stonshield täiteaine 
(küllastatud)

Stonshield alusvärv

Stonshield täiteaine 
(küllastatud)

Stonhard krunt

Aluspind

TOOTE SOOVITUSED: KERGE KASUTAMISKOORMUS

PAGARITÖÖKOJAD ÕLLETEHASED

PUDELITE LIINID KOHVIKUD

KEEMIA LAOD

MEIEREID SÜGAVKÜLMIKUD

LABORATOORIUMID FUAJEED 

LIHA PAKKIMINE SEGAMINE 

PAKENDAMINE TÖÖTLEMINE 

LIIKLUSRAJAD  ÜLEPESTAVAD ALAD

Meie jaoks on kõik turvalisuse aspektid olulised

Meie kohustus on tagada ohutusnõuete ja standardite järgi-

mine. See tähendab, et alates toote koostisosadest kuni 

paigalduseni on kõik Stonhardi meeskonna liikmed pühen-

dunud teie toidu- ja joogikeskkonna ohutusele. Lisaks ran-

getele juhiste järgimisele on meie tooted HACCP-sertifi-

Mõistame teie valupunkte

Stonhard mõistab teie toidu- ja joogikoha suurimaid valu-

punkte ja individuaalseid vajadusi meie aastatepikkuse 

kogemuse ja kogu elu kestvate suhete kaudu klientidega.

Oleme võimelised pakkuma laia valikut spetsiaalseid eeli-

seid ja kvalifitseeritud paigaldustehnikaid, mis sobivad eriti 

rangete kasutustingimustega.toidu- ja joogikohtade tingimu-

•  Eritellimusel disainitud rennide ja trappide lahendused 

•  Suurepärased kalded, kasutades uretaantehnoloogiat, et 

luua täielikult termošokikindel põrand

•  Saadaval on integreeritud ülespöörded seinale, mis sobivad 

igale soovitud kõrgusele, et luua sujuv üleminek.

•  Eriline tähelepanu tehnilistele detailidele, nagu pragude tööt-

lemine, vaod, rennid, pahteldamine.

•  Saadaval on libisemiskindlad reljeefsused, mis kaitsevad 

ohtlike olukordade eest

•  Objektile kohaldatud ser sertifikaadiga lahendused täielikuks 

TEIE RUUMID MEIE PÕRANDAD 

TARNIME VASTUPIDAVUST JA DISAINI ALADELE KUUMAST KÜLMANI 
STONSHIELD SLT

• Suur tugevus

• Libisemiskindel

• Väga läikiv

• Reljeefne pind

Stonshield SLT on kuluefek-

tiivne, reljeefne dekora-

tiivne epoksüsüsteem, millel 

on väiksem vastupidavus 

tugevatele löökidele ja koor-

mustele. Ideaalne kerge toot-

mis- ja kaubanduskeskkon-

dadesse, sealhulgas toidu-

valmistamiseksalad, segamis-

alad, toiduainete hoidlad, 

STONSHIELD URT

• Kulumiskindel

• libisemiskindel

• Kulumiskindel

• Väga läikiv

• Reljeefne pind

• UV kindel

Stonshield URT ühendab en-

das dekoratiivse välimuse 

suurepärase kemikaali-, pleki-, 

kulumiskindluse ja valguse 

stabiilsusega. See süsteem 

loob tiheda, plekikindla pinna, 

mida saab paigaldada kiire 

paigalduse ja vähese lõhnaga.

STONTEC ERF

• Väga läikiv

• Värvihelvestega põrand

• Plekikindel

• Kiire paigaldus

Stontec ERF on epoksüsüs-

teem, mis on mõeldud kasu-

tamiseks sileda betooni peal. 

Ideaalne tervishoiu-, haridus-

keskkondades, laborites, 

kasvatusaladel, jaemüügi-, 

spordi- ja meelelahutuskoh-

tades, kontorites, laborites ja 

STONTEC UTF

• Kulutamiskindel

• Kulutamiskindle

• Suur läige

• Plekikindel

• UV kindel

Stontec UTF on uretaanil põhi-

nev süsteem, mis ühendab 

dekoratiivse välimuse kemikaali-, 

pleki- ja kulumiskindlusega. 

See süsteem loob plekikindla 

pinna, mida saab kiiresti 

paigaldada vähese lõhnaga.

