


Et vakkert, polert betonggulv passer perfekt i alle typer 
miljøer. Metoden gir et gulv med ubegrenset levetid - med
andre ord like lang holdbarhet som selve bygningen.  
Betongsliping er en levende del av betonggulv-industrien. 
Fordelene med et bearbeidet gulv til høyglans er omfattende. 
Mange anleggseiere og ledere har innsett de langsiktige 
fordelene samtidig med enkelt vedlikehold og lavere 
kostnader. I tillegg vil et ordentlig utført slipt betonggulv 
møte nasjonal standard for sklisikkerhet.

HTC Superfloor er navnet på et herdet betonggulv, som 
slipes og poleres med diamantverktøy. Slipingen skjer i 
flere steg med finere diamanter i forskjellige kornstørrelser. 
Prosessen består av grovsliping, foredling, impregnering 
og polering. Etter sammenlagt syv slipesteg, er flaten 
høyglanspolert og har alle de egenskaper som kjennetegner 
et ekte HTC Superfloor.

Betotec AS ble etablert i 2001 og er i dag Norges ledende 
firma med spesialkompetanse innenfor  betongsliping - 
med Østlandet som det sentrale markedsområdet. Vi har 
kompetanse i et nisjemarked som er etterspurt av store og 
anerkjente selskaper og er sertifiserte for å utføre HTC 
Superfloor i Norge. Betotec AS utfører oppdrag i alt fra 
næringsbygg til garasjer og boliger.

Sparing av jordens naturlige kilder og redusering av 
miljøpåvirkning av konstruksjoner er store bestrebelser 
som er tatt med i den globale endringen. En betongflate er 
nødvendig som grunnelement i nesten alle byggeprosjekter, 
men ved å polere den betongflaten som et sluttprodukt, vil 
man ikke trenge innhenting av produksjon og transport av 
ytterligere materiale. Det er ingen gulvmaterialer på toppen 
av denne underflaten som vil ende opp som et landefyll når 
det kommer til å erstatte det. Skulle ompolering av gulv 
være ønsket, kan det la seg gjøre med veldig lite avfall og til 
en brøkdel av den første installasjonskostnaden.

VELG ET SLITESTERKT
OG MILJØVENNLIG GULV

Å bruke et polert betonggulv som et sluttprodukt er et av de mest 
bærekraftige gulvalternativene på markedet.
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Betotec AS utfører HTC Superfloor™ som fire ulike konsepter: Platina, Gull, Sølv og Bronse. Dette betyr at du kan 
velge mellom en matt overflate eller høyglans. Felles for alle konsepter er at de er funksjonelle, økonomiske og estetiske.

Frogner Skole og kultursenter

Holmen Skole Kunsthøgskolen i Oslo.

FitnessXpress, Intility Arena.

Vega Scene.
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