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Miło jest mi zaprezentować Państwu ofertę firmy Bruk-Bet® na rok 2017. 

Praca na polu doskonalenia oraz wprowadzania nowych rozwiązań zawsze wyróżniała Firmę BRUK-BET®, jako krajowego i światowego lidera innowacyjności.
Będąc technologiem betonu, z 33 letnim doświadczeniem oraz osobą zarządzającą firmą, jest mi niezmiernie miło przedstawić naszą najnowszą, a zarazem 
najszerszą i najbardziej zaawansowaną na rynku ofertę wyrobów na 2017 rok.

Ofertę polskiego rynku powiększamy o nowe serie powierzchni metalicznych Metalic i Metalic-Mix, jednorodnych pełnych kolorów Color-Max, szczotkowanych 
Microtec, piaskowanych i satynowanych Satino, szlifowanych Terazzo® oraz dodatkowo śrutowanych: Teratec.
Jako pierwsi na świecie wprowadzamy najnowszą technikę cyfrowego nakładania kolorów na powierzchnie wyrobów betonowych FOTOLINE®, nagrodzone 
Złotym Medalem MTP BUDMA 2017. Stanowi ona rewolucyjną zmianę  w kształtowaniu kolorystyki płyt i kostek brukowych. Precyzja cyfrowego obrazu, brak 
ograniczeń we wzornictwie, zwiększenie wartości optycznej, elastyczność i kreatywność nie mają sobie równych.
Wprowadzamy również rozbudowany system pojedynczych płyt brukowych NOVATOR® CITY dla nowoczesnych rozwiązań miejskich oraz dla posesji 
NOVATOR® REZYDENCJA®.
Dla spełnienia najwyższych wymogów estetyki oraz komfortu użytkowania szeroka gama produktów BRUK-BET®  otrzymała niezwykle skuteczną ochronę 
powierzchni przed zabrudzeniem PERLON®, stanowiącą nowość na polskim rynku. Komplementarność produktów umożliwia ich łatwe łączenie  i uzyskiwanie 
spójności stylistycznej.

Stawiamy na budownictwo energooszczędne i pasywne.  Energooszczędny system budowlany z betonu komórkowego Termalica® w zestawieniu z panelami 
fotowoltaicznymi Bruk-Bet® Solar zwiększą Państwa oszczędności oraz niezależność energetyczną budynków mieszkalnych. Z troską o przyszłość, budujmy 
razem bezpieczeństwo oraz komfort domów rodzinnych, a także wartość naszego otoczenia i krajobrazu.

Zachęcam Państwa do kibicowania naszej firmowej drużynie piłkarskiej BRUK-BET  TERMALICA  w jej ekstraklasowych zmaganiach.

Spełnienie Państwa oczekiwań w zakresie rozwoju i doskonalenia designu, własności 
użytkowych i aranżacyjnych oraz estetyki produktów, jest naszym głównym celem.

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu
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PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:

OBRZEGOWANIAPŁYTY I KOSTKI
BRUKOWE 

PALISADYPŁYTY TARASOWE

MURKI OGRODOWESTOPNIE SCHODOWE

RUCH 
PIESZY

SAMOCHODY 
OSOBOWE DO 3,5 T

SAMOCHODY CIĘŻAROWE
POWYŻEJ 3,5 T

Kolory wyrobów przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych 
barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu zapoznania się z ofertą.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

NOWOŚĆ

PRODUKT NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE*

N

IKONOGRAFIA UŻYTA W KATALOGU:

OCHRONA POWIERZCHNI:

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI:

HYDROSTOP

PERLON LAMINO 1

PERLON LAMINO 3 

PERLON LAMINO 5

dodatkowe materiały, ale także 
masz szansę kupić interesujące produkty 

w atrakcyjnych cenach!
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FIRMA BRUK-BET®

Produkcja wyrobów betonowych to dla nas coś więcej 
niż tylko praca. To pasja, z którą od ponad 33 lat, z my-
ślą o oczekiwaniach klientów, poszukujemy unikalnych 
i innowacyjnych rozwiązań. Byliśmy pierwszym w po-
łudniowo-wschodniej Polsce zakładem wibroprasowa-
nej kostki brukowej, której produkcja rozpoczęła się już  
w 1992 r. Przez kolejne lata sukcesywnie wprowadzali-
śmy na polski rynek wyjątkowe produkty, np. stylizowa-
ne kostki typu Stare Miasto®, postarzane kostki Antic® 
oraz wyroby Realit® i Uni Split®, które nie tylko zmieniły 
wizerunek polskiej przestrzeni publicznej oraz prywat-
nych stref ogrodowych, ale przyczyniły się także do 
rozwoju całej branży. Wiele naszych kostek brukowych 
posiada zastrzeżone znaki towarowe takie jak np. Beha-
ton®, Nostalit®, Promenada®.

Wyroby spod znaku PRESTIGE cieszą się ogromnym 
uznaniem zarówno wśród inwestorów prywatnych, jak  
i instytucjonalnych. Serie Terazzo®, Teratec, Metalic Co-
lor, 120 wzorów powierzchni, możliwość indywidualne-
go zamówienia wykończenia powierzchni, szeroka skala 
nowych produktów PRESTIGE i TOP PRESTIGE, własne 
oddziały projektowe oraz współpraca z architektami ze 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, są niepodważal-
nym dowodem przywiązywania bardzo dużej wagi do 
designu, indywidualności i kompletności aranżacji pro-
jektowych. 

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowej usługi 
dla najbardziej wymagających klientów, oferując indywi-
dualne, dopięte na ‘ostatni guzik’ rozwiązania dla domu  
i ogrodu. Jesteśmy firmą rodzinną, która może pochwalić 
się wyłącznie polskim kapitałem oraz faktem, że produk-
cja całej oferty odbywa się w Polsce. 

Doskonała znajomość najnowszych trendów w projek-
towaniu krajobrazu, w połączeniu z wyspecjalizowanym 
parkiem maszynowym, surowcami niepodważalnej ja-
kości i wysokiej klasy specjalistami, zaowocowała stwo-
rzeniem nowej, unikalnej kolekcji produktów. Na szcze-
gólną uwagę zasługują: dekoracyjne i elewacyjne płyty 
ścienne, wielkoformatowe płyty brukowe, seria murków 
do zastosowań w ogrodowej architekturze, ale przede 
wszystkim najnowsze płyty tarasowe z serii Rezyden-
cja®, o niespotykanej dotąd wytrzymałości i estetyce.

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film o firmie
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Sukces firmy Bruk-Bet® jest wypadkową wie-
lu czynników oraz efektem pracy szerokiej 
grupy specjalistów. Nie byłby możliwy bez 
naszych partnerów handlowych, którzy od 
lat wspierają nas w rozwoju firmy, zapew-
niając niezaprzeczalną pozycję jednego z li-
derów polskiego rynku. Nasza sieć dystrybu-
cji została zbudowana tak, aby każdy klient 
indywidualny miał szybki i łatwy dostęp do 
wykwalifikowanych doradców. Dlatego obok 
firmowych biur sprzedaży na terenie Polski, 
możemy pochwalić się wieloletnią współpra-
cą z dystrybutorami regionalnymi, reprezen-
towanymi przez liczną grupę handlowców  
i sprzedawców. W sposób ciągły dbamy o ich 
rozwój oraz podnoszenie poziomu wiedzy  
i kompetencji, oferując regularne cykle 
specjalistycznych szkoleń produktowych. 
Wspólnie z nimi przeprowadzamy także 
szkolenia dla wykonawców, których później 
rekomendujemy odbiorcom naszych produk-
tów. Dzięki takim działaniom jesteśmy w sta-
nie zagwarantować klientom profesjonalną 
obsługę oraz zapewnić im dostarczenie usług 
dodatkowych na najwyższym poziomie.
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EKSTRAKLASA POLSKIEGO 
BUDOWNICTWA,
EKSTRAKLASA NA BOISKU

Zeskanuj zdjęcie 
i posłuchaj hymnu klubowego

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film o klubie
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Początek piłki nożnej w Niecieczy datuje się od 1922 r. 

Firma od początku swojej działalności wspierała miejscowy klub występujący 
wówczas na poziomie lig okręgowych. Od tego czasu drużyna z Niecieczy 
notuje najdynamiczniejszy rozwój zarówno pod względem sportowym jak  
i organizacyjnym, rok po roku osiągając coraz to lepsze wyniki.

Po kolejnych awansach do wyższych klas rozgrywkowych w 2009 r. klub 
z Niecieczy zadebiutował na centralnym szczeblu rozgrywek występami  
w grupie wschodniej II ligi. Sezon 2009/2010 również okazał się przełomo-
wym - drużyna Bruk-Betu Nieciecza na dwie kolejki przed zakończeniem se-
zonu zapewniła sobie awans do I ligi. 

W czerwcu 2015 r. klub piłkarski Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał hi-
storycznego awansu do piłkarskiej Ekstraklasy i dołączył do najlepszych klu-
bów piłkarskich w kraju. Wydarzenie to niezbicie dowodzi, że wytrwałością 
oraz niezwykłą determinacją można realizować najbardziej ambitne cele  
i spełniać marzenia. 

Zarząd klubu bardzo dużą uwagę skupia na rozwoju młodzieży. W klubie 
funkcjonuje sześć drużyn młodzieżowych w kategoriach wiekowych od Ża-
ków do Juniorów Starszych. Na co dzień trenuje w nich ponad 100 młodych 
zawodników. Ponadto w rozgrywkach na szczeblu okręgowym występuje 
drużyna rezerw Bruk-Betu Termaliki, w skład której wchodzą głównie zawod-
nicy o statusie młodzieżowca.

W 2015 roku firma BRUK-BET®  z zaciągniętego kredytu, bez środków pań-
stwowych i samorządowych oraz dotacji unijnych, wybudowała stadion 
sportowy w Niecieczy spełniający wszystkie ekstraklasowe wymagania licen-
cyjne. Stanowi to precedensowy przykład w polskiej piłce nożnej. 
W roku następnym inwestycja uzupełniona została o kompleks boisk trenin-
gowych, w tym ze sztuczną nawierzchnią, drogami dojazdowymi oraz parkin-
gami.

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
KLUB SPORTOWY
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ZESPÓŁ MUZYCZNY 
I TEATRALNY 
„NIECIECZANIE”

BRUK-BET® jest sponsorem i mecenasem 
Amatorskiego Teatru im. Marii i Kazimierza 
Witkowskich w Niecieczy. 

Corocznie realizowane są inscenizacje sztuk 
teatralnych, akademie patriotyczne i okolicz-
nościowe. Odbywają się projekcje kinowe 5D.

W 2016 roku teatr obchodził 100 lecie swo-
jego istnienia. Podczas uroczystości Pani Dy-
rektor Maria Witkowska, za swoją wielolet-
nią działalność kulturalno-społeczną, została 
uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film o teatrze
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W ośrodku wypoczynkowym firmy BRUK-
-BET® w Muszynie Złockiem corocznie or-
ganizowane są kolonie dla dzieci i młodzieży 
pracowników oraz z Ukrainy i Białorusi.

Okolice Muszyny to miejsca o charakterze 
uzdrowiskowym. Wraz z Piwniczną, Żegiesto-
wem, i Krynicą leżą na linii występowania wy-
sokozmineralizowanych wód leczniczych.

Muszyna daje wspaniałe możliwości do upra-
wiania turystyki górskiej, narciarstwa, a oko-
liczne tereny obfitują w zabytki i proponują 
najróżniejsze atrakcje dla turystów. Tutaj nie 
można się nudzić!

OŚRODEK  WYPOCZYNKOWY 
„EDYTA” W MUSZYNIE ZŁOCKIEM
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BUDOWNICTWO 
ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE

BUDUJ KOMPLEKSOWO Z FIRMĄ BRUK-BET®

Przemyślana inwestycja.

Jak zbudować ciepły, energooszczędny dom, który bę-
dzie zarabiał na swoje utrzymanie? Dwie nowoczesne 
technologie dla budownictwa pasywnego w jednym bu-
dynku to synergia, która się opłaca. System budowlany 
Termalica® i panele fotowoltaiczne Bruk-Bet® Solar za-
pewnią komfort na co dzień i konkretne oszczędności – 
na długie lata.

Minimalizowanie strat ciepła z systemem budowlanym 
Termalica to nie jedyny atut tej technologii. Jednorodna 
konstrukcja budynku i idealnie dopasowane elementy to 
także trwałość i bezpieczeństwo. Beton komórkowy jest 
materiałem o wyjątkowo niskim współczynniku U, gwa-
rantującym stabilny mikroklimat we wnętrzu. Najnowsze 
technologie zastosowane w modułach Bruk-Bet®  Solar 
to oszczędność energii, gwarancja najwyższej wydajno-
ści i wytrzymałości. Czy dom pasywny może chcieć cze-
goś więcej?
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ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM  
A IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA ŚCIAN

Od stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie w zakresie dotyczącym m.in. energooszczędności bu-
dynków. 

Nowelizacja warunków wprowadza szereg zmian dotyczących 
energooszczędności. Oprócz współczynnika EP istotnej zmianie 
ulega także współczynnik przenikania ciepła oznaczany symbolem 
U. Jest on określany dla przegród zewnętrznych budynków. Aktu-
alnie wymagany dla ścian zewnętrznych maksymalny współczynnik 
przenikania ciepła musi spełniać warunek U = 0,23 W/m2K, nato-
miast od 2021 roku będzie on wynosił U = 0,20 W/m2K. System 
budowlany Termalica®  jest odpowiedzią na pytanie – jak budować 
energooszczędnie, niezależnie od rodzaju ścian. System budowy 
Termalica® z betonu komórkowego pozwala wznosić każdy rodzaj 
ścian, gwarantując przy tym bezpieczeństwo, łatwość montażu oraz 
spełnienie nowych warunków technicznych, także dla ścian jed-
nowarstwowych murowanych z bloczków Termalica® Ekstra lub  
Termalica® Klasa.

EP - [kWh/(m2·rok)] - roczne 
obliczeniowe zapotrzebowa-
nie na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, 
wentylacji, chłodzenia i ciepłej 
wody.

PC - pompa ciepła

TERMALICA® 
EKSTRA

TERMALICA® EKSTRA
TERMALICA ® KLASA

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE
BRUK-BET SOLAR

PANELE 
FOTOWOLTAICZNE
BRUK-BET SOLAR

PC

DOMY NISKOENERGETYCZNE
I PASYWNE

EP=70

U=0,20 W/m2K U=0,23 W/m2K

EP=95

DOMY
ENERGOOSZCZĘDNE 
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Firma Bruk-Bet® w 2010 roku wprowadziła do swojej oferty kom-
pletny system budowy domów z betonu komórkowego Termalica®. 
Termalica® to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do 
siebie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energoosz-
czędnego od fundamentów aż po stropy. Składa się z bloczków do 
wznoszenia murów, nadproży okiennych i drzwiowych, elementów 
stropowych oraz betonowych pustaków szalunkowych. Bloczki do-
stępne są w różnych klasach gęstości, dzięki czemu wznosić z nich 
mury można zarówno w jedno- jak i wielowarstwowej technologii.

Elementy systemu Termalica® wykonane są z wysokiej klasy beto-
nu komórkowego– materiału o najwyższej izolacyjności cieplnej na 
rynku. Bloczki, które stanowią podstawową część systemu wzno-
szenia murów, są profilowane na pióro-wpust, dzięki czemu nie wy-
magają użycia zaprawy w spoinie pionowej. 

Bloczki Termalica® to produkt spełniający wymogi najbardziej rygo-
rystycznej klasy wymiarowej TLMB. Oznacza to, że przylegają do 
siebie niemal idealnie, co zapewnia wybudowanie bardziej jedno-
rodnego pod względem użytego materiału muru, a co za tym idzie, 
cieplejszego domu.
Doskonałe parametry termoizolacyjne betonu komórkowego po-
zwalają na budowanie murów jednowarstwowych z odmian lek-
kich 300, 350 i 400 kg/m3. Dom wzniesiony z bloczków Termalica® 
EKSTRA lub Termalica® KLASA nie wymaga już stosowania do-
datkowego docieplenia w postaci styropianu lub wełny mineralnej. 
Najcieplejszym elementem murowym systemu są energooszczędne 
bloczki Termalica® EKSTRA o grubości 48 cm. Charakteryzują się 
doskonałym współczynnikiem przenikania ciepła U=0,16 W/(m2K). 
Także w przypadku budowy domu w technologii dwuwarstwowej, 
ściany z zastosowaniem bloczków Termalica zapewniają niższy 
współczynnik przenikania ciepła o ok. 20-30% w stosunku do in-
nych materiałów murowych.

