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Плитка
GIGANTPLUS TERRAZZO

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівель 
громадського призначення та промислових приміщень.

Упорядкування тротуарів, садово-паркових доріжок 
і пішохідних майданчиків.

Якість, що набула форми



Шановні наші друзі 
та партнери!

Ми щиро раді представити Вам 
каталог продукції, яка щойно 
з’явилася на ринку будівельних 
матеріалів України, проте є 
дуже популярною в країнах 
Західної Європи, Азії та 
Америки. Йдеться про терацо — 
різновид плитки, яку на 
території України виготовляє 
наша компанія «Гігант+».

ЇЇ популярність серед світових 
архітекторів та дизайнерів 
зумовлена, передусім, її 
практичністю, невибагливістю в 
обслуговуванні та екологічною 
безпекою. До того ж, 
надзвичайно важливим є те, що, 
використовуючи цей матеріал, 
ви отримуєте необмежені 
можливості для створення 
дизайну.

У нашій компанії ми докладаємо 
всіх зусиль, щоби створити 
якісну, довговічну та безпечну 
продукцію. Для нас надзвичайно 
важливо, щоби Ви були 
задоволені.

Будемо раді бачити Вас серед 
своїх клієнтів!

З повагою
Команда компанії «Гігант+»



Терацо від винайдення до 
сьогодення
Історія терацо досить цікава. Щоби дослідити її, нам 
необхідно перенестися на понад 500 років назад до Італії. У 
ті часи в будівництві широко використовувався мармур. Тож 
венеціанські будівельники придумали змішувати з глиною 
уламки, що залишалися після обробки мармуру, щоби 
недорого покрити підлогу у своїх власних будинках та 
внутрішніх двориках. Щоби надати такій підлозі блиску, 
вони натирали її козиним молоком.

Хоча винахідниками терацо визнані венеціанці, археологи 
знайшли зразки підлоги, подібної до терацо, на стародавніх 
руїнах у Туреччині. Їх вік складає від 8000 до 10000 років. 
Це свідчить про те, що таке покриття надзвичайно 
витривале.

Сьогодні технологія виробництва терацо суттєво 
удосконалена. Замість глини у якості зв'язуючої речовини 
використовується міцний, водостійкий та морозостійкий 
портландцемент. Завдяки своїм унікальним властивостям 
терацо широко застосовується для облицювання підлоги в 
промислових приміщеннях, торговельно-офісних центрах, 
аеропортах, лікарнях, навчальних закладах та інших 
приміщеннях громадського призначення, де є потреба у 
витривалому підлоговому покритті через посилених рух 
пішоходів або техніки. Також матеріал використовують для 
облицювання стін, у конструкції вентильованих фасадів, для 
упорядкування паркових доріжок.

Якщо ви оберете терацо для покриття підлоги, 
малоймовірно, що через деякий час у вас виникне потреба її 
замінити. Завдяки довговічності матеріалу поверхня 
зберігається впродовж надзвичайно довгого часу та 
потребує мінімального догляду. Отже, за вартістю 
експлуатаційного обслуговування терацо є одним із 
найдешевших матеріалів, і, як наслідок, цінною інвестицією.
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ПЕРЕВАГИ ПЛИТКИ ТЕРАЦО
У всьому світі терацо все частіше відводиться провідна роль у будівельних 
проектах. Стрімке зростання популярності цього матеріалу зумовлене його 
беззаперечними перевагами. Розглянемо найважливіші з них:

Довговічність. Чи знаєте ви, що строк експлуатації терацо часто перевищує 
строк експлуатації самої будівлі? Сьогодні є свідчення того, що підлога, 
викладена матеріалом, подібним до сучасної плитки терацо багато століть тому, 
пережила самі будівлі. Це свідчить про надзвичайну витривалість матеріалу.

Необмежені можливості створення дизайну. Під час виробництва терацо 
використовуються різні співвідношення інгредієнтів та барвників. Це дає 
можливість створити майже будь-який дизайн. Підлога — це полотно, малюнок 
на якому обмежений лише вашою фантазією.

Легкість у догляді.Плитка терацо надзвичайно легка в догляді. За умови 
щоденного прибирання та періодичного покриття захисним шаром, вона надовго 
збереже свій початковий вигляд.

Екологічна безпека. Будучи виготовленою з натуральних інгредієнтів, плитка 
терацо є одним з екологічно найбезпечніших видів покриття для підлоги.

Стійкість до дії несприятливих чинників. Плитка терацо стійка до впливу води, 
вогню, хімікатів та інших речовин, що можуть викликати появу плям. Також вона 
стійка до морозу та стирання. Підлога, викладена терацо, не слизька, тому по 
ній безпечно ходити.



ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАЦО
Завдяки естетичним та функціональним властивостям плитки терацо, її 
можна використовувати в найрізноманітніших будівельних проектах. 
Найчастіше її обирають для таких цілей:

● Облицювання підлоги та стін у будівлях громадського призначення, де

є підвищені вимоги до пожежної безпеки та суттєве навантаження на підлогу, 
пов’язане із постійним рухом пішоходів або техніки. Це торговельно-офісні 
центри, вокзали, аеропорти, навчальні заклади, лікарні тощо.

● Облицювання підлоги та стін у промислових приміщеннях. Завдяки

безіскристості та негорючості плитка терацо використовується навіть у 
нафтогазовій промисловості. Цей матеріал також стійкий до дії хімічних 
речовин і неслизький.

● У конструкції вентильованих фасадів. У цьму випадку плитка терацо

має значні переваги над іншими матеріалами завдяки вогнестійкості та 
довговічності.

● Упорядкування тротуарів, садово-паркових доріжок, пішохідних

майданчиків.
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Компанія "Гігант+" виготовляє плитку терацо на основі граніту чи 
кварцу з додаванням або без додавання барвників, а також на 
основі мікрокальциту та мармурової крихти. Продукція може бути 
виготовлена відповідно до індивідуального замовлення клієнта. Уся 
продукція пройшла лабораторні випробування, сертифікована 
відповідно до ТУ У 23.6–41050058–001:2018 та відповідає вимогам 
чинного санітарного законодавства України.

Характеристики продукції:

Розмір: 60*60 см 
Товщина: 15/20/30/40 мм 
Поверхня: шліфована
Одиниця виміру: м2

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ Кольори та текстури на фото є орієнтовними, 
оскільки сировина, що використовується для виробництва терацо, може 
мати незначні відмінності відтінків.
Інтенсивність кольору значно змінюється (тимчасово) через вологу, що 
міститься в плитці терацо:
КОЛІР ВОЛОГОГО МАТЕРІАЛУ НАБАГАТО ІНТЕНСИВНІШИЙ І ТЕМНІШИЙ, НІЖ 
СПРАВЖНІЙ КОЛІР МАТЕРІАЛУ
Щоби перевірити відповідність продукції, дайте плитці терацо висохнути 
біля джерела тепла. Оскільки швидкість висихання на краях більша, ніж у 
центрі, можуть бути плями, які зазвичай зникають через декілька днів 
після укладання, особливо якщо приміщення добре провітрюється.

Поверхня плитки терацо має природну пористість, що створює відповідну 
фактуру.
Краї бетонно-мозаїчної плитки можуть мати сколи через наявність кам'яної 
крихти у складі, за необхідності це усувається шляхом затирання та 
полірування.

Наведена вище інформація базується на багаторічному світовому 
досвіді виробництва терацо.

Наведена вище інформація базується на багаторічному 
світовому досвіді виробництва терацо.

Якщо Вас зацікавила наша продукція, наші менеджери 
готові відповідсти на всі Ваші запитання.

Електронна пошта: sale@gigantplus.com.ua
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Якість GIGANTPLUS
Ми прагнемо, щоби наша продукція безвідмовно служила впродовж 
багатьох років і тішила вас незмінно гарним виглядом, а за потреби 
обрати якісний облицювальний матеріал продукція нашої компанії 
спадала на думку першою. Саме тому ми визначили якість як наш 
основний пріоритет.

Щоби бути впевненими у якості нашої продукції, ми використовуємо 
лише добірну сировину. При виробництві нашої плитки у якості 
зв'язуючої речовини використовується портландцемент, який може 
витримувати навантаження до 500 кг на сантиметр та має найвищі 
показники морозостійкості, водостійкості та довговічності. Мармурова, 
гранітна чи кварцова крихта, на основі якої виготовляється плитка, є 
екологічно чистим природним матеріалом, нешкідливим для здоров’я 
та оточуючого середовища.

Ми ретельно контролюємо процес виробництва на всіх етапах, від 
закупівлі сировини до відвантаження готової продукції. Завдяки 
високій кваліфікації працівників, сучасному обладнанню та 
дотриманню всіх вимог та стандартів ми отримуємо продукцію, якість 
якої не викликає сумнівів.

ТОВ "Гігант+"
вул. Данилівська 23/1, м. Бердичів, Житомирська область, 13300 

Тел. +380 96 363 2088
E-mail: office.gigantplus@gmail.com


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Blank Page
	Blank Page
	Пустая страница
	Пустая страница