Stonhard lakk 
(kaks kihti)

Stontec helbed (küllastatud

Stontec alusvärv

Täiteaine 
(küllastatud)

Stonhard krunt

Aluspind

KÜLMIKUD

kaadiga. kvaliteedikontrolliks

nõudepesualad, köögid ja 

tualettruumid.

pesuruumides.

sed, näiteks:
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STONCLAD GS/UR

• Suur tugevus

• Suur liikluskoormus

• Suur läige

• Reljeefne - libisemiskindel

Stonclad GS/UR on suure löögikind-

lusega mördisüsteem, millel on suu-

repärased hõõrdumise, termilise šoki, 

termilise tsükli ja kemikaalikindlad 

omadused, mistõttu on see ideaalne 

toiduaine- ja joogitööstuses, aga ka 

muudes neid omadusi nõudvates 

rakendustes.

STONSHIELD HRI

• Suur tugevus

• Suur liikluskoormus

• Kulutamiskindel

• Keemiakindel

• Tulekindel

• Löögikindel

Stonshield HRI on reljeefne süsteem, 

mis kuivab äärmiselt kõvaks, väga 

löögikindlaks pinnaks, mis on deko-

ratiivne ja millel on suurepärane ku-

lumis-, kemikaali- ja suure löögikind-

lus.

STONCLAD UF

• Suur tugevus

• Suur liikluskoormus

• Termošokk/termilised tsüklid

• Keemiakindlus

• Löögikindel

Stonclad UF pakub erakordset pika-

ajalist jõudlust ka kõige nõudlikuma-

tes töötlemistingimustes. Stonclad UF 

on loodud spetsiaalselt toidu- ja joogi-

turu jaoks. See on kemikaali- ja löögi-

kindel, talub termilist tsüklit, kergesti 

puhastatav ja ainulaadse reljeefse

viimistlusega, mis sobib ideaalselt 

toidukeskkonda.  

TOOTE SOOVITUS: KESKMINE KOORMUS

STONCLAD UT

• Suur tugevus

• Suur liikluskoormus

• Termošokk/termilised tsüklid

• Suur läige

• Reljeefne - libisemiskindel

Stonclad UT annab paljudes suurtes 

ja väikestes toidu- ja joogiettevõtetes 

nõutava tekstuuri. Tänu oma vastu-

pidavusele tugevale ja pidevale 

keemilisele rünnakule, löökidele ja 

hõõrdumisele on Stonclad UT võime-

line taluma termilist tsüklit ja termilist 

šokki.

STONCLAD UL

• Suur tugevus

• Suur liikluskoormus

• Termošokk/termilised tsüklid

• Suur läige

• Sile pind

Stonclad UL on isetasanduv, suure 

jõudlusega mördisüsteem, millel on 

sile, matt viimistlus ja suurepärane 

kulumiskindlus, löögikindlus ja kee-

miline vastupidavus. Stonclad UL 

sobib ideaalselt kuivtoidu töötlemise 

piirkondadesse ja muudesse 

kiire paigaldusega tööstuslikesse  

rakendustesse või kõikjale, kus on  

vaja tugevat isetasanduvat mördi-

STONCLAD HT

• Keemiakindlus

• Suur tugevus

• Suur liikluskoormus

• Suur läige

• Sile pind

Stonclad HT kõveneb äärmiselt kõvaks, 

löögikindlaks mördiks, millel on suure-

pärane kulumiskindlus, kulumiskindlus 

ja suurepärane kemikaalikindlus. Seda 

saab kasutada kõikjal, kus on vaja 

kemikaalikindlat epoksümörti. 

is required.

TOOTE SOOVITUS: SUUR KOORMUS

Stonhard pealisvärv (valikuline)

Stonclad (Mört)

Stonhard krunt

Aluspind

Stonhard pealisvärv

Küllastatud täiteainega

Stonclad (Mört)

Aluspind

Stonhard pealisvärv (valikuline)

Stonclad (Mört)

Stonhard krunt

Aluspind

Stonhard pealisvärv (valikuline)

Stonclad (Mört)

Stonhard krunt

Aluspind

Stonshield lakk

Stonshield  täiteaine (küllastatud)

Stonshield Alusvärv

Stonhard krunt

Aluspind

Stonclad UF 

Stonhard krunt (Valikuline)

Aluspind

süsteemi..
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ROHKEM, KUI PÕRAND -  - TÄIELIK HÜGIEENILINE  DISAIN KOOS KEEMIAKINDLA, 