CZAS NA CIEPŁY DOM

KSZTAŁTKI U

STROP 
GĘSTOŻEBROWY

PŁYTY
STROPOWE

NADPROŻA

BLOCZKI

PUSTAKI 
I BLOCZKI 
FUNDAMENTOWE

Zeskanuj 
zdjęcie
i zobacz 
katalog
Termalica
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Ściany jednowarstwowe, dzięki dokładnemu dopasowaniu poszcze-
gólnych elementów z betonu komórkowego, buduje się relatywnie 
szybko i tanio – głównie ze względu na mniejsze nakłady pracy oraz 
brak konieczności ocieplania wełną lub styropianem. 

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa zbudowana z bloczka TER-
MALICA® EKSTRA o grubości 48 cm pozwala uzyskać współczynnik 
przenikania ciepła U=0,16 W/m2K, co już dziś przekracza docelowe 
normy budowlane przewidziane na rok 2021 określające izolacyj-
ność ścian poniżej U=0,2 W/m2K i pozwala na znaczące oszczęd-
ności– zarówno na poziomie inwestycji, jak i eksploatacji budynku.

TERMALICA® KLASA  to zestaw bloczków do budowy ścian jed-
nowarstwowych zapewniających energooszczędne właściwości 
budynku, spełniające aktualne wymagania w zakresie izolacyjności 
przegród zewnętrznych U≤0,23 [W/m²K].

Wielkoformatowe  płyty  ścienne Termalica Sprint, produkowane 
ze zbrojonego betonu komórkowego, przeznaczone są do wzno-
szenia ścian zewnętrznych oraz ścian działowych wewnętrznych  
w obiektach przemysłowych, handlowych i komercyjnych. Zbrojo-
ne elementy ścienne Termalica montowane są do konstrukcji nośnej 
budynku wykonanej z prefabrykowanych słupów i rygli stalowych 
lub żelbetowych.

NAJCIEPLEJSZYM MATERIAŁEM DO WZNOSZENIA ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH SĄ BLOCZKI 
TERMALICA® EKSTRA ORAZ TERMALICA® KLASA

ZBROJONE PŁYTY ŚCIENNE 
TERMALICA® SPRINT

TERMALICA® EKSTRAEKOLOGIA I MIKROKLIMAT, CZYLI ZDROWIE 
JEST NAJWAŻNIEJSZE

TERMALICA® KLASA

Najcieplejszy materiał do budowy ścian jednowarstwowych.

Energooszczędny materiał do budowy ścian jednowarstwowych.

TERMALICA®

EKSTRA
Grubość 
bloczka 

[cm]

Współczynnik   
przenikania ciepła  

U [W/m²K] 
dla λ10,D

Średnia 
wytrzymałość 
na ściskanie 

[MPa]

T E R M A L I C A 3 0 0 4 8 0 , 1 6 2 , 0
T E R M A L I C A 3 5 0 4 8 0 , 1 7 2 , 5
T E R M A L I C A 3 0 0 4 0 0 , 1 9 2 , 0

TERMALICA®

KLASA
Grubość 
bloczka 

[cm]

Współczynnik   
przenikania ciepła  

U [W/m²K] 
dla λ10,D

Średnia 
wytrzymałość 
na ściskanie 

[MPa]

T E R M A L I C A 3 5 0 4 0 0 , 2 1 2 , 5
T E R M A L I C A 3 0 0 3 6 , 5 0 , 2 2 2 , 0
T E R M A L I C A 3 5 0 3 6 , 5 0 , 2 3 2 , 5
T E R M A L I C A 4 0 0 4 0 0 , 2 3 2 , 5

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa 
w systemie Termalica® z bloczka  
o grubości 48 cm zapewnia doskonały 
współczynnik przenikania ciepła 

U = 0,16 W/m2K

EI 360 | REI 240

Izolacyjność akustyczna

Szybki i sprawny montaż

Szybka obróbka  ścian

Wysoka izolacyjność termiczna 

Najwyższa odporność ogniowa √

√

√

√

√
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Dzięki instalacji fotowoltaicznej, każdy z nas może cieszyć się dar-
mową energią ze słońca. To w modułach PV następuje przetwa-
rzanie światła słonecznego w energię elektryczną, która następnie 
dostępna jest w gniazdkach elektrycznych.

Oprócz modułów w skład instalacji PV wchodzi: inwerter sieciowy, 
okablowanie DC, konektory MC4 oraz system montażowy. Nasi 
doświadczeni specjaliści dobierają najlepsze komponenty zestawu 
gwarantujące sprawne działanie instalacji przez długie lata. 

 Jak to działa?
Twoje urządzenia będą zasilane w pierwszej kolejności przez eko-
logiczną energię wytworzoną wprost ze słońca, natomiast niewy-
korzystana energia zostanie wysłana do sieci elektroenergetycz-
nej. Wyprodukowaną nadwyżkę energetyczną możesz odebrać  
w nocy z rabatem 80% (dla instalacji PV do 10kWp). Upraszczając, 
sieć elektroenergetyczną można traktować jako magazyn energii  
o sprawności 80%, w którym chwilowo zgromadzona energia  
z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do późniejszego 
zużycia. Dzięki systemowi upustów i wysokowydajnym modułom 
oszczędzisz ponad 75% na rachunkach za prąd. Instalacje fotowol-
taiczne generują oszczędności z chwilą podłączenia do sieci bez ko-
nieczności korzystania z programów dotacyjnych.

Oprócz oszczędności płynących z instalacji, dodatkowo zyskujesz: 
bezpieczeństwo energetyczne, niezależność od rosnących cen 
energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  Za-
instalowanie typowej instalacji fotowoltaicznej (3-4kWp) to ekwi-
walent 55 drzew w Twoim ogrodzie. Więcej fotowoltaiki to mniej 
brudnej, pozyskiwanej z węgla energii elektrycznej w naszym śro-
dowisku.

POMNAŻAJ OSZCZĘDNOŚCI Z MODUŁAMI 
BRUK-BET SOLAR

PRĄD ZE SŁOŃCA!

NIEZALEŻNOŚĆ Z ZIELONEJ ENERGII

PANELE BRUK-BET® SOLAR

- szeroki zakres modułów o różnych wymiarach 
- polikrystaliczne i monokrystaliczne
- zgodność z najwyższymi wymogami jakościowymi
- niestandardowe panele szkło-szkło produkowane pod specjalne 
zamówienia
- najważniejsza część zestawu odpowiadająca za uzyski energe-
tyczne

Zeskanuj zdjęcie
i zobacz katalog 
Bruk-Bet Solar
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• Polski produkt
• Najwyższej jakości komponenty
• Doświadczenie i wiedza
• Kompleksowe działanie
• Stabilny producent na rynku krajowym i międzynarodowym
• Certyfikaty potwierdzające jakość paneli
• Odporność na obciążenia do 8000 Pa
• Brak degradacji wywołanej potencjałem
• System pakowania zabezpieczający przed mikropęknięciami

12 letnia gwarancja na produkt oraz 25 letnia gwarancja na wydaj-
ność powyżej 80%

DLACZEGO BRUK-BET® SOLAR:

 

Dodatkowa gwarancja udzielana przez Bruk-Bet Solar

Typowa gwarancja rynkowa

PID FREE

HQ

ANTI
-reflective

25 lat liniowej gwarancji na moc

100% test elektroluminescencyjny

Gwarancja pozytywnej tolerancji mocy

Maksymalne obciążenie śniegiem 8000 Pa

Możliwość zastosowania gniazda przyłączeniowego IP 67 

Wolny od degradacji wywołanej potencjałem

Wysokiej jakości komponenty

System pakowania zabezpieczający przed mikropęknięciami

Innowacyjne rozwiązanie: antyrefleksyjna powłoka
na szkle dla wyższej absorpcji światła

STAWIAMY NA EUROPEJSKĄ 
JAKOŚĆ I GWARANCJĘ

Wszelkie informacje na temat instalacji PV uzyskasz od naszego 
konsultanta pod numerem: +48 692 521 957 lub pisząc pod ad-
res: pvinstalacje@bruk-bet.pl

CERTYFIKATY

NIE CZEKAJ, POSTAW NA SŁOŃCE 
I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA! 
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Wpisujemy się w obecny rozwój budownictwa ekologicznego 
tworząc produkty o unikatowym designie i energooszczędnych 
funkcjach. Nasza firma posiada w swojej ofercie nowoczesne pa-
nele BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Zamiast tradycyj-
nych materiałów budowlanych (pokryć dachowych, szyb fasado-
wych, okien, balkonów) oferujemy naszym klientom ekologiczne 
rozwiązania, które wymiernie zwiększają efektywność energe-
tyczną budynku poprzez wykorzystanie aktywnych powierzchni 
architektonicznych.

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA BUDYNKU

AKTYWNE POWIERZCHNIE
ARCHITEKTONICZNE 

PANELE BIPV
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PRODUKT
EUROPEJSKI

BEM 330W (72 OGNIWA)
PANEL MONOKRYSTALICZNY

DUŻA
MOC

DOSKONAŁA 
SPRAWNOŚĆ
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Jesteśmy firmą innowacyjną, staramy się odpowiadać na wymaga-
nia obecnego rynku budowlanego.  Najważniejszą wartością dla 
nas jest zadowolenie klienta dlatego staramy się oferować kom-
pletne, nowoczesne rozwiązania, które zapewniają większe bez-
pieczeństwo, jakość oraz wygodę. Georyt® od początku prowadzi 
działalność zrównoważonego rozwoju, co jest ważnym elementem 
strategii biznesowej. Opieramy naszą działalność na trzech filarach 
zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym i społecz-
nej odpowiedzialności.

Kopalnia dolomitu GEORYT® zlokalizowana jest w południowo-
-wschodniej części Polski, gdzie wydobywamy wysokiej jakości 
kruszywo metodą odkrywkową z wykorzystaniem materiałów wy-
buchowych. Pozwala to nam na dostarczenie dużej ilości rozdrob-
nionego materiału do zakładu przeróbczego. Kopalnia wyposażona 
jest w nowoczesny sprzęt, który umożliwia pełną automatyzację 
procesu produkcji. W 2011 roku powstał jeden z najnowocześniej-
szych  zakładów w Polsce  w którym produkowane są grysy również 
na mokro. Kopalnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt: wyso-
kiej klasy kruszarki, przesiewacze oraz ładowarki, co przynosi efekty  
w wysokiej jakości oferowanych kruszyw, a także bardzo dużą wy-
dajnością produkcji.

Żwirownie GEORYT® zlokalizowane są w okolicach Tarnowa. Firma 
prowadzi wydobycie materiałów ze złóż ,,mokrych’’ czyli spod lu-
stra wody. Produkcja żwirów i piasków odbywa się w trzech żwi-
rowniach: Sieciechowice, Niedomice oraz Klikowa. Zakład Produkcji 
Grysów i Mieszanek został uruchomiony 2011 roku w Kopalni Ła-
gów II. Zakład posiada w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną, 
nowoczesne maszyny gwarantują najwyższa jakość oraz stabilne 
parametry wytwarzanego materiału. 

Dolomit Georyt®

Dolomit jest skałą osadową, węglanową o zabarwieniu rudawym 
lub szarawym, która powstaje w wyniku procesu przekształcenia 
skał wapiennych tzw. dolomityzacji. Kruszywo dolomitowe wydo-
bywane jest ze złoża w Kopalni Łagów II.  Dolomit jest materia-
łem stosowanym w drogownictwie, przemyśle oraz budownictwie.  
W drogownictwie powszechnie stosowany jest do warstw ścieral-
nych, wiążących oraz warstw podbudowy. Dolomit jest również 
używany w produkcji zapraw i materiałów ceramicznych, oraz na-
wozów.

Żwiry Georyt®

Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożoną z oto-
czaków. Jej głównymi składnikami są kwarc i skaleń. Żwiry Georytu 
są stosowane w: 
- budownictwie drogowym;
- produkcji wyrobów prefabrykowanych (prefabrykacja lekka i ciężka);
- produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych.

PIASKI, ŻWIRY, GRYSY, KRUSZYWA
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Rozwój cywilizacyjny wiąże się z ustawicznym zwiększaniem ilości 
odpadów i ścieków, tworzących ogromne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Szczególne znaczenie ma ochrona wód przed zanie-
czyszczeniem oraz budowa sieci kanalizacyjnych i urządzeń oczysz-
czających. W Polsce występują w tym względzie wieloletnie zanie-
dbania, skutkujące często nieodwracalnymi szkodami w środowisku, 
wpływając tym samym na obraz Polski jako państwa nieprzestrzega-
jącego norm ochrony środowiska. Wejście Polski do Unii Europejskiej 
zobowiązuje nas do traktowania ochrony wód jako priorytetowej 
dziedziny w polityce ekologicznej. Wiąże się ono z przestrzeganiem 
przyjmowanych przepisów prawnych oraz realizacją inwestycji pro-
ekologicznych. W związku z przyjętymi  w ostatnich latach dostoso-
wawczymi aktami prawnymi, za ścieki uważa się wprowadzane do 
wód lub gleb zarówno wody zużyte na cele bytowe, gospodarcze, jak 
również wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne 
pochodzące  z powierzchni zanieczyszczonych, w tym centrów miast, 
terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg  
i parkingów o trwałej nawierzchni. Systemy kanalizacji zbiorczej po-
winny uwzględniać wymagania związane z oczyszczeniem ścieków.

Projektowanie, budowa i utrzymanie systemów kanalizacji zbiorczej, 
powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez 
generowania późniejszych kosztów związanych ze złym doborem ma-
teriałów kanalizacyjnych, przeciekami, niedrożnością, przelewami wód 
burzowych itd. Ścieki przemysłowe wprowadzane do systemów ka-
nalizacji zbiorczej i odprowadzane do oczyszczalni ścieków komunal-
nych, powinny być poddane wstępnemu oczyszczaniu.

Firma Bruk-Bet® włączyła się do tego wspólnego zadania oferując 
najwyższej jakości betonowe studnie kanalizacyjne dla każdego syste-
mu kanalizacyjnego projektowanego i realizowanego w Polsce.

INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA  
I KANALIZACYJNA

Zeskanuj zdjęcie
i zobacz katalog
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KSZTAŁTUJEMY OTOCZENIE

Oferujemy szeroki wybór kostek brukowych oraz płyt 
tarasowych, z którymi z łatwością zaprojektujesz wyma-
rzony taras oraz funkcjonalny podjazd. 

Dzięki bogatej ofercie murków, obrzegowań oraz pa-
lisad, dopasowanych stylistycznie i kolorystycznie do 
nawierzchni, sprawimy, że mała architektura ogrodowa 
stanie się wielką ozdobą Państwa posesji. 

Dodatkowo oferujemy różne rodzaje żwirów do przygo-
towania podbudowy oraz kruszywo dekoracyjne, które 
cieszy się coraz większą popularności wśród inwesto-
rów.

STOPNIE
SCHODOWE

OBRZEGOWANIA

KOSTKI
I PŁYTY
BRUKOWE

PŁYTY
TARASOWE
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PALISADY

MURKI 
I OGRODZNIA

KAMIEŃ ŚCIENNY
I ELEWACYJNY

DONICE
I GAZONY

25



TARAS MARZEŃ
płyty tarasowe REZYDENCJA®

Przydomowe tarasy stanowią łącznik między domem,  
a ogrodem. Coraz więcej współczesnych projektów za-
kłada taki sposób wznoszenia domów, aby bryła budyn-
ku obejmowała również element otwierający przestrzeń 
mieszkalną na zewnętrze. Mowa o tarasie, który służy 
odpoczynkowi, nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale 
również gdy na panuje chłodniejsza aura. 

Nawierzchnie tarasów powinny zapewniać funkcjonal-
ność komunikacyjną, łatwość utrzymania czystości oraz 
spełniać kryteria estetycznego dopasowania do elewacji 
domu.

Ważną rolę odgrywa również dobór odpowiednich ele-
mentów schodowych, wyrobów zabudowy pionowej 
oraz donic kwiatowych.

REZYDENCJA® ROMANTICA®

REZYDENCJA® ARCHITECT®
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Taras już dawno stał się integralną częścią budyn-
ku, dlatego znakomicie harmonizuje z designem części 
mieszkalnej, tworząc z nią aranżacyjną całość. Nic więc 
dziwnego, że każda przydomowa strefa nabiera indywi-
dualnych cech, zdradzając jednocześnie gusta właścicieli 
nieruchomości. A zatem dzięki całemu spektrum rozmia-
rów i sposobów ułożenia płyt, jesteśmy w stanie spro-
stać oczekiwaniom każdego nabywcy. 

