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Szarvasi Mozzarella jest włoskim producentem sera na 
Węgrzech. Firma znajduje się w południowej części Węgier, 
w pobliżu miasta Békéscsaba. W 1992 roku włoski inwestor 
szukał na Węgrzech partnera, który pomógłby mu w budowie 
fabryki produkującej włoski ser - mozzarella. Pan Miklos Rohony 
skorzystał z okazji i po kilku latach założył własną firmę: 
Szarvasi Mozzarella Kft., która obecnie jest jedną z najbardziej 
znanych producentów sera mozzarella w kraju.

W tym przypadku zrozumienie potrzeb klienta jest kluczowym 
elementem rozwiązania posadzkowego firmy Stonhard. Szarvasi 
potrzebował rozwiązania posadzkowego dla środowiska 
mokrego, w którym maszyna neutralizująca używa silnych 
środków chemicznych do czyszczenia oraz do neutralizacji i 
utrzymania bakteriostatyczności posadzki. 
Niepowodzenia we wcześniejszych instalacjach, wiązały się z 
brakiem zaufania do posadzek żywicznych, natomiast Stonhard 
zaproponował system Stonclad UT, jest to cementowa zaprawa 
uretanowa, która jest odporna na szok termiczny oraz posiada 
fakturę zapewniającą antypoślizgowość. Stonclad UR został 
użyty do stworzenia bezspoinowych cokołów, aby zapewnić 
trwałe, bezpieczne i higieniczne rozwiązanie.

Bardzo ważne jest, aby posadzka żywiczna była instalowana 
na podłoże, które jest trwałe i dobrze przygotowane. Zapewnia 
to właściwą przyczepność i pozwala żywicy osiągnąć jej pełne 
właściwości użytkowe.
Poprzednia posadzka została usunięta w całości aż do warstwy 
betonu za pomocą frezowania i szlifowania diamentowego. Po 
odpowiednim przygotowaniu, ekipa Stonhard zainstalowała 
cokoły Stonclad UR, a następnie system posadzkowy Stonclad 
UT. Zespół instalacyjny Stonhard był w stanie dostarczyć 
profesjonalny montaż pomimo wielu wyzwań związanych z 
pracą wokół urządzeń oraz rurociągów.

System, który został zainstalowany jest 
odporny na szok termiczny oraz środki               
chemiczne.

Stonhard dostarczył higieniczne rozwiązania posadzkowe dla 
zakładu produkcyjnego -Mozzarella 

System, który zaproponowaliśmy w Szarvasi  Mozzarella 
Kft na Węgrzech: Stonclad ® UT • Stonclad ® UR • Stonkote 
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Stonhard wyróżnia się od konkurencji 
Stonhard jest bezprecedensowym światowym 
liderem w produkcji i instalacji wysokowydajnych 
polimerowych systemów podłogowych, ściennych i 
okładzin chemoodpornych. Stonhard zatrudnia 300 
kierowników regionalnych  i 175 ekip instalacyjnych 
na całym Świecie, które współpracują z Klientem 
w zakresie specyfikacji projektu, zarządzania 
projektami, końcowych inspekcji i serwisu 
posprzedażowego. Pojedyncze źródło gwarancji 
Stonhard obejmuje zarówno produkty, jak i 
instalację.
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60 m2 instalacji Stonclad UT na trudnej powierzchni. 