VÕÕBA, SEINAKATTE SÜSTEEMIDE, TRAPPIDE JA KAITSVATE SEINAÄÄRISTEGA

STONCHEM

KEEMIAKINDEL VÕÕP

• Tugev, korrosioonikindel

• Kulutamiskindel

• Keemiakindel

• Väga tugev

• Suurele liikluskoormusele

• Kulumiskindel

Stonchem on kõrge jõudlusega vaikude sari, mis pakub 

erakordset kaitset ülikorrodeerivates keskkondades ja 

toimib äärmuslikes füüsilistes tingimustes. Stonchem 

sobib ideaalselt betoonpõrandate, CIP-alade, rennide, 

betoonplaatide, jms. jaoks. Stonchemi tootesari on 

juhtival kohal tööstuses sekundaarse saastumise, 

töötlemisalade, kemikaalide ladustamise ja akuruumide

KAITSEV HÜGIEENILINE SEINAÄÄRIS

Soovituslikud alad:

• Toidu töötlemine, jookide töötlemine

• Pakendamine

• Toiduainete tootmine, jookide tootmine

• Liikluskäigud

• Liha pakkimine

• Villimisliinid

• Kemikaalide ladustamine, ladu

Stonhard on EHEDG-sertifikaadiga PolySto hügieeniliste 

äärekivide eksklusiivne pakkuja, et pakkuda meie toidu- 

ja joogiklientidele parimaid lahendusi. Toidu- ja joogitöös-

tuse juhtiv hügieeniliste seinakaitsevahendite tootja 

PolySto toodab kokkupandavaid polümeerkomposiitääri-

seid, et pakkuda seintele kõrgemat kaitset kui betoonist 

valmistatud. Nii Stonhardi põrandad kui ka PolySto 

äärekivid on kemikaalikindlad, veekindlad ja kergesti  

puhastatavad.

STONGLAZE

SEINAKATTE SÜSTEEMID

• Suur läige

• Sile pind

• Ühendusteta seinakaitsesüsteem

• Vastupidav, torkekindel seinapind

• Pikaajaline kulumis- ja kemikaalikindel

• Plekikindel

• Lihtsalt puhastatav Glaze viimistlus

Meie siledad ja ühendusteta seinasüsteemid on pritsmete, 

lekete, aurude ja hõõrdumise vastu. Stonglaze'i süsteemi 

saab kanda betoonile, tsementplaadile või kipsplaadile, 

ning need on spetsiaalselt ette nähtud sanitaarsesse 

keskkonda. Stonglaze seinasüsteemidel on poleeritud 

välimus ja need on kulumiskindlad isegi kõige rangemate

tingimuste jaoks. Soovitatav kõikidele toidu- ja joogipiir-

kondadele, sealhulgas toiduainete töötlemise aladele, 

õlletehastele, veinitootjatele, tualettruumidele ja 

TRAPID

Soovituslikud alad:

• Toidu töötlemine, jookide töötlemine

• Pakendamine

• Toiduainete tootmine, jookide tootmine

• Liikluskäigud

• Liha pakkimine

• Villimisliinid

• Ülepestavad alad

Stonhard on teinud koostööd maailma juhtiva EHEDG-

sertifikaadiga roostevabast terasest sanitaarkanalisat-

sioonisüsteemide tootjaga, et pakkuda oma klientidele 

kõige täiuslikumaid saadaolevaid hügieenilisi lahendusi. 

See täielikult roostevabast terasest äravoolusüsteem 

tagab suurepärase vooluvõimsuse ja optimaalse hügi-

TOOTE SOOVITUSED: TÄIELIKUD HÜGIEENILISED LAHENDUSED

äriköökidele.

kaitsmisel.

eeni koos minimaalse hooldusega.



Stonhard usub, et siin sisalduv teave on tõene ja täpne. Stonhard ei anna  
käesolevale kirjandusele põhinevat otsest ega kaudset garantiid ega võta  
endale vastutust kirjeldatud toodete ja süsteemide kasutamisest tulenevate 
või juhuslike kahjude eest, sealhulgas mis tahes garantii turustatavuse 
või sobivuse kohta. Siin sisalduv teave on ainult hindamiseks.    
©2021   . 

STONHARD on ülemaailmne liider ühendusteta  

põranda-, seina- ja keemiakindla võõba süsteemide tootmisel  

ja paigaldamisel müügitegevusega enam kui 65 riigis.

Stonhard HQ 
Maple Shade, NJ 08052 

USA

stonhard.com

®

www.stonhard.com
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