Królują więc formaty, takie jak: 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 
40 x 80 cm oraz 60 x60 cm czy 80 x 80 cm, znajdu-
jące swe miejsce zarówno na mniejszej, jak i większej 
powierzchni, nadając jej niebanalny wyraz. Także bogata 
paleta sposobów ułożenia elementów sprawia, że przy-
twierdzając je, upiększamy teren wokół budynku, ale 
również często poprawiamy proporcje tarasu. Prosto-
kątne komponenty tworzące na podłożu niesztampowe 
kompozycje przyciągają wzrok gości i sprawiają złudze-
nie efektownego dywanu o nieregularnej strukturze, po 
którym chodzi się z przyjemnością. Jeśli do tego dodamy 
wysoką jakość wykonania, różnorodność wykończeń, za-
stosowanie powłoki ochronnej oraz zróżnicowanie ko-
lorystyczne, zyskamy okładzinę, dzięki której nasz taras 
stanie się niepowtarzalną wizytówką domostwa.

Przed przystąpieniem do montażu płyt tarasowych na-
leży wybrać optymalną metodę uwzględniającą wyma-
gania użytkowe, estetyczne oraz warunki panujące na 
posesji.

Metody montażu płyt tarasowych:
- metoda „na sucho” polegająca na zabudowie płyt na 
gruncie naturalnym,
- metoda „na mokro” polegająca na układaniu płyty na 
wylewce betonowej znajdującej się bezpośrednio na 
gruncie, lub przy zostasowaniu kleju elastycznego,
-  układane płyt przy zastosowaniu wsporników dystan-
sowych.

Jedynie płyty kalibrowane umożliwiają prawidłową za-
budowę na podkładkach i kleju, a w przypadku zabudo-
wy na sucho w zdecydowany sposób ją ułatwiają. Nasze 
płyty tarasowe Rezydencja® posiadają o 3mm mniejsze 
długości i szerokości w stosunku do nominalnych, tym 
samym umożliwiając zastosowanie wszystkich ułożeń 
modularnych i przypadkowych z zachowaniem jednako-
wej szerokości fugi.

Do spoinowania płyt tarasowych polecamu użycie wo-
doprzepuszczalnej fugi żywicznej lub drobnego grysu 
o frakcji od 1-3 mm. Płyty przyklejane do podłoża be-
tonowego należy spoinować przy użyciu fugi klejowej 
Bruk-Bet. 

REZYDENCJA® ARCHITECT® FOTOLINE®

FOTOTARAS

Zeskanuj zdjęcie i zobacz 
film z zabudowy płyt
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Kolekcję REZYDENCJA® tworzy zestaw zróżnicowanych wy-
miarowo kostek PROSPECT®  o grubości 6 cm oraz płyt bru-
kowych NOVATOR®  o grubości 8 cm. 
Czysta przejrzysta forma geometryczna, modernistyczna 
stylistyka to obecne trendy w architekturze, nie tylko w od-
niesieniu do obiektów użyteczności publicznej, ale także do 
prywatnych posesji. Dla urzeczywistnienia tych wizji powsta-
ła starannie skomponowana kolekcja kostek i płyt brukowych 
Rezydencja®, zapewniająca szereg możliwości aranżacyjnych 
dla podjazdów i często uczęszczanych traktów wokół domu. 

PRESTIŻOWE DOJŚCIA I PODJAZDY
kostki i płyty brukowe REZYDENCJA®

FOTOGRAFICZNY PODJAZD

NOVATOR® REZYDENCJA®

REZYDENCJA® PROSPECT® FOTOLINE® 
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Gładkie powierzchnie licowe i delikatna mikrofaza na krawędziach, w 
połączeniu z wyjątkową kolorystyką Metalic-Color, lekko chropowa-
tą nawierzchnią Satino® lub paletą nawierzchni Fotoline® czerpiącą z 
bogactwa natury, sprawiają, że kolekcja Rezydencja® jest wyszukaną 
propozycją dla strefy przydomowej szykownych rezydencji, w których 
liczy się każdy detal. 
Wyroby Rezydencja® zabezpieczane powłokami PERLON® wyróżnia-
ją się na tle obecnej oferty rynkowej i zapewniają wysoką odporność 
na zabrudzenia i zanieczyszczenia powstające w trakcie użytkowania. 
Świetnie sprawdzą się w połączeniu z innymi elementami małej archi-
tektury ogrodowej z oferty firmy Bruk-Bet®, takimi jak palisady, murki 
czy stopnie blokowe. 

Seria Rezydencja to zestaw zróżnicowanych wymiarowo modular-
nych kostek grubości 6 cm z kolekcji Rezydencja® Prospect® oraz 
płyt brukowych o grubości 8 cm Novator® Rezydencja®. Duży wybór 
formatów od elementów małych 16x16 cm, aż po wielkowymiarowe 
płyty 80x80 cm, pozwalają tworzyć z ich udziałem rytmiczne rzędo-
we lub romańskie ułożenia, które ozdobią podjazd oraz strefę fron-
tową każdej posesji. Dzięki uniwersalnej estetyce, łączącej tradycję z 
nowoczesnością, oraz bogatej palecie barw nawierzchnie Rezyden-
cja® staną się stylowym uzupełnieniem zarówno klasycznych jak i 
modernistycznych brył budynków.

NOVATOR® REZYDENCJA®
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SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

Wyroby Prestige odznaczają się wyjątkowymi właściwościami aran-
żacyjnymi oraz użytkowymi. Dzięki szerokiej gamie wzornictwa pro-
dukty Prestige zapewniają najwyższy poziom kreatywności architek-
tonicznej oraz umożliwiają realizację różnorodnych, kompletnych  
i spójnych stylistycznie rozwiązań  aranżacyjnych wokół domu, ogro-
du i w przestrzeniach miejskich. Zastosowanie innowacyjnego sys-
temu ochrony powierzchni Perlon® - nadaje produktom wyjątkową 
trwałość, odporność na niekorzystne działanie czynników atmosfe-
rycznych (promieniowanie UV, niską temperaturę) oraz zapewnia ła-
twe czyszczenie i usuwanie powstających zabrudzeń w trakcie użyt-
kowania.

Produkty dekoracyjne uniDECOR to sprawdzone od lat wyroby cha-
rakteryzujące się dobrymi własnościami zdobniczymi i użytkowymi. 
Posiadają tradycyjne formy oraz kolory. To przede wszystkim różno-
rodne starobruki, umożliwiające rozmaite ułożenia modułowe, rzędo-
we oraz wzory kolorystyczne. 

Wyroby przeznaczone są przede wszystkim do ekonomicznych i funk-
cjonalnych rozwiązań o niewyszukanych formach wzorniczych.

Posiadają formy dostosowane  do podstawowych, ściśle określonych 
funkcji użytkowych, spełniając wysokie kryteria sprawności i efektyw-
ności technicznej. Pełnią funkcje przenoszenia obciążeń, przegród izo-
lacyjnych, odprowadzania wód opadowych itd., ułatwiają zabudowę. 

Własności zdobnicze i dekoracyjne mają niewielkie znaczenie. Wyko-
rzystane są w budownictwie ogólnym, przemysłowym oraz infrastruk-
turalnym.

TOP PRESTIGE - to najnowsze wzornictwo, design oraz unikalne wyro-
by w skali rynku.

PERLON

PERLON

PERLON LAMINO 3

PERLON LAMINO 3

PERLON LAMINO 1

PERLON LAMINO 1

PERLON LAMINO 5

PERLON LAMINO 5

DECOR
uni

® UNI DECOR

STANDARD
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WYBIERZ DOBRZE
- POSTAW NA PRESTIGE I TOP PRESTIGE

Coraz szybsze tempo życia oraz niezliczona ilość zadań, czekają-
cych nas każdego dnia sprawiają, że mamy coraz mniej czasu dla 
siebie. To dlatego tak chętnie otaczamy się przedmiotami i urzą-
dzeniami, które nie dość, że nie przysparzają nam nowych proble-
mów to jeszcze sprawiają, że nasze życie staje się prostsze. Dba-
jąc o własną wygodę i komfort jesteśmy gotowi zapłacić więcej.  
I słusznie! 

Wydając relatywnie niewiele więcej, zyskujemy jakość nie tylko pro-
duktów, ale i życia. Ta prosta zasada idealnie sprawdzi się podczas 
aranżacji otoczenia domu oraz strefy ogrodowej. Warto zainwesto-
wać w materiały wyższej jakości i cieszyć się estetyczną i wyjątkowo 
funkcjonalną nawierzchnią, której pielęgnacja niewiele będzie nas 
kosztować.

Planując budżet na realizację projektu zagospodarowania terenu wo-
kół domu, często nie zdajemy sobie sprawy z podziału kosztów, ja-
kie przyjdzie nam ponieść. Staramy się wybrać jak najtańszy materiał, 
wierząc, że uchroni nas to przed dużymi wydatkami. Nic podobnego! 
Wartość materiału nawierzchniowego to zaledwie ok. 30% całości in-
westycji, resztę stanowi koszt prac montażowych, który, niezależnie 
od wybranego rodzaju kostki czy płyt, zawsze jest taki sam.

Pokażmy to na przykładzie podjazdu o powierzchni 70 m2 oraz dwóch 
rodzajach materiału: kostki brukowej w wersji standardowej i uszla-
chetnionej płyty Novator z kolekcji Prestige.

Z przedstawionego przykładu jasno wynika, że inwestując jedynie 
20% więcej staniemy się właścicielami nawierzchni o nieporówny-
walnie lepszych parametrach i ciekawszej estetyce. 

Jeśli jednak te 20% to zbyt dużo, lepiej pomyśleć o niewielkim 
zmniejszeniu rozmiaru zabudowy niż decydować się na materiał 
standardowy – więcej nie zawsze znaczy lepiej.

Wszystkie produkty z linii Prestige stworzone zostały w zgodzie  
z najnowszymi trendami w projektowaniu przestrzeni oraz dbało-
ścią o każdy detal, gwarantując komfortowe użytkowanie i  wyjąt-
kową jakość na lata. 

Warstwa licowa poszczególnych elementów została zabezpieczona 
innowacyjnym systemem Perlon, który prawie całkowicie eliminuje 
powstawanie zabrudzeń, także tych pochodzenia spożywczego, po 
których często zostają trudne do usunięcia przebarwienia. 

System ten trwale wydobywa i intensyfikuje kolory oraz sprawia, że 
nawierzchnia jest niezwykle odporna na szkodliwe działanie czyn-
ników atmosferycznych, nie wymagając przy tym, co ważne, niepo-
równywalnie mniej efektywnej impregnacji.

Inwestycja przy użyciu płyty brukowej NOVATOR®

Inwestycja przy użyciu standardowej kostki brukowej

Koszt robocizny
7 000 zł

Koszt materiałów
4 900 zł

Koszt robocizny
7 000 zł

Koszt materiałów
2 800 zł

Warto inwestować w materiały nawierzchniowe wysokiej jakości– 
część nakładów zwróci się natychmiast, w postaci pięknej i efek-
townej aranżacji, reszta natomiast wracać będzie do nas z nawiązką 
przez następne lata, zapewniając nam bezproblemowe użytkowanie 
nawierzchni i więcej czasu dla bliskich.
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NAWIERZCHNIE
KTÓRE SPEŁNIĄ 
TWOJE OCZEKIWANIA

Mając na uwadze zarówno wygląd, jak i funkcjonalność aranża-
cji powstałych przy użyciu ekskluzywnych wyrobów Prestige, 
rozszerzyliśmy ofertę oraz udoskonaliliśmy wiele procesów tech-
nologicznych. Wyroby PRESTIGE i TOP PRESTIGE posiadaja in-
nowacyjną ochronę nawierzchni PERLON®. Dzięki temu, wybór 
materiałów stał się znacznie prostszy, a ich użycie gwarantuje 
funkcjonalność i doskonały wygląd nawet w trudnych warunkach 
atmosferycznych i podczas intensywnej eksploatacji.

METALIC

Nawierzchnie Metalic zachwycają perłowym odbiciem w zależno-
ści od natężenia światła i zmieniającej się pory roku.

MONO-COLOR

Podstawowe barwy nawierzchni. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu 
wszystkich składników mieszanki betonowej kolory wyrobów są in-
tensywne i stabilne.

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na każdym elemen-
cie, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną 
kompozycję. Zaleca się układanie z kilku palet jednocześnie.

Nasze wyroby PRESTIGE i TOP PRESTIGE łączą w sobie tradycję  
i nowoczesność. Ich wysoki poziom innowacyjności pozwala zabez-
pieczyć wysokie wymagania estetyczne oraz funkcjonalne. Szero-
ka gama kolorystyki, typów powierzchni, formatów oraz kształtów 
naszych wyrobów daje możliwość ich starannego wyboru oraz po-
łączenia w spójne koncepcje architektoniczne i zdobnicze. Dzięki 
kompletności wyrobów można nadać realizacjom styl klasyczny, 
modernistyczny lub swobodny, dostosowując je do charakteru za-
budowy oraz miejsca.

COLOR-MAX

ELEGANCJA MONOCHROMATYCZNYCH KOLORÓWINTENSYWNOŚĆ PODSTAWOWYCH BARW

WYKWINTNE POŁĄCZENIE NATURALNEJ KOLORYSTYKI NIEPRZECIĘTNY OBRAZ METALICZNYCH KOLORÓW

Technika wzmacniania kolorystyki powierzchni. Mocne barwy na-
wierzchni monokolor MAX uzyskiwane są przez specjalne pigmen-
towanie i powlekanie powłoką Perlon®.
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MICROTEC

Obróbka szczotkowania wgłębnego.

MULTIGRAN®

Wymywanie wodą zaczynu cementowego odkrywa przepiękną 
kompozycję barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur, 
bazalt).

ANTIC®

Nieregularne, lekko obtłuczone obite krawędzie  i naroża oraz po-
wierzchnia licowa o delikatnych przetarciach dają efekt postarza-
nych, łamanych wyrobów naturalnych.

MULTIGRAN® COLOR-MIX®

Wymywanie wodą zaczynu cementowego tworzy różnobarwne 
warstwy licowe w stylu Color-Mix.

UNI SPLIT®

Łupanie wyrobów ukazuje ich wewnętrzne struktury nawiązujące 
kolorystyką i formą do łamanych skał występujących w przyrodzie.

SATINO

Lekko śrutowane i chropowate powierzchnie poddane dodatkowo 
obróbce wygładzania, gwarantują satynowy wygląd monokolory-
styczych nawierzchni.

UROK DELIKATNEJ TEKSTURY POSMAK STARYCH CZASÓW

KOMPOZYCJE SZLACHETNYCH WYSELEKCJONOWANYCH ZIAREN KOMPOZYCJE SZLACHETNYCH WYSELEKCJONOWANYCH ZIAREN

UROK NATURALNYCH SKAŁ ŁAMANYCH DELIKATNE, SATYNOWANE POWIERZCHNIE

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film
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TERAZZO®

Wgłębne szlifowanie ukazuje nie tylko drobne ziarna kruszyw szla-
chetnych, ale także szlify grubych frakcji, tworząc lastryko najwyż-
szej próby.

RUSTICAL®

Obróbka ścierania poprzez piaskowanie ukazuje piękno struktury 
użytych materiałów, odkrywając nieco zmatowione drobnoziarni-
ste kruszywa szlachetne.

TERATEC

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowa-
niu powierzchni.

RUSTICAL® COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się na każdym elemencie, po-
wierzchnia ma szorstki, jednorodny i antypoślizgowy charakter.

REALIT®  RELIEF®

Technologia Wet Cast umożliwia uzyskiwanie zwartych tekstur 
wyrobów w naturalnych kolorystykach oraz formach do złudzenia 
przypominających wyroby naturalne.

EKSKLUZYWNE SZLIFOWANIA NATURALNA OPTYKA GRANITÓW

RUSTYKALNE SZCZOTKOWANE POWIERZCHNIE RUSTYKALNE SZCZOTKOWANE POWIERZCHNIE COLOR-MIX®

NATURALNA TEKSTURA I KOLORYSTYKA
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Wykorzystanie druku cyfrowego do wyrobów betono-
wych celem ukształtowania ich powierzchni otwiera 
nieznany dotychczas obszar nowatorskich rozwiązań.

Firma Bruk-Bet® od wielu lat wyprzedza najlepszych 
producentów z branży nawierzchniowych prefabryka-
tów betonowych w zakresie innowacyjnych produktów.

Obecnie Bruk-Bet® jako pierwszy na świecie opracował  
i wdrożył do produkcji opracowaną we własnym zakresie 
technologię Fotoline.

Prezentacji nowych wyrobów Fotoline® dokonano na 
targach Gala Bau w Norymberdze w Niemczech oraz 
MTP w Poznaniu.

Wyroby Fotoline® pozwalają idealnie dopasować po-
wierzchnie wyrobów do budynku, ogrodu, charakteru 
miejsca, zostawiając pole do najbardziej indywidualnych 
pomysłów projektantów oraz inwestorów.

PRODUKTY
NOWEJ GENERACJIFOTOLINE

FOTOLINE
PRODUKTY FOTOLINE ZOSTAŁY 
NAGRODZONE ZŁOTYM MEDALEM
MTP BUDMA 2017
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OCHRONA POWIERZCHNI BRUK-BET® 
PRZED ZABRUDZENIEM

Hydrostop - ochrona podstawowa polega na objęto-
ściowej hydrofobizacji betonu w trakcie produkcji. Jej 
namacalnym skutkiem jest poprawa parametrów tech-
nicznych: zmniejszenie nasiąkliwosci i podciągania ka-
pilarnego oraz znaczące ograniczenie wykwitów wa-
piennych. To działanie ochronne uwidacznia się również 
w większej odporności na zabrudzenia oraz ułatwie-
niu renowacji powierzchni wyrobów. Dla zwiększenia 
ochrony powierzchni stosowane są powłoki ochronne. 
Powierzchnie HS można impregnować po zabudowie 
wyrobów Renovatorem BRUK-BET® lub pokrywać im-
pregnatem laminujacym Renovator BRUK-BET® Lami-
no®.

Ochrona polega na powlekaniu powierzchni na etapie 
produkcji odpowiednimi środkami modyfikowanych ży-
wic o zaplanowanych właściwościach fizycznych i użyt-
kowych. Głównym celem skutecznej ochrony przed 
zabrudzeniem jest stworzenie warstwy izolacyjnej za-
pobiegającej wnikanie zabrudzeń w strukturę betonu 
jak również migrację wykwitów z betonu na jego po-
wierzchnię. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj zna-
czenia ponieważ nie jest to materiał ścienny lecz po-
sadzkowy.

Powierzchnie z ochroną BRUK-BET® po opadach atmos-
ferycznych posiadają własność perlenia wody (tworze-
nia kropel). Spełnione są wymagania normowe w zakre-
sie odporności na poślizg.

PERLON

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film o Perlonie
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WSKAŹNIK OCHRONY POWIERZCHNI LAMINO OKREŚLA TRZY POZIOMY ODPORNOŚCI 
NA ZABRUDZENIA. 

SYSTEM OCHRONY UMOŻLIWIA EFEKT ŁATWEGO USUWANIA PLAM BEZ ŚLADU.

LAMINO 1 LAMINO 3 LAMINO 5

LAMINO 1 jako impregnacja na etapie 
produkcji zapewnia dobrą ochronę przed 
zabrudzeniami. Pory kapilarne w betonie 
są w ograniczonym zakresie zamknięte, 
przepuszczalność jest nadal zachowa-
na. Dodatkowo powierzchnie uzyskują 
wzmocnienie kolorystyczne. Zabrudzenia 
należy usuwać jak najszybciej. Działa-
nie impregnujące w czasie zmniejsza się 
i może być przywrócone po okresie ok. 
3 lat przez impregnację użytkowanej na-
wierzchni Renovatorem BRUK-BET® Lami-
no.

LAMINO 3 jest bardzo dobrą ochroną 
przed zabrudzeniami i zielonymi poro-
stami ponieważ pory są w znacznej mie-
rze zamknięte i brud nie może wnikać tak 
szybko. To daje więcej czasu na zmycie 
lub szczotkowanie ciepłą wodą z mydłem 
przed pojawieniem się plam. Przepusz-
czalność pary wodnej jest nadal zachowa-
na. Zabezpieczone powierzchnie są mniej 
podatne na powstawanie wykwitów, bar-
dziej odporne na zarysowania, posiadają 
zwiększoną stabilność kolorów i mrozo-
odporność oraz odporność na ścieranie. 
Posiadają charakterystyczny dyskretny po-
łysk. Działanie ochronne w czasie zmniej-
sza się, ale może być przywrócone przez 
powtórne powlekanie użytkowanej na-
wierzchni w okresie ok. 5 lat Renovatorem 
BRUK-BET® Lamino.

LAMINO 5 stanowi optymalną ochro-
nę powierzchni przed zabrudzeniami. 
Wszystkie pory w warstwie przypo-
wierzchniowej są zamknięte i wypełnio-
ne, zaś powierzchnia licowa pokryta jest 
powłoką o grubości kilkudziesięciu mi-
krometrów na skutek kilkuwarstwowego 
powlekania środkami ochronnymi. Za-
lakowane powierzchnie posiadają od-
powiednio zaplanowany do charakteru 
wyrobów poziom połysku. Nawet najtrud-
niejsze zabrudzenia są łatwe do całkowi-
tego usunięcia, w tym po dłuższym czasie 
oddziaływania. Powierzchnie nie wymaga-
ją zasadniczo konserwacji w trakcie użyt-
kowania. Po wymyciu wyglądają jak nowe. 
Zalecana jest jednak renowacja po okresie 
ok. 10 lat użytkowania oraz wykonania 
zaprawek bezpośrednio po wgłębnych 
uszkodzeniach mechanicznych nawierzch-
ni Renovatorem BRUK-BET® Lamino.

PERLON PERLON PERLON

kawa musztardaczerwone wino keczup olej
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BIURO PROJEKTOWE
DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ! KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE

Jedną z wartości nadrzędnych, na jakich opieramy swoją 
filozofię, jest niepodważalna jakość. W naszym rozumie-
niu, odnosi się ona nie tylko do oferowanych produk-
tów oraz standardów pracy, ale i kompleksowej obsługi 
klienta. To z myślą o naszych odbiorcach przygotowali-
śmy bogaty pakiet usług dodatkowych oraz oferujemy 
niestandardowe rozwiązania dopasowane do indywidu-
alnych potrzeb.

Każdy właściciel nowego domu staje przed dylema-
tem – jak zagospodarować otaczający teren? Często, na 
końcowym etapie inwestycji, brakuje im już pomysłów 
i jasno określonej wizji, dotyczącej przyszłego kształtu 
strefy ogrodowej. W takich przypadkach najlepiej zaufać 
specjalistom i przygotowanie projektu zlecić wykwalifi-
kowanym biurom projektowym. Zadanie to nie jest bo-
wiem łatwe, a źle zaprojektowana przestrzeń może nie 
tylko utrudniać późniejszą komunikację w ogrodzie, ale  
i wpływać na komfort wypoczynku. 

Warto zaznaczyć, że wszystkie koncepcje architekto-
niczne wychodzące spod ręki projektantów firmy Bruk-
-Bet®, na specjalne zamówienie naszych klientów, po-
wstają tylko w oparciu o bogatą kolekcję Prestige.

PAKIET
PLUS

PAKIET
EXTRA

PAKIET
TARAS 
3D

Powierzchnia: 
od 250 m2 do 500 m2

Powierzchnia: 
od 150 m2 do 250 m2

Powierzchnia: 
od 500 m2

Powierzchnia: 
od 50 m2 do 150m2

Promocja „PROJEKT ZA 
ZŁOTÓWKĘ”*, przysługu-
je jednorazowa konsulta-
cja na terenie budowy.

Promocja „PROJEKT 
ZA ZŁOTÓWKĘ”*, bez 
konsultacji na terenie 
budowy.

Promocja „PROJEKT ZA 
ZŁOTÓWKĘ”*, przysługu-
je jednorazowa konsulta-
cja na terenie budowy.

opłata 1200 zł brutto, 
konsultacja na terenie bu-
dowy podlega dodatkowej 
opłacie bezzwrotnej w 
kwocie 300 zł brutto.

Oferta: 
opracowanie i przekazanie 
Klientowi koncepcji architek-
tonicznej, opłata 800 zł brutto 
rozliczana w ramach Promo-
cji, jednokrotna nieodpłatna 
wizyta projektanta na terenie 
budowy.

Oferta: 
opracowanie i przekazanie 
Klientowi koncepcji architek-
tonicznej, opłata wyceniana 
indywidualnie rozliczana w 
ramach Promocji, jednokrotna 
nieodpłatna wizyta projektanta 
na terenie budowy.

Oferta: 
opracowanie i przekazanie 
Klientowi koncepcji architek-
tonicznej, opłata 800 zł brutto 
rozliczana w ramach Promocji. 

Oferta: 
Przygotowanie trójwymia-
rowej wizualizacji koncepcji 
architektonicznej.

PAKIET
STANDARD

Zeskanuj zdjęcie i dowiedz 
się więcej o usłudze

* Opłata 1 zł netto za projekt będzie należna w przypadku zakupu produktów firmy BRUK–BET na warunkach określonych 
 w  Regulaminie promocji i będzie wynikała z udzielonego rabatu. Regulamin dostępny na stronie www bruk-bet.pl/aranzacje
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GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ
WYROBY BRUK-BET®

Firma Bruk-Bet  corocznie uczestniczy w najważ-
niejszych krajowych i zagranicznych wydarze-
niach targowych, gdzie prezentuje swoje najnow-
sze produkty i ofertę handlową przygotowaną na 
dany sezon.  Targi stanowią doskonałą okazję do 
nawiązania nowych kontaktów handlowych i po-
znania bieżących oczekiwań klientów.
W 2016 firma Bruk-Bet wzięła udział w najwięk-
szych w Europie targach architektury krajobrazu 
GalaBau w Norymbergii, gdzie na swoim stoisku 
zaprezentowała po raz pierwszy na świecie, pro-
dukty wykonane w innowacyjnej technologii FO-
TOLINE®. 
Produkty FOTOLINE® w Polsce miały premie-
rę na Międzynarodowych Targach Budownictwa  
i Architektury Budma 2017, na których nowator-
ska technologia FOTOLINE® została uhonorowa-
na ZŁOTYM MEDALEM MTP BUDMA 2017.

TARGI BUDOWLANE
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Przy wszystkich firmowych biurach sprzedaży Bruk-Bet® oraz w autoryzowanych punktach 
sprzedaży znajdują się ekspozytory wyrobów. Ta skrótowa forma prezentacji, pozwala na 
zapoznanie się z rzeczywistym wyglądem produktów oraz kolorystyką i wyjątkowymi wy-
kończeniami powierzchni wyrobów.

EKSPOZYTORY 
PRODUKTOWE
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GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ
WYROBY BRUK-BET®

W naszych ogrodach wzorcowych posiadamy kompletny asortyment. Zobaczycie Państwo in-
spirujące, kreatywne ułożenia oraz szczegółowe rozwiązania, komplementarne połączenia wyro-
bów.  Profesjonalni doradcy udzielą państwu informacji oraz odpowiedzą na pytania. Do waszej 
dyspozycji są katalogi, materiały reklamowe, instrukcje oraz wzorniki.

OGRODY WYSTAWOWE

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz ogród 
wystawowy
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KONTAKT

BIURA SPRZEDAŻY:

Zeskanuj logo i sprawdź 
godziny otwarcia biur sprzedaży

Nieciecza 199
33-240 Żabno
tel. 14 644 44 44

Tarnów 
ul. Mroźna 18
tel. 14 637 77 77

Fugasówka 
k. Zawiercia 
ul. Reja 4
tel. 32 672 74 00
tel. kom. 500 009 881

Kraków 
ul. Bociana 16
tel. 12 415 07 77
tel. kom. 662 021 361

Kraków 
ul. Rybitwy 4
tel. 12 651 04 20

Kielce 
ul. Ściegiennego 240
tel. 41 348 99 80

Skierniewice 
ul. Czerwona 18A
tel. 46 832 57 77
tel. kom. 500 009 049

Sosnowiec 
ul. Stawowa 4
tel. 32 36 37 000
tel. kom. 662 021 358

Zamość 
ul. Krasickiego 17
tel. 84 627 28 46
tel. kom. 662 241 190

Gdańsk 
ul. Kościuszki 7/9
tel. kom. 668 178 339

Bielsko-Biała 
ul. Komorowicka 104
tel. 33 822 20 30
tel. kom. 662 021 359

Racibórz 
ul. Łąkowa 26h
tel. 32 415 23 53
tel. kom. 660 430 205

Krzemienica 
k. Rzeszowa 
Krzemienica 3A
tel. 17 858 11 99

Lesznowola 
k. Warszawy 
ul. Słoneczna 217
tel. 22 736 26 27
tel. kom. 662 021 360

Lublin 
ul. Pancerniaków 16
tel. 81 749 66 44 
tel. kom. 662 021 357

Mikołów/Bujaków 
ul. Dworcowa 5
tel. 32 302 74 40
tel. kom. 500 008 883

Nowy Sącz 
ul. Węgierska 79
tel. 18 447 06 66
tel. kom. 600 883 674

Nowy Targ 
ul. Szaflarska 103b
tel. 18 266 87 16
tel. kom. 662 021 363

REGION:
MAŁOPOLSKIE-WSCHÓD

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 009 326

PROJEKTANT:
tel. 500 009 331 
tel. 660 430 216
tel. 664 118 152

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 698 186 564 

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
MAŁOPOLSKIE
-ZACHÓD KRAKÓW

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 660 430 200

PROJEKTANT:
tel. 664 122 558

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 698 186 564 

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
MAŁOPOLSKIE-ZACHÓD 
NOWY TARG

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 008 926

PROJEKTANT:
tel. 664 122 558

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 698 186 564 

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
PODKARPACKIE
 - ZACHÓD 

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 009 271

PROJEKTANT:
tel. 500 008 945

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 698 186 564 

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
ŚLĄSKIE - POŁUDNIE 

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 008 915 

PROJEKTANT:
tel. 500 009 976 

BETON KOMÓRKOWY:  
tel.  608 478 174

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
ŁÓDZKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 009 620

PROJEKTANT:
tel. 500 009 560

BETON KOMÓRKOWY:  
tel. 606 242 688

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel.  500 008 967 

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
ŚWIĘTOKRZYSKIE
MAZOWIECKIE 
- POŁUDNIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 662 021 362

PROJEKTANT:
tel. 662 208 658
tel. 500 009 560

BETON KOMÓRKOWY:  
tel. 698 186 564 

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
MAZOWIECKIE 
- PÓŁNOC, PODLASKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 008 967 

PROJEKTANT:
tel. 500 009 560

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 606 242 688

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 500 008 967 

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
PODKARPACKIE 
- WSCHÓD

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 660 430 207 

PROJEKTANT:
tel. 500 008 945

BETON KOMÓRKOWY: 
tel:. 698 186 564 

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
ŚLĄSKIE - PÓŁNOC

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 660 430 210 

PROJEKTANT:
tel. 500 009 976 

BETON KOMÓRKOWY:  
tel.  608 478 174

SYSTEMY KANALIZACYJNE: 
tel. 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 728 323 356

REGION:
KUJAWSKO-POMORSKIE, 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 009 057 

PROJEKTANT:
tel. 500 009 560

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 606 242 688

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 728 323 356

REGION:
POMORSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 668 178 339 

PROJEKTANT:
tel. 500 009 560

BETON KOMÓRKOWY:  
tel. 606 242 688

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 728 323 356

REGION:
DOLNOŚLĄSKIE, 
OPOLSKIE, LUBUSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 602 373 947 

PROJEKTANT:
tel. 602 373 947

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 660 430 203 

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 728 323 356

REGION:
ZACHODNIOPOMORSKIE,

KOSTKA BRUKOWA:
tel.  668 178 339 

PROJEKTANT:
tel. 602 373 947

BETON KOMÓRKOWY: 
tel. 606 242 688

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 728 323 356

REGION:
LUBELSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 606 859 705

PROJEKTANT:
tel. 662 208 658
tel. 500 008 945

BETON KOMÓRKOWY:  
tel. 698 186 564 

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 882 171 278

REGION:
WIELKOPOLSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 500 009 057 

PROJEKTANT:
tel. 602 373 947

BETON KOMÓRKOWY:  
tel. 660 430 203 

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 
tel. 728 323 356

KONTAKT DLA 
ARCHITEKTÓW 
I BIUR PROJEKTOWYCH:

KOORDYNATOR 
ROZWOJU MARKI PREMIUM
tel. 694 404 695

DORADCY:
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DESKA OGRODOWA AKACJA
str. 60

REZYDENCJA® PROFIT 
str. 58

Nowoczesne wzornictwo naszych płyt tara-
sowych łączy w sobie piękno zaczerpnięte  
z naturalnych materiałów oraz wysoką 
funkcjonalność. Doskonale sprawdzają się  
w najbliższym otoczeniu domu, jak również  
w ogrodzie. Dzięki wyjątkowemu wyglądowi 
oraz bogatej kolorystyce można je dopaso-
wać do terenu wokół domu – dobrze współ-
grają z aranżacjami w stylu rustykalnym, jak  
i o charakterze minimalistycznym.

PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

Rezydencja Romantica
Rezydencja Architect Fotoline
Rezydencja Architect
Rezydencja Profit
Deska ogrodowa Akacja
Kavero
Trawertyn
Kamień Ciosany
Drewno Ogrodowe Altus
Parkiet Ogrodowy
Planta
Keramo
Old Town
Finezja

46
50
54
58
60
62
64
66
70
72
74
76
78
80
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REZYDENCJA® ARCHITECTOR® FOTOLINE®

str. 54

REZYDENCJA® ROMANTICA® 
str. 46

KAMIEŃ CIOSANY  
str. 66

KAVERO®

str. 62

KERAMO
str. 76
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REZYDENCJA® ROMANTICA®
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REZYDENCJA®
ROMANTICA®

Starannie dobrana kolorystyka nadaje płytom niepowtarzalny charakter  
i podkreśla bardzo wysoką wartość estetyczną. Idealne do zagospodarowania 
przydomowych tarasów i reprezentacyjnej strefy wokół domu. Unikalne walory 
użytkowe, w tym wysoką odporność na zabrudzenia, płyty zawdzięczają 
innowacyjnemu procesowi ochrony Perlon®.

Urzekająca uroda

1

2

N

47



REZYDENCJA® ROMANTICA®

FORMATY [CM] :

1. Rezydencja Romantica - melanż beżowy

2. Rezydencja Romantica - melanż szary

3. Rezydencja Romantica - melanż kremowy

4. Rezydencja Romantica - melanż biały

5. Rezydencja Romantica - melanż biały

REZYDENCJA®
ROMANTICA®

60x60

80x80 40x80

40x60 40x40 20x40

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:
3

PŁYTY ROMANTICA® w ułożeniach modular-
nych należy zabudowywać z zachowaniem spoin 
szerokości 3 mm. Grubość płyt jest kalibrowana 
z dokładnością +/- 1 mm.

Cokolik: 40x10x2

PŁYTY POJEDYNCZE
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melanż stalowy

melanż biały

melanż kremowy

melanż beżowy

melanż szary

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

Format płyty 20x40 40x40 40x60 60x60 80x40 80x80

Ilość na palecie 
[szt.] 216 108 54 36 52 26

Waga palety [t] 1,555 1,555 1,167 1,167 1,555 1,498

Ilość warstw na 
palecie 8 4 2 2 1 2

4

5

Produkty komplementarne:

str. 168

str. 200 str. 180-189

str. 88

LAMINO 5

METALIC-MIX S

perła biało-srebrna

perła stalowa

perła kremowo-beżowa

perła srebrno-stalowa

LAMINO 5

COLOR-MAX® S

biały

kremowy

szary ciemny

szary jasny

beżowy

stalowy

LAMINO 5
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REZYDENCJA®
ARCHITECT® FOTOLINE®

Płyty tarasowe Rezydencja® Architect® Fotoline to najpiękniejsze i najbardziej 
racjonalne rozwiązanie do prestiżowych przydomowych tarasów. Precyzja 
wymiarów, obrazów fotoline, duże formaty, możliwość indywidualnego 
dopasowania do elewacji, odporność na zabrudzenia stanowią niezaprzeczalne 
atuty płyt. 

REZYDENCJA® ARCHITECTOR® FOTOLINE®

Spełnienie fotograficznych wizji

1

PRODUKTY FOTOLINE
ZOSTAŁY NAGRODZONE

ZŁOTYM MEDALEM
MTP BUDMA 2017

2

N
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FORMATY [CM] :

1. Fotoline - marmur kremowy jasny

2. Fotoline - marmur kremowo-czekoladowy

3. Fotoline - stare drewno

4. Fotoline - marmur kremowo-morelowy

REZYDENCJA®
ARCHITECT® FOTOLINE®

80x80

40x60

60x6040x80

40x40

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:

3

PŁYTY ARCHITECT® FOTOLINE® w ułoże-
niach modularnych należy zabudowywać z 
zachowaniem spoin szerokości 3 mm. Gru-
bość płyt jest kalibrowana z dokładnością +/- 
1 mm.

Cokolik: 40x10x2

PŁYTY POJEDYNCZE
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REZYDENCJA® ARCHITECT® FOTOLINE®

FOTOLINE

marmur szaro-kremowy trawertyn jasno-szary trawertyn szary trawertyn szary ciemny

marmur szaro-kremowy marmur kremowy marmur cappuccino drewno biało czarne

sosna bielona dąb umbra ciemna dąb umbra jasna akacja

jodła buk skóra szara skóra brązowa

kratka antic fresk kwiaty mirage tapeta vintage

PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Format płyty 40x40 40x60 40x80 60x60 80x80
Ilość na palecie [szt.] 108 54 54 36 26
Waga palety [t] 1,555 1,167 1,555 1,167 1,498
Ilość warstw na palecie 4 2 2 2 2

4

Produkty komplementarne:

str. 164

str. 194 str. 176, 194

str. 118

*
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FOTOLINE

marmur kawowy piaskowiec grafitowy

marmur orzechowy marmur brązowo-szary

marmur miedziany marmur kawowo-szary

marmur biało-kremowy marmur kremowo-czekoladowy

trawertyn cynamonowy ciemny

forest braun ciemny

marmur kremowy jasny

marmur ciemno brązowy

granit granatowo-szary marmur szaro-czarny marmur kramowo-szary

marmur szaro-beżowy

granit szaro-granatowy ciemny

granit stalowy

granit miodowo-szary

trawertyn brązowo-szary piaskowiec antracytowy

granit biało-czarny

trawertyn szaro-brązowy granit szaro-granatowo-zielony

piaskowiec kremowo-beżowy

trawertyn cynamonowy trawertyn beżowy

stare drewno

marmur brązowo-bursztynowy marmur cynamonowy

sosna

forest braun jasny

marmur kremowo-morelowy

marmur sepia

marmur miodowo-szary marmur brązowy

marmur biało-szary

piaskowiec brązowo-szary

marmur kremowo-czarny

skóra czarna

PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE*LAMINO 5
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REZYDENCJA® ARCHITECTOR®

2

1

54



REZYDENCJA®
ARCHITECT®

Prostota, elegancja, minimalizm – trzy słowa, w których zamyka się charakterystyka 
płyt Rezydencja® Architect®, przenoszą w świat stylowych aranżacji. Surowa forma 
w połączeniu z niezwykle przemyślaną gamą kolorystyczną, czerpiącą z bogactwa 
natury i  składającą   się   z   pięciu rodzajów wykończeń, powierzchni sprawiają, 
że płyty Rezydencja® są wyszukaną propozycją dla strefy tarasowej i ogrodowej,  
w której liczy się każdy detal.

Architektoniczne atuty w wymiarze XXL

4

3

N
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REZYDENCJA® ARCHITECT®

FORMATY [CM]:

1. Rezydencja Architect - perła biało-srebrna

2. Rezydencja Architect - srebrno-grafitowa

3. Rezydencja Architect - gresso białe

4. Rezydencja Architect - perła kremowo-beżowa

5. Rezydencja Architekt - granit jasny

REZYDENCJA®
ARCHITECT®

80x80

40x60

60x6040x80

40x40

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:

5

PŁYTY ARCHITECT® w ułożeniach modularnych 
należy zabudowywać z zachowaniem spoin sze-
rokości 3 mm. Grubość płyt jest kalibrowana z 
dokładnością +/- 1 mm.

Cokolik: 40x10x2

PŁYTY POJEDYNCZE
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COLOR-MAX® S

MULTIGRAN®

METALIC-MIX STERATEC | TERAZZO®

biały

otoczak bursztynowy

perła biało-srebrnagranit jasny

diabaz

gresso koralowe

granit czarny

marmur biały

gresso stalowe

perła stalowo-srebrna

perła stalowa

perła kremowo-beżowa

kremowy

szary ciemny

szary jasny

otoczak szary

perła srebrno-stalowa

granit szary

gresso białe

gresso szare

gresso szare jasne

granit kremowy

perła kremowa jasna beżowy

stalowy

TYPY POWIERZCHNI

Format płyty 40x40 40x60 40x80 60x60 80x80

Ilość na palecie 
[szt.] 108/112 (T-TT) 54/56 (T-TT) 54/56 (T-TT) 36/38 (T-TT) 26/28 (T-TT)

Waga palety [t] 1,555/1,613 (T-TT) 1,167/1,210 (T-TT) 1,555 1,167/1,232 (T-TT) 1,498

Ilość warstw na 
palecie 4 2 2 2 2

*(T-TT) - Terazzo, Teratec

Produkty komplementarne:

str. 156 str. 198-205 str. 194str. 108-117, 
138

LAMINO 5 LAMINO 5 LAMINO 5
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REZYDENCJA®  PROFIT

80x80 60x60 40x40

FORMATY [CM] :

1. Rezydencja Profit - słoneczny brzeg

2. Rezydencja Profit - słoneczny brzeg

3. Rezydencja Profit - kamienna szarośćREZYDENCJA®
PROFIT
Moc płomieniowanej powierzchni

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:

1

N

PŁYTY PROFIT® w ułożeniach modularnych 
należy zabudowywać z zachowaniem spoin 
szerokości 3 mm. Grubość płyt jest kalibro-
wana z dokładnością +/- 1 mm.

Cokolik: 40x10x2

PŁYTY POJEDYNCZE
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COLOR-MIX®

COLOR-MIX®

słoneczny brzeg

kamienna szarość

cappuccino

antracytowy

TYPY POWIERZCHNI

Format płyty 40x40 60x60 80x80

Ilość na palecie [szt.] 108 36 26

Waga palety [t] 1,555 1,167 1,498

Ilość warstw na palecie 4 2 2

2

3

Produkty komplementarne:

str. 169

str. 200 str. 180-189

str. 134

LAMINO 5
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DESKA OGRODOWA AKACJA

To wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie szlachetną urodę  
i elegancję naturalnego drewna. Będąc jego doskonałą betonową imitacją, Deski 
Ogrodowe nie tylko nadadzą ogrodowym aranżacjom stylowy charakter, ale 
uwolnią nas także od kłopotu związanego z pielęgnacją i utrzymaniem nawierzchni  
w czystości.  Niezwykle starannie dobrana kolorystyka oraz dokładne odwzorowanie 
faktury drewna, w połączeniu z wysoce surowym wykończeniem sprawia, że Deski 
Ogrodowe trudno odróżnić od naturalnego pierwowzoru. Dzięki wyjątkowej 
trwałości i wytrzymałości materiału, możemy mieć pewność, że ogrodowe tarasy, 
alejki i placyki z jej udziałem nie utracą swoich właściwości i funkcjonalności  
w trakcie użytkowania.

DESKA OGRODOWA AKACJA

1. Deska Ogrodowa Akacja - brąz

2. Deska Ogrodowa Akacja - bielony

Zawsze blisko natury

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 3,5 / 4 cm

Zastosowanie:

Format płyty Pakiet 67,5
x22,5

60
x15

45
x15

22,5
x22,5

90
x22,5

Ilość na pale-
cie [szt.]

2 pa-
kiety 72 144 160 240 60

Waga palety 
[t] 0,728 0,866 0,99 0,80 0,96 0,96

1

2

Produkty komplementarne:

str. 170

str. 206 str. 180-189

str. 84

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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DEPTAK MEANDER

Ø 55

Ø 30-40

67,5x22,5

120x45

120x30 90x30

120x22,5

22,5x22,5

45x1560x15

90x22,5

DESKI GR. 3,5 CM - PAKIET / PŁYTY POJEDYNCZE

DESKI GR. 3,5 CM - PŁYTY POJEDYNCZE

DESKI POJEDYNCZE, GR. 4 CM

DESKI PANEL - DZIELONE NA 3, GR. 4 CM

120x45

120x45

90x45

90x45

DESKI PANEL - DZIELONE NA 2, , GR. 4 CM

REALIT®

bielony

brąz

beżowy

stalowy

TYPY POWIERZCHNI

Format płyty 120x45 120x30 120x22,5 90x30 Deptak 
Meander Ø55

Płyta 
deptakowa 

Ø30-40

Deska panel 
120x45

Deska 
panel 
90x45

Ilość na palecie 
[szt.] 18 18 36 36 36 60 18 36

Waga palety [t] 0,86 0,58 0,96 0,88 0,668 0,75 0,86 0,86
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KAVERO®

Jednym z zauważalnych trendów w projektowaniu nawierzchni ogrodowych jest 
czerpanie inspiracji z otaczającej przyrody. Ciekawym przykładem są płyty tarasowe 
Kavero®, których powierzchnia przywodzi na myśl porowatą strukturę trawertynu. 
Delikatne, nieregularne wklęsłości, w połączeniu z subtelnymi barwami rodem z 
natury, dadzą na przydomowym tarasie efekt niewymuszonej elegancji. Bogaty 
wybór wymiarów poszczególnych płyt sprawia, że Kavero doskonale sprawdzi 
się zarówno w klasycznych kompozycjach z użyciem kwadratowej formy, jak  
i dynamicznych ułożeniach wykorzystujących długie, prostokątne elementy.

KAVERO®  

120x45

120x22,5

60x45

90x45 75x45 45x45 45x30

PAKIET

PŁYTY POJEDYNCZE

FORMATY [CM] :

Delikatne zauroczenie

21
Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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REALIT®

kamienna szarość

słoneczny brzeg

krem prowansalski

1. Kavero - kamienna szarość

2. Kavero - kamienna szarość

3. Kavero - słoneczny brzeg

TYPY POWIERZCHNI

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 3,5 cm

Zastosowanie:

Format płyty Pakiet 45x60 45
x120

22,5
x120

Ilość na palecie 
[szt.]

5 pakie-
tów 40 20 40

Waga palety [t] 0,83 0,84 0,84 0,84

3

Produkty komplementarne:

str. 173

str. 207 str. 180-189

str. 84
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- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

Zastosowanie:

TRAWERTYN

Trawertyn jest wierną rekonstrukcją skały występującej w przyrodzie o tej samej 
nazwie. Gładkie, jakby cięte powierzchnie, ujawniające nieco porowatą strukturę  
w postaci pasmowych, nieregularnych wgłębień oraz wybitnie dobrana kolorystyka, 
to te cechy, które nie pozwalają odróżnić jej od naturalnych. Cechuje je elegancja 
oraz wyjątkowy urok. Trawertyn znajduje zastosowanie na przylegających do 
domów tarasach oraz na plażach basenowych.

TRAWERTYN

1. Trawertyn - kamienna szarość

2. Trawertyn - słoneczny brzeg

3. Trawertyn - słoneczny brzeg

4. Trawertyn - kamienna szarość

FORMATY [CM] :

Mocne cięcie na wymiar

gr. 3,5 cm

1

66,7x44,2

66,7x44,2

44,2x44,2 21,7x44,2 21,7x21,7

44,2x31,244,2x44,2

PAKIET

PŁYTY POJEDYNCZE
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REALIT®

kamienna szarość

słoneczny brzeg

krem prowansalski

TYPY POWIERZCHNI

Format płyty Pakiet 66,7
x44,2

Koło 
[Ø 330]

Obrzegowanie 
basenu

Proste Narożne

Ilość na pa-
lecie [szt.]

10 pa-
kietów 40 1 36 24

Waga palety 
[t] 0,71 0,84 0,66 0,468 0,408

2 3

4

Produkty komplementarne:

str. 172

str. 207 str. 180-189

str. 84
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KAMIEŃ CIOSANY

Kamień Ciosany to wspaniałe, widoczne na pierwszy rzut oka rekonstrukcje płyt 
piaskowca ciosanego. Charakterystyczne, niepowtarzające się tekstury powierzchni 
licowych, warstwowość materiału skalnego, oraz naturalna kolorystyka, podkreślają 
ich autentyczność.

KAMIEŃ CIOSANY

1. Kamień Ciosany - piasek pustyni

2. Płyta deptakowa - piasek pustyni

3. Kamień Ciosany - piasek pustyni

4. Kamień Ciosany Koło - piasek pustyni

5. Kamień Ciosany Ośmiokąt - piasek pustyni

FORMATY [CM] :

Płyta schodowa narożna (cm):
- 46,7x46,7

PAKIET I

PAKIET II

Ø 45-60

44,2x59,2 29,2x59,2 29,2x29,259,2x59,2

60x45 45x45 30x45

44,2x46,7

PŁYTA DEPTAKOWA [CM]: PŁYTA SCHODOWA [CM]:

Warstwowy piaskowiec zawsze na czasie

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:
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REALIT®

kamienna szarość

piasek pustyni

TYPY POWIERZCHNI

Format płyty Pakiet I Pakiet II 59,2x59,2 44,2x59,2 29,2x59,2 29,2x29,2 44,2x44,2

Ilość na palecie [szt.] 4 pakiety 6 pakietów 36 36 72 144 36

Waga palety [t] 1,04 0,86 1,08 0,792 1,152 1,008 0,612

Format płyty Płyta 
deptakowa

Płyta schodo-
wa narożna

Płyta 
schodowa Koło Ø 240 Koło 

Ø 330
Ośmiobok 

Ø 330

Ilość na palecie [szt.] 36 36 36 1 1 1

Waga palety [t] 0,612 0,648 0,612 0,36 0,685 0,73

1 3

2

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 180-189

str. 104

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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KAMIEŃ CIOSANY KOŁO
Rozszerzeniem systemu Kamienia Ciosanego jest możliwość tworzenia kół  
o średnicy 240, 330 cm oraz ich części: pierścieni, łukowych ścieżek, schodów 
oraz różnego rodzaju połączeń z płytami prostokątnymi. 

KAMIEŃ CIOSANY

FORMATY [CM] :
Koło (cm):
- Ø 240
- Ø 330
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KAMIEŃ CIOSANY
OŚMIOBOK
Płyty Kamienia Ciosanego pozwalają nam komponować wymyślne aranżacje, 
takie jak placyk na planie ośmioboku. Odpowiednio dopasowane mniejsze 
elementy układane dookoła centralnego kształtu ośmiokąta tworzą ciekawą, 
pozbawioną monotonii kompozycję. Tak ułożony placyk można wykończyć 
odpowiadającymi naturalnym barwom kamienia meblami czy elementami 
dekoracyjnymi, jak donice i wazony. W czasie wiosennych i letnich dni z chęcią 
spędzimy na nim czas na wypoczynku i grillowaniu.

Ośmiobok (cm):
- Ø 330

FORMATY [CM] :

4

5
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DREWNO OGRODOWE ALTUS

Drewno Ogrodowe Altus to urokliwy system płyt-desek, kopyt oraz krążków  
z wyschniętego drewna o wyrazistych słojach. Trudno uwierzyć, że wykonane są  
z betonu. Materiał ten nieporównywalnie wydłuża czas użytkowania w stosunku 
do drewna naturalnego. Płyty Drewno Ogrodowe wykorzystywane są do placy-
ków, ścieżek ogrodowych, obrzegowania rabat kwiatowych oraz stopni schodo-
wych. Wspaniale komponują się z zielenią oraz żwirem otoczaków. Uzupełnieniem 
systemu są minipalisady.

DREWNO OGRODOWE ALTUS

FORMATY [CM] : PAKIET

90x22,5

67,5x22,5

45x45 22,5x45

22,5x22,5

Minipalisada 
45x22,5x5x4

Ø 30-40

Nie tylko stare wino smakuje

1 2
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1. Drewno Ogrodowe Altus - brąz patyna

2. Drewno Ogrodowe Altus - brąz patyna

3. Drewno Ogrodowe Altus - brąz patyna

REALIT®

brąz patyna

TYPY POWIERZCHNI

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:

Format płyty Pakiet 90x22,5 67,5x22,5 45x22,5 22,5x22,5 45x45 Płyta depta-
kowa Palisada

Ilość na palecie [szt.] 2 pakiety 48 72 72 240 36 60 80

Waga palety [t] 0,832 0,768 0,88 0,66 0,96 0,596 0,75 0,744

3

Produkty komplementarne:

str. 170

str. 206 str. 180-189

str. 84
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PARKIET OGRODOWY

Naturalne drewno na tarasie i w ogrodzie wygląda pięknie, ale jego pielęgnacja jest 
kłopotliwa i droga. Dla tych, dla których ogród jest dodatkową strefą wypoczynku 
przygotowaliśmy serię Parkiet Ogrodowy.  Płyty o rozmiarach 45x45 cm i 60x60 
cm w dwóch wzorach i czterech wersjach kolorystycznych imitują parkiet, wraz  
z odwzorowaniem naturalnego usłojenia drewna i dają zupełnie nowe możliwości 
aranżacyjne. Płyty parkietowe sprawdzą się znakomicie w większości stref  
w ogrodzie: od tarasów, przez ścieżki i placyki, po altany ukryte wśród drzew.

PARKIET OGRODOWY

1. Parkiet Ogrodowy - brąz patyna

2. Parkiet Ogrodowy - stalowy

FORMATY [CM] :

60x60 45x4545x45

Nowoczesne posadzki ogrodowe

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 3,5 cm

Zastosowanie:
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REALIT®

bielony

brąz

beżowy

stalowy

TYPY POWIERZCHNIFormat płyty 45x45 60x60

Ilość na palecie [szt.] 40 36

Waga palety [t] 0,720 1,152

1 2

Produkty komplementarne:

str. 170

str. 198 str. 180-189

str. 84
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120x100

PLANTA

Ostro cięte, bezfazowe płyty Planta o płomieniowanej 
strukturze i wyjątkowo dużym rozmiarze 120x100 cm, dają 
gwarancję tworzenia pięknych i funkcjonalnych ścieżek 
w strefie ogrodowej, jak również dekoracyjnych placyków 
oraz wyjątkowych miejsc dla wspólnych posiłków i spotkań 
towarzyskich.

PLANTA

FORMATY [CM] :

Zdumiewający format

1
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1. Planta - pastelowa harmonia

2. Planta - wapień dewoński

COLOR-MIX®

MONO-COLOR

wapień dewoński

pastelowa harmonia

wapień muszlowy

grafit

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki ogrodowe

gr. 6 cm

Zastosowanie:

Ilość na palecie [m2] 7,2 

Waga palety [t] 0,960

Ilość warstw na palecie 6

2

TYPY POWIERZCHNI

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 84, 134
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KERAMO

Niepowtarzalny kolor wypalanej gliny bywał inspiracją zarówno dla wielkich dzieł 
architektury, jak przytulnych domków za miastem. Odpowiednio zastosowany ma 
unikalną zdolność do zmieniania placu budowy w prawdziwy dom, ale stawia przed 
projektantem trudne zadanie wpasowania starej cegły w otoczenie. KERAMO to 
misternie wykonane płyty o wymiarach 45x45 cm i klasycznym wzorze ceglanego 
bruku. Polecany do aranżacji otoczenia budynku w stylu vintage, niezależnie od 
tego czy inspiracją dla niego była stara wiejska chata czy dwór szlachecki.

KERAMO

1. Keramo - klinkierowy

2. Keramo - ochra

3. Keramo - klinkierowy

4. Keramo - ochra

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:

FORMATY [CM] :

45x45

Niezapomniane wzorce

1

2

76



REALIT®

klinkierowy

ochra

Ilość na palecie [szt.] 36

Waga palety [t] 0,64

3

4

TYPY POWIERZCHNI

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 180-189

str. 142
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OLD TOWN®

Old Town® to przepiękne, rzadko spotykane 
płyty kamienne o łagodnych, nieregularnych 
powierzchniach i krawędziach. To płyty, które 
uzyskały swój urok na skutek użytkowania ich 
w warunkach nasilonego, długotrwałego ruchu 
pieszego. Wyślizgane, lekko poobijane oraz 
obtłuczone płyty Old Town® przeznaczone do 
ogrodu, emanują niepowtarzalnym wdziękiem  
i tchnieniem starych wzorów.

OLD TOWN®

1. Old Town - grafit

2. Old Town - grafit

3. Old Town - grafit

FORMATY [CM]:

66,7x44,2 44,2x44,2

44,2x21,7 21,7x21,7

PAKIET

Z ulicy do ogrodu

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 4 cm

Zastosowanie:

1
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REALIT®

grafit

Ilość na palecie [pakiet] 10 Pakietów

Waga palety [t] 0,71

2

3

TYPY POWIERZCHNI
Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 180-189

str. 104
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FINEZJA®

Posiadanie pięknego dojścia do domu, stylowego tarasu lub miejsca wypoczynku 
może być realne dzięki płytom tarasowym Finezja®. Cztery różne modułowe 
formaty płyt, lekko falująca powierzchnia, szerokie fugi, nieregularne krawędzie  
w połączeniu z ekskluzywną kolorystyką pozwalają uzyskać wspaniały efekt.

FINEZJA®

1. Finezja - wapień muszlowy

2. Finezja - wapień muszlowy

3. Finezja - wapień muszlowy

FORMATY [CM] :

68x48 48x32

32x32 32x16

PAKIET

Połączenie naturalnych formatów

- tarasy
- altany
- atrium
- ścieżki spacerowe

gr. 6 cm

Zastosowanie:

1
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COLOR-MIX®

ruda kobaltu

pastelowa harmonia

wapień muszlowy

wapień dewoński

Ilość na palecie [m2] 8,6

Waga palety [t] 1,135

Ilość warstw na palecie 8

2

3

TYPY POWIERZCHNI

Produkty komplementarne:

str. 150, 164

str. 198 str. 180-189

str. 84, 134
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Szlachetne płyty i kostki brukowe doskonale 
sprawdzają się w aranżacji ścieżek ogrodo-
wych, przydomowych podjazdów czy traktów 
spacerowych. Ich wspólnym mianownikiem 
jest wyjątkowe wzornictwo inspirowane wy-
glądem naturalnych kamieni oraz szczegól-
na odporność na uszkodzenia i zabrudzenia, 
którą zapewnia stosowany w trakcie procesu 
produkcji system ochrony powierzchni. Płyty i 
kostki brukowe z serii Prestige i Top Prestige 
są gwarancją udanej aranżacji terenu wokół 
domu. Wielość form i faktur pozwala idealnie 
dopasować ich wygląd do aranżacji otoczenia.

KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE PROMENADA®

str. 92

VISIO® 
str. 84

REZYDENCJA® PROSPECT® FOTOLINE®

str. 118

Visio
Symfonia
Promenada
Promenada Mini
Promenada Liti
Promenada Midi
Promenada Box
Concerto
Novator Rezydencja
Novator Forte
Novator Piano
Prospect
Rezydencja Prospect Fotoline
Urbanit
Kontur
Logo
Creativ
Romalit
Parkiet
Detalit
Cegła
Tegula
Monoryt
Nostalit

84
88
92
96
98
100
102
104
108
112
114
116
118
122
126
128
132
134
138
140
142
144
146
148
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NOVATOR® REZYDENCJA®

str. 108

ROMALIT® 
str. 134

CEGŁA
str. 142

NOVATOR® FORTE
str. 112

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film z układania 
kostek brukowych
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VISIO®

1

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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VISIO®

To kostka, która urzeka prostotą kształ-
tów ujętych w ramy klasycznych kompo-
zycji. Przy wykorzystaniu prostokątnych 
i kwadratowych modularnych elemen-
tów systemu VISIO® można z powo-
dzeniem tworzyć zróżnicowane wzo-
ry nawierzchni, ożywiające przestrzeń  
w ogrodzie i wokół domu.

Niesamowity tercet

4

2

3

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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30x30 30x15 15x15

FORMATY [CM]:

VISIO®

VISIO®

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Visio - wapień muszlowy
2. Visio - ciepło terakoty 
3. Visio - wapień dewoński
4. Visio - wapień muszlowy
5,6. Visio - wapień dewoński

5
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wapień muszlowywapień muszlowy

wapień dewońskiwapień dewoński

ciepło terakotyciepło terakoty

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

RUSTICAL® COLOR-MIX®

Ilość na palecie [m2] 12,96

Waga palety [t] 1,71

Ilość warstw na palecie 12

Sztuk na warstwie

30x30 6

30x15 7

15x15 6

6

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 62-75

TYPY POWIERZCHNI

LAMINO 5
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SYMFONIA®

2
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SYMFONIA®

Cztery formaty kostek prostokątnych i kwadratowych dają bardzo bogatą gamę 
ułożeń regularnych, romańskich i modułowych. Symfonia® o powierzchni Microtec 
eksponuje piękno odsłoniętych drobnoziarnistych kruszyw szlachetnych takich jak 
marmur czy kwarc. Dopełnienie stanowi bogata kolorystyka subtelnych odcieni 
szarości i kremu z serii Metalic Color,  połyskujących metalicznymi pigmentami 
w blasku promieni słonecznych. Symfonia® jest kostką uniwersalną, doskonale 
współgra ze stylem klasycznym rezydencjalnym jak i nowoczesną architekturą.

Zachwycająca gra

1

3
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SYMFONIA®

30x20 20x20

20x10 10x10

FORMATY [CM]:

SYMFONIA®

Sztuk na warstwie

20x30 6

20x20 12

20x10 6

10x10 12

Ilość na palecie [m2] 12,96

Waga palety [t] 1,71

Ilość warstw na palecie 12

4

Produkty komplementarne:

str. 154

str. 198-201 str. 180-189

str. 54
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perła srebrno-stalowa

tytan biały

perła stalowo-srebrna

tytan koralowy

perła biało-srebrna

perła kremowo-beżowa

tytan szary jasny

tytan stalowy

MICROTEC

TYPY POWIERZCHNI

METALIC COLOR

1,2. Symfonia - tytan biały

3. Symfonia - tytan stalowy

4. Symfonia - tytan koralowy

5. Symfonia - tytan biały

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

5

6

LAMINO 5

LAMINO 5
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PROMENADA®

Promenada® została zaprojektowana tak, aby móc stworzyć z niej nawierzchnię 
o oryginalnej kompozycji z różnorodnych formatowo kostek. Kostki Promenada® 

wyglądem przypominają starannie cięte i gładkie płyty kamienne o lekko 
nieregularnych, prostych krawędziach, połączone między sobą wąskimi spoinami. 
Dzięki zróżnicowanym wielkościom poszczególnych elementów nawierzchnię 
wykonaną z Promenady cechuje dynamiczny wygląd. Seria Promenada® składa 
się z pięciu zestawów kostek: Promenada®, Promenada® Mini, Promenada® Liti, 
Promenada® Midi i Promenada® Box. Poszczególne zestawy można ze sobą 
łączyć tworząc ułożenia rzędowe o zmiennej szerokości lub układy mozaikowe 
swobodnie mieszając formaty kostek.

PROMENADA®

Liniowe wariacje

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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1

3

2
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PROMENADA®

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6,5 cm

1. Promenada - wapień dewoński
2. Promenada - wapień dewoński
3. Promenada - wapień dewoński
4. Promenada - wapień muszlowy

Ilość na palecie [m2] 13,20

Waga palety [t] 1,89

Ilość warstw na palecie 12

4

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

94



wapień dewoński

wapień dewoński

kokos

wapień muszlowy

wapień muszlowy

grano beżowe

brąz kasztanowy

brąz kasztanowy

szary

grafit

sjenit

grano czarne

szary

grafit

ANTIC®

MULTIGRAN®

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®

FORMATY [CM]:

PROMENADA®

35,9x23,9  29,9x23,9 17,9x23,9

35,9x17,9 29,9x17,9 23,9x17,9

29,9x11,9 23,9x11,9 17,9x11,9

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®
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PROMENADA® MINI

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6,5 cm

1. Promenada Mini - wapień dewoński
2. Promenada Mini - pastelowa harmonia antic

1

2
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wapień dewoński

wapień dewoński

wapień muszlowy

wapień muszlowy

pastelowa harmonia

pastelowa harmonia

grafit

ANTIC®

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®

FORMATY [CM]:

PROMENADA® MINI

29,9x11,9

26,8x8,9

17,9x5,9

23,9x11,9

23,8x8,9

11,9x5,9

17,9x11,9

17,9x8,9

23,9x5,9

Bardziej misternie

szary

Ilość na palecie [m2] 11,88

Waga palety [t] 1,70

Ilość warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80
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PROMENADA® LITI

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6,5 cm

1. Promenada Liti - wapień muszlowy
2. Promenada Liti - wapień dewoński

1
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FORMATY [CM]:

PROMENADA® LITI

29,9x11,9

17,9x5,9

23,9x11,9

11,9x5,9

17,9x11,9

23,9x5,9

wapień dewoński

wapień dewoński

wapień muszlowy

wapień muszlowy

ANTIC®

COLOR-MIX®

grafit

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

Nie tylko liniowo Ilość na palecie [m2] 12,36

Waga palety [t] 1,77

Ilość warstw na palecie 12

2

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

LAMINO 5

LAMINO 1
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PROMENADA® MIDI

1

2
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ANTIC®

COLOR-MIX®

grafit

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

FORMATY [CM]:

PROMENADA® MIDI

35,9x17,9 29,9x17,9 23,9x17,9

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6,5 cm

1. Promenada Midi - wapień dewoński
2. Promenada Midi - wapień muszlowy antic

wapień dewoński

wapień muszlowy

wapień dewoński

wapień muszlowy

W średnim tempie

Ilość na palecie [m2] 12,36

Waga palety [t] 1,77

Ilość warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

LAMINO 5

LAMINO 1
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- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6,5 cm

1. Promenada Box - wapień muszlowy
2. Promenada Box - wapień dewoński

PROMENADA® BOX

Ilość na palecie [m2] 13,80

Waga palety [t] 1,98

Ilość warstw na palecie 12

1

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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FORMATY [CM]:

PROMENADA® BOX

35,9x23,9 29,9x23,9 23,9x23,9

ANTIC®

COLOR-MIX®

grafit

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

wapień dewoński

wapień muszlowy

wapień dewoński

wapień muszlowy

Szeroko i spokojnie

2

LAMINO 5

LAMINO 1
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CONCERTO

1
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CONCERTO

Concerto stanowi system eleganckich 
kostek o obrysach prostokątów i kwadra-
tów. Powierzchnie poszczególnych ele-
mentów wyglądem nawiązują do przeło-
mu łupkowego, a przypadkowe ułożenia 
kostek tworzą nawierzchnie o urokliwym, 
a jednocześnie harmonijnym i przej-
rzystym charakterze. Kostkę Concerto 
układać można także w sposób rzędowy  
i wstęgowy, pamiętając o zachowaniu 
szerokości ułożeń równych wielokrotności 
modułu.

Uporządkowane 
zróżnicowanie

2

3
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FORMATY [CM]:

CONCERTO

35,9x26,9 26,9x26,9 26,9x17,9

17,9x17,9 26,9x8,9 17,9x8,9 8,9x8,9

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Concerto - pastelowa harmonia 
2. Concerto - wapień dewoński
3. Concerto - cappuccino
4. Concerto - wapień dewoński
5. Concerto - wapień dewoński
6. Concerto - pastelowa harmonia

CONCERTO

4
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szary

wapień dewoński

grafit

pastelowa harmonia

wapień muszlowy

cappuccino

COLOR-MIX®

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

Ilość na palecie [m2] 12,48

Waga palety [t] 1,66

Ilość warstw na palecie 12

5

6

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80
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NOVATOR®  REZYDENCJA®  

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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NOVATOR®

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia płyt Novator® Rezydencja® są odpo-
wiedzią na wciąż rosnącą popularność nowoczesnego stylu w architekturze. Duży 
wybór elementów od małych 20x15 cm, aż po wielkowymiarowe płyty 80x80 cm, 
pozwalają tworzyć z ich udziałem rytmiczne rzędowe lub romańskie ułożenia, które 
ozdobią podjazd oraz strefę frontową każdej posesji. Dzięki uniwersalnej estetyce, 
łączącej tradycję z nowoczesnością, oraz bogatej palecie barw nawierzchnie Nova-
tor® Rezydencja® staną się stylowym uzupełnieniem zarówno klasycznych jak i mo-
dernistycznych brył budynków.

REZYDENCJA®
Komfortowe możliwości

1 3

2

N
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FORMATY [CM]:

30x45

80x80

40x40

40x80

20x40

40x60

20x30

60x60

30x30

20x60 42,6x30x15 

czapka biskupa

20x15

30x60 

20x20

NOVATOR®

REZYDENCJA®

NOVATOR®  REZYDENCJA® 

Format 80x80 80x40 60x60 60x40 60x30 60x20 42,6x30x15 40x40 45x30 30x30 20x40 20x20 15x20
Ilość na palecie 
[m2] 5,12 7,68 5,76 7,68 8,64 9,36 8,72 7,68 8,53 8,64 9,60 9,60 8,40

Waga palety [t] 0,90 1,35 1,015 1,35 1,52 1,648 1,535 1,35 1,52 1,52 1,69 1,69 1,48
Ilość warstw na 
palecie 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Produkty komplementarne:

str. 152-161

str. 198-201 str. 180-189

str. 54

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film z zabudowy 
płyt brukowych

PŁYTY POJEDYNCZE
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perła srebrno-stalowa

jasno szare

perła stalowa

stalowe

wapień dewoński

perła stalowo-srebrna

szare

perła kremowo-beżowa

perła biało-srebrna

wapień spiżowy

cappuccino

COLOR-MIX®

METALIC-COLOR

SATINO

TYPY POWIERZCHNI

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)
- parkingi (ruch ciężki pow. 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 8 cm

1. Novator Rezydencja - wapień dewoński
2. Novator Rezydencja - stalowe
3. Novator Rezydencja - perła stalowa, perła 
kremowa, perła srebrno-stalowa
4. Novator Rezydencja - wapień dewoński

4

LAMINO 5

LAMINO 5

LAMINO 5
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FORMATY [CM]:

NOVATOR® FORTE

20x40 20x30 20x20

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 8 cm

1. Novator Forte - granit stalowy rustical
2. Novator Forte - granodioryt teratec

Novator® Forte to zestaw płyt brukowych o wyjątkowych szlifowanych powierzch-
niach Terazzo® oraz śrutowanych Teratec i Rustical® , które umożliwiają zabudowę 
i aranżację nowoczesnych nawierzchni. Niewielki moduł płyt doskonale wygląda na 
podjazdach oraz na traktach pieszych wokół budynków i w ogrodzie.  Kolorystyka 
płyt w odcieniach szarości i beżu odpowiada aktualnym trendom modernistycznej 
architektury.

NOVATOR®  FORTE

Dynamicznie i elegancko

1

N
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wapień dewoński

COLOR-MIX®

TERAZZO® | TERATEC

RUSTICAL®

TYPY POWIERZCHNI

wapień spiżowy

wapień krem jurajski

granit kremowy

granit kremowy

granit szary

granit szary

granit czarny

granit czarny

granodioryt

granodioryt

Sztuk na warstwie

40x20 6

30x20 6

20x20 6

Ilość na palecie [m2] 8,64

Waga palety [t] 1,52

Ilość warstw na palecie 8

2

Produkty komplementarne:

str. 152-163

str. 200-205 str. 194

str. 54

LAMINO 5

LAMINO 5

LAMINO 5
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- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 8 cm

1. Novator Piano - tytan stalowy
2. Novator Piano - wapień dewoński
3. Novator Piano - wapień muszlowy

NOVATOR®  PIANO

Ilość na palecie [m2] 8,64

Waga palety [t] 1,52

Ilość warstw na palecie 8

1

2

Produkty komplementarne:

str. 152, 156, 166

str. 198-201 str. 180-189

str. 54

Sztuk na warstwie

60x30 3

45x30 2

30x30 3
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FORMATY [CM]:

NOVATOR® PIANO

wapień dewoński

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

tytan biały

tytan kremowy

tytan szary jasny

tytan stalowy

MICROTEC

30x60 30x45 30x30

Gładkie powierzchnie w tonacjach szarości i beżu, geometryczne kształty w postaci 
ponadczasowych kwadratów i prostokątów oraz regularna siatka spoin Novator® Piano 
dodatkowo podkreślą minimalistyczną aranżację przydomowego podjazdu i nawierzch-
ni w przestrzeni miejskiej.

Zachwycający spokój

3

N

biały

szary jasny

szary ciemny

karbon

kremowy

COLOR-MAX

LAMINO 5

LAMINO 5

LAMINO 1
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FORMATY [CM]:

PROSPECT®

Prospect świetnie sprawdza się zarówno w nawierzchniach przydomowych usytu-
owanych w zabudowie jednorodzinnej jak i na skwerach, placach i parkingach. Me-
taliczne rodzaje wykończeń pozwalają na zastosowanie kostki przy nowoczesnych 
oraz w reprezentacyjnych realizacjach.

32x16 24x16 16x16

PROSPECT®

Zaplanowana nowoczesność

Ilość na palecie [m2] 12,90

Waga palety [t] 1,703

Ilość warstw na palecie 12

1

Produkty komplementarne:

str. 154-163

str. 200-205 str. 180-189

str. 54

N
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TYPY POWIERZCHNI

tytan biały

biały

tytan kremowy

szary jasny

tytan szary jasny

szary ciemny

tytan stalowy

karbon

kremowy

MICROTEC

COLOR-MAX

perła srebrno-stalowa

perła stalowo-srebrna

perła biało-srebrna

perła kremowo-beżowa

perła stalowa

METALIC COLOR

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Prospect - tytan koralowy
2. Prospect - tytan stalowy

2

LAMINO 5

LAMINO 5LAMINO 5
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PROSPECT®FOTOLINE®

Rezydencja® Prospect® Fotoline® to zestaw kostek o gładkich powierzchniach zapro-
jektowanych z myślą o szykownych rezydencjach i nowoczesnych willach.  Wyjątko-
wa kolorystyka Fotoline® umożliwia tworzenie nawierzchni o nieograniczonych wa-
lorach estetycznych, umożliwiająca idealne dopasowanie nawierzchni do budynku, 
ogrodu, charakteru miejsca i architektury, zostawiając miejsce dla najbardziej indy-
widualnych pomysłów.  Rezydencja® Prospect® oferuje wybór nawierzchni o foto-
graficznym odwzorowaniu przekrojów kamieni naturalnych, tekstur drewnianych lub 
ciekawych wzorów zdobniczych.

REZYDENCJA®

... z dodatkiem indywidualności i prestiżu

1

PRODUKTY FOTOLINE
ZOSTAŁY NAGRODZONE

ZŁOTYM MEDALEM
MTP BUDMA 2017

N

REZYDENCJA® PROSPECT®
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FORMATY [CM] :
1. Rez. Prospect Fotoline - marmur brązowy

2. Rezydencja Prospect Fotoline - marmur 

cappuccino

3. Rez. Prospect Fotoline - marmur stalowy

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

gr. 6 cm

Zastosowanie:

32x16 24x16 24x8

32x32

32x24 30x24

40x32

24x24

16x16

2

KOSTKI POJEDYNCZE
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REZYDENCJA® PROSPECT®

Format [cm] 40x32 32x32 24x32 24x32 32x16 24x16 16x16 24x8

Ilość na palecie [m2] 13,83 11,06 13,55 13,83 12,84 13,83 12,64 12,12

Waga palety [t] 1,825 1,46 1,789 1,825 1,70 1,825 1,70 1,60

Ilość warstw na palecie 12 12 12 12 12 12 12 12

Produkty komplementarne:

str. 164

str. 200-203 str. 178

str. 50

marmur kramowo-czekoladowy

trawertyn cynamonowy ciemny

granit granatowo-szarygranit miodowo-szary

trawertyn brązowo-szary piaskowiec antracytowytrawertyn cynamonowy

marmur cynamonowy jasnymarmur kremowo-morelowy

marmur miodowo-szary marmur kremowo-czarny

FOTOLINE PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE*PERLON®

marmur brązowy
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Format [cm] 40x32 32x32 24x32 24x32 32x16 24x16 16x16 24x8

Ilość na palecie [m2] 13,83 11,06 13,55 13,83 12,84 13,83 12,64 12,12

Waga palety [t] 1,825 1,46 1,789 1,825 1,70 1,825 1,70 1,60

Ilość warstw na palecie 12 12 12 12 12 12 12 12

FOTOLINE

marmur szaro-czarny marmur kremowo-szary

granit biało-czarny

marmur beżowy

marmur szaro-kremowy piaskowiec kremowo-beżowy

sosna

łupek czerwono szary

marmur miodowo-kremowy

marmur srebrny

granit szaro-stalowy

marmur  szaro-antracytowy

granit grafitowo-szary marmur szary

marmur stalowy marmur beżowo-morelowy marmur oliwkowo-szary

marmur biało-szarypiaskowiec szary

PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

trawertyn szary

marmur cappuccino drewno biało-czarne sosna bielona

jodła buk kratka antic

*

marmur szaro-granatowy granit szaro-granatowy

LAMINO 5
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URBANIT®

1
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URBANIT®

Foremne  elementy w kształcie kwadratu i prostokąta  oraz  dwie  grubości 6   
i  8 cm  kostek Urbanit® pozwalają funkcjonalnie zagospodarować podjazdy prywat-
ne, często uczęszczane trakty piesze oraz nawierzchnie miejskie obciążane ruchem 
samochodowym. Bezfazowe, ostro cięte krawędzie poszczególnych kostek i wąskie 
spoiny między elementami, zapewniają ułożenie nawierzchni  idealnie równej i jed-
nolitej. Modularne kostki Urbanit® dostępne w osobnych zestawach, można układać 
pojedynczo lub łączyć ze sobą w  różnorodne wzory ułożeń i ciekawe kompozycje 
geometryczne.

Prosto do zaplanowanego celu

2
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FORMATY [CM]:

URBANIT®

32x24 16x24 16x16

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)
- parkingi (ruch cięzki pow. 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Urbanit - szary
2. Urbanit - granit jasny
3. Urbanit - grafit
4. Urbanit - wapień muszlowy

URBANIT®

3

gr. 8 cm

KOSTKI POJEDYNCZE - BEZFAZOWE
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wapień dewoński

COLOR-MIX®

RUSTICAL®

TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

wapień krem jurajski

wapień szary

granit szary

granit czarny

granit jasny

wapień dewoński

wapień krem jurajski

wapień muszlowy

wapień szary

ANTIC®

szary

grafit

MONO-COLOR

Format [cm] 24x32 24x16 16x16 24x16 
gr.8 cm

16x16 
gr.8 cm

24x32 
gr.8 cm

Ilość na palecie 
[m2] 13,55 13,83 12,84 9,22 8,56 9,033

Waga palety [t] 1,80 1,825 1,70 1,62 1,51 1,6
Ilość warstw na 
palecie 12 12 12 8 8 8

4

Produkty komplementarne:

str. 152-155, 166

str. 198 str. 180-189

str. 52

LAMINO 3

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®

125



FORMATY [CM]:

KONTUR®

20,9x13,9 17,4x13,9 13,9x13,9 13,9x10,4

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Kontur - pastelowa harmonia
2. Kontur - wapień dewoński
3. Kontur - wapień muszlowy

Piękny kształt, starannie dopracowane obrysy o urzekająco falowanej strukturze, ale 
także zróżnicowane powierzchnie licowe - to istota kolekcji Kontur®. Rytmiczne uło-
żenia rzędowe i szeroka, nieregularna siatka spoin stanowią o wybitnym podobień-
stwie do kostek naturalnych. Nawierzchnie Kontur® znajdują uznanie u wszystkich, 
którzy cenią tradycyjny urok naturalnych kostek brukowych.

KONTUR®

Dobrze i ponadczasowo

Ilość na palecie [m2] 13,20

Waga palety [t] 1,74

Ilość warstw na palecie 12

1 2

Produkty komplementarne:

str. 152-155, 166

str. 198 str. 180-189

str. 54

gr. 8 cm
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wapień dewoński

cappuccino

COLOR-MIX®
RUSTICAL® TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

pastelowa harmonia

brąz kasztanowy

ruda kobaltu

granit szary

granodioryt

granit stalowy

granit kremowy

andezyt

kokos

grano czarny

grano stalowy

sjenit

grano brązowy

grano żółty

grano jasny

MULTIGRAN®

szary

cappuccino

grano dewoński

grafit

grafit

grano muszlowy

grano czerwono-grafitowy

MONO-COLOR

ANTIC®

MULTIGRAN® COLOR-MIX®

3

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®

LAMINO 1

LAMINO 3
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LOGO®

Logo® tworzy sześć zbliżonych wymiarowo, lekko trapezowych, małych 
kostek, naśladujących naturalne kostki łamane lub cięte. Jest to system o 
szczególnych walorach estetycznych i kreatywnych. Umożliwia ułożenie 
niemal dowolnych wzorów, zwłaszcza kół, łuków, wachlarzy, łusek, szarf itd. 
Lekko trapezowy obrys redukuje szerokość spoin w ułożeniach łukowych 
oraz dodaje atrakcyjności ułożeniom rzędowym. Logo® ponadto nadaje się do 
wszelkiego rodzaju uzupełnień i wykończeń oraz do „rozluźniania” dużych płyt  
i monotonnych nawierzchni brukowych.

LOGO®

Logiczne umiejętności

1

128



2

3

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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FORMATY [CM]:

LOGO®

11,4/12,1x9,1 10,4/11,1x9,1 9,4/10,1x9,1 8,4/9,1x9,1 7,4/8,1x9,1 6,4/71x9,1

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)
- parkingi (ruch ciężki pow. 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Logo - grano muszlowy
2. Logo - wapień muszlowy
3. Logo - grafit antic
4. Logo - szary antic

LOGO®

gr. 8 cm

130



wapień dewoński

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

wapień dewoński

szary

wapień muszlowy

grafit

ANTIC®

szary

grafit

MONO-COLOR

kokos

grano czarne

grano stalowe

sjenit

grano jasne

grano beżowe

MULTIGRAN®

grano dewoński

grano muszlowy

grano czerwono-grafitowy

MULTIGRAN® COLOR-MIX®

Grubość 6 cm 8 cm

Ilość na palecie [m2] 12 8

Waga palety [t] 1,59 1,41

Ilość warstw na palecie 12 8

4

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 78

LAMINO 1

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®
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CREATIV®

FORMATY [CM]:

CREATIV®

To niezwykle urokliwe kosteczki małych rozmiarów o wybitnie naturalnym 
charakterze. Creativ® umożliwia w dowolny sposób ukształtować nawierzchnię, 
tworząc regularne lub swobodne formy geometryczne, różnorodne linie przebiegu 
oraz wzory zdobnicze - łuki, wachlarze, szarfy, prostoliniowe rzędy, mozaiki oraz 
wypełnienia.

9,4/10,4x8,3 8,4/9,4x8,3 7,4/8,4x8,3  6,4/7,4x8,3 5,4/6,4x8,3

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Creativ - kokos, gabro, grano czarny
2. Creativ - grano czarny
3. Creativ - pastelowa harmonia

Elastyczna różnorodność

1
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wapień dewoński

pastelowa harmonia

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

brąz kasztanowy

szary

grafit

MONO-COLOR

kokos

grano czarne

grano żółte

gabro

rubin

grano brązowe

MULTIGRAN®

Ilość na palecie [m2] 10,6 11,65

Waga palety [t] 1,40 1,54

Ilość warstw na palecie 12 12

2

3

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®

133



ROMALIT®

Romalit®   to zestaw czterech modularnych płyt brukowych  w ułożeniu romańskim. 
Duże wymiary bezfazowych płyt, płomieniowana faktura oraz pasmowa 
kolorystyka color-mix nadają szczególnej wartości nawierzchniom ułożonym  
z tych płyt. Płyty brukowe Romalit® są  połączeniem naturalności i nowoczesności. 
Dlatego idealnie wpisują się w stylistykę domu tradycyjnego i modernistycznego.

ROMALIT®

Wyważone geometryczne połączenie

1
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2

3
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FORMATY [CM]:

ROMALIT®

67,5x45 45x45 45x22,5 22,5x22,5

ROMALIT®

4

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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wapień dewoński

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 8 cm

1. Romalit - wapień dewoński
2. Romalit - wapień dewoński
3. Romalit - wapień dewoński 
4. Romalit - wapień muszlowy
5. Romalit - wapień muszlowy

Ilość na palecie [m2] 8,08

Waga palety [t] 1,425

Ilość warstw na palecie 8

5

Produkty komplementarne:

str. 152-155, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

LAMINO 3
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PARKIET®

FORMATY [CM]:

PARKIET®

1. Parkiet - szare satino

2. Parkiet - stalowe satino

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 8 | 10 cm

PARKIET® to proste podłużne formaty oraz wyjątkowa kolorystyka w perłowych 
wykończeniach Metalic. Smukłe, prostokątne elementy przypominające 
klepki parkietowe układa się rzędowo, wyraźnie zaznaczając spoiny między 
poszczególnymi elementami. Powstałe w ten sposób kompozycje cechuje ład 
i harmonia, tak charakterystyczne dla nowoczesnego stylu w architekturze. 
Swoje zastosowanie kostka Parkiet® znajdzie zarówno na przydomowych 
podjazdach, jak i w przestrzeni miejskiej, dopuszczającej umiarkowany ruch 
samochodów osobowych.

Oryginalna, modelowa smukłość

68x18

53x12 38x12

53x18

30x12

2

1
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TYPY POWIERZCHNI

METALIC COLOR

COLOR-MAX

SATINO

perła srebrno-stalowa

biały

jasno-szare

perła stalowo-srebrna

szary jasny

szare

perła stalowa

szary ciemny

stalowe

perła kremowo-beżowa

karbon

Grubości 8 10

Ilość na palecie [m2] 8,64 7,56

Waga palety [t] 1,52 1,664

Ilość warstw na palecie 8 7

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 54

LAMINO 5

LAMINO 5

LAMINO 3
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- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- podjazdy

Zastosowanie:

gr. 6 cm

1. Detalit - wapień dewoński
2. Detalit - karbon

DETALIT®

Ilość na palecie [m2] 9,84

Waga palety [t] 1,30

Ilość warstw na palecie 12

1

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 78

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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FORMATY [CM]:

DETALIT®

TYPY POWIERZCHNI

grano jasne

grano stalowe

MULTIGRAN®

Detalit® to zestaw złożony z 14 drobnych, prostokątnych kostek o ogromnym 
potencjale aranżacyjnym. Dzięki różnym sposobom ułożeń pozwala w zachwycający 
sposób wyeksponować charakter posesji. Proste, rzędowe układy kostek 
wysmuklają ścieżki ogrodowe. Rozwiązania łukowe i faliste dynamizują przestrzeń, 
urozmaicając jednocześnie dekorację podjazdów i placyków przed domem. Szeroka 
gama wykończeń oraz mały rozmiar kamieni, umożliwia wykorzystanie kostek 
Detalit® jako wzoru aplikacyjnego, podkreślającego linie brzegowe nawierzchni,  
a w połączeniu z innymi większymi formatami kostek, jako elementy rozdzielające 
i uzupełniające duże powierzchnie podjazdów i tarasów.

11,9x7

11,9x6

10,9x7

10,9x6

9,9x7

9,9x6

8,9x7

8,9x6

7,9x7

7,9x6

6,9x7

6,9x6

5,9x7

5,9x6

grafit

ANTIC®

karbon

COLOR-MAX

W trosce o szczegóły

wapień dewoński

COLOR-MIX®

wapień muszlowy

2

LAMINO 5
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FORMATY [CM]:CEGŁA Prostokątny kształt Cegły, o proporcji 
boków w stosunku 3:1, daje możliwość 
łatwego ułożenia kostki w układzie 
rzędowym lub w kształcie jodełki. Kostka 
bezfazowa. Najczęściej stosowana 
jest na podwórkach, chodnikach, 
podjazdach. 

Nostalgicznie  
i przekonywująco 24x8

CEGŁA

2

1

N
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1. Cegła - grafitowy antic

2. Cegła - czerwony

3. Cegła - wapień krem jurajski

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- podjazdy

Zastosowanie:

gr. 6 cm

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®

ANTIC®

MONO-COLOR

grafitowy

wapień krem jurajski

wapień krem jurajski

grafit

terakota jasna

terakota jasna

czerwony

czerwony

Ilość na palecie [m2] 12,12

Waga palety [t] 1,60

Ilość warstw na palecie 12

3

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 76
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FORMATY [CM]:

1. Tegula - szary antic

2. Tegula - wapień muszlowy

3. Tegula - grafit

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

Zastosowanie:

gr. 6 cm

TEGULA®

Kostki Tegula® za przyczyną obtłuczonych lub prosto ciętych krawędzi i naroży, 
gładkiej powierzchni licowej, odpowiednio dobranej kolorystyce oraz pięciu 
prostokątnym formatom budują ponadczasowe piękno naturalnego bruku. 
Nieregularnie obtłuczone krawędzie serii Antic® podkreślają indywidualność 
każdej oddzielnej kostki oraz stwarzają niezwykły, pełny życia obraz spoin. 
Tegula® stylizowane są w kierunku celowego postarzenia, przy spełnianiu 
wszelkich wymogów nowoczesnej jakości. Gładkie powierzchnie licowe 
zapewniają wygodę chodzenia i jazdy oraz utrzymania czystości.

21x14

14x14 10,5x14 7x14

17,5x14

Prosto a zarazem szlachetnie

TEGULA®

1
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wapień dewoński

pastelowa harmonia

COLOR-MIX®

TYPY POWIERZCHNI

wapień muszlowy

gorąca lawa

szary

grafit

MONO-COLOR

wapień dewoński

grafit

pastelowa harmonia

wapień muszlowy

szary

gorąca lawa

ANTIC®

Ilość na palecie [m2] 12,5

Waga palety [t] 1,65

Ilość warstw na palecie 12

2

3

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®
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FORMATY [CM]:

1. Monoryt - wapień muszlowy

2. Monoryt - wapień dewoński

3. Monoryt - wapień dewoński

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- podjazdy

Zastosowanie:

gr. 6 cm

MONORYT®

Płyty brukowe Monoryt® umożliwiają wykonanie nawierzchni uformowanej 
jakby z docinanych odłamków skalnych. Każda płyta powstała z połączenia 
kilku kostek w formie wieloboków, które swój naturalny wygląd zawdzięczają 
przypadkowym, niepowtarzającym się kształtom, teksturze łamanej skały 
oraz specjalnie dobranej kolorystyce. Dopasowane, choć nieregularne spoiny 
zapewniają jednorodność nawierzchni oraz podkreślają precyzyjną obróbkę 
materiału. Symetria obrysu płyt brukowych pozwala na zabudowanie ich w 
sześciu położeniach, co dodatkowo potęguje efekt różnicowania siatki spoin.

38x38 38x19

Pierwotna różnorodność

MONORYT®

2

1
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wapień dewoński

pastelowa harmonia

COLOR-MIX®

wapień muszlowy

Ilość na palecie [m2] 10,92

Waga palety [t] 1,45

Ilość warstw na palecie 12

3

Produkty komplementarne:

str. 152, 166

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

TYPY POWIERZCHNI
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FORMATY [CM]:

NOSTALIT®

1. Nostalit - szary

2. Nostalit - czerwony, brązowy

3. Nostalit - szary

- chodniki
- alejki
- ścieżki ogrodowe
- place
- podjazdy
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)
- parkingi (ruch ciężki pow. 3,5 t.)

Zastosowanie:

4 cm 6 cm 8 cm

NOSTALIT®

Nostalgia, piękno oraz klasyczna forma określają specyficzny charakter 
kostek Nostalit®. Szczególną cechą tych kostek są mocno zaokrąglone naroża 
i krawędzie, gładkie powierzchnie licowe oraz wąskie zamknięcie spoin. Tak 
ukształtowana siatka tworzy wspaniały rysunek bruku. Kostki trapezowe 
umożliwiają tworzenie najbardziej finezyjnych wzorów ułożeń. To dzięki nim 
możliwe jest wykonanie kół, pierścieni, rozet oraz różnorodnych łuków. Kostki 
Nostalit® oferowane są w dwóch pakietach: jako typ kostki prostokątnej  
w proporcjach 3/4, 1, 1 i 1/2 oraz koło o średnicy ok. 2000 mm.

17,9x11,9 11,9x11,9 8,9x11,9

ø 11,9 11,9x11,9 7,9/11x11,9   4,9/14,8x11,9

Sprawdzone rozwiązania

1

2

KOŁO
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pastelowa harmonia

COLOR-MIX®

ruda kobaltu

barwy jesieni

szary

czerwony

grafit

brązowy

pomarańczowy

żółty

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

Grubość 4 cm  6cm 6 cm koło 8 cm

Ilość na palecie [m2] 14,21 13,12 9,84 8,74

Waga palety [t] 1,25 1,73 1,30 1,54

Ilość warstw na palecie 13 12 12 8

3

Produkty komplementarne:

str. 152

str. 208-209 str. 180-189

str. 74, 80

DECOR
uni

®

DECOR
uni

®

4, 6, 6 KOŁO, 8 CM

4, 6 CM

4, 6 CM

4, 6 CM

6 CM

4, 6 CM
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Zaletą stopni schodowych z naszej oferty jest 
kompleksowość oraz łatwa zabudowa. Swoje 
zastosowanie znajdują zarówno w aranżacjach 
ogrodowych, jak i w konstrukcji schodów wej-
ściowych do budynków. Zróżnicowane ele-
menty pozwalają na bezproblemowe dopaso-
wanie stopni do indywidualnych wymagań.

STOPNIE SCHODOWE BLOKI SCHODOWE 
UNI SPLIT® str. 166

STOPNIE BLOKOWE REZYDENCJA®

ROMANTICA® str. 168

STOPNIE BLOKOWE 
NOVATOR® str. 154

Stopnie blokowe Baza
Stopnie blokowe Novator
Architect Stopnie blokowe Rezydencja
Architect Stopnie okładzinowe Rezydencja
Stopnie okładzinowe Fotoline
Bloki schodowe Uni Split
Bloki schodowe Rezydencja Romantica
Bloki schodowe Rezydencja Profit
Bloki schodowe Belka Ogrodowa
Bloki schodowe Trawertyn
Bloki schodowe Kavero

152
154
156
162
164
166
168
169
170
172
173
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ARCHITECT® STOPNIE BLOKOWE REZYDENCJA®

str. 156

BLOKI SCHODOWE BELKA 
OGRODOWA str. 170
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FORMATY [CM]:

STOPNIE BLOKOWE

BAZA
- 100x35x15

Stopnie Blokowe Baza to tradycyjne schody, 
często układane w połączeniu z kostką  
brukową w kolorystyce Color-Mix i Mono-Color.  
Wykorzystywane są wszędzie tam gdzie istnieją 
różne poziomy nawierzchni brukowych.

STOPNIE BLOKOWE BAZA

1
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wapień dewoński

pastelowa harmonia

wapień muszlowy

ruda kobaltu

cappuccino

ciepło terakoty

szary

grafit

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®

Blok schodowy [cm] 100x35x15

Ilość na palecie [szt.] 12

Waga palety [t] 1,42

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty

Zastosowanie:

1. Baza - wapień dewoński
2. Baza - pastelowa harmonia

Produkty komplementarne:

str. 134

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

2
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STOPNIE BLOKOWE

NOVATOR®

FORMATY [CM]:Stopnie blokowe Novator stanowią rozszerzenie i uzupełnienie szerokiej rodziny 
produktów Novator, kostek brukowych, palisad i murków w nowoczesnych seriach 
obróbki powierzchni; Metalic, Color-Max, Rustical® i Satino. Umożliwiają tworzenie 
różnorodnych aranżacyjnie stref wejściowych do domów w spójnej przejrzystej 
nowoczesnej stylistyce.
Kalibracja wysokości umożliwia odchylenia +/- 1mm.

STOPNIE BLOKOWE NOVATOR®

1

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty

Zastosowanie:

1. Stopnie Novator - perła stalowo-srebrna
2. Stopnie Novator - granit jasny
3. Stopnie Novator - granit stalowy

- 100x35x15

N
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TYPY POWIERZCHNI

RUSTICAL®

andezyt

granit szary

granit stalowy

granodiorytperła srebrna

perła stalowo-srebrna

perła stalowa

METALIC COLOR

szary

antracytowy

COLOR-MAX

3

2

Blok schodowy [cm] 100x35x15

Ilość na palecie [szt.] 12

Waga palety [t] 1,32

Produkty komplementarne:

str. 108-116

str. 200 str. 194

str. 54

LAMINO 5 LAMINO 5 LAMINO 3
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STOPNIE BLOKOWE REZYDENCJA®

2
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ARCHITECT® 
STOPNIE BLOKOWE
REZYDENCJA®
Stopnie blokowe Rezydencja® tworzą zróznicowane długości schodów prostych  
i łukowych dla realizacji  najbardziej ekskluzywnych rozwiązań: wejść do domów 
oraz przydomowych tarasów. W sposób szczególny łączą się z płytami tarasowymi 
Rezydencja. Mogą posiadać dedykowane podesty lub dzielone płyty podestowe. 
Wykonywane są w wykończeniach: Terazzo®, Teratec, Metalic i Color Max. 
Budowle schodowe projektowane są jako prostokątne oraz łukowe zabudowy.

1

3

N
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FORMATY [CM]:

STOPNIE BLOKOWE REZYDENCJA®

ARCHITECT® 
STOPNIE BLOKOWE
REZYDENCJA®
Bloki schodowe standard:
- 100x35x15
- 120x35x15
- 160x35x15
- 66x35x15 (A)
- 99x35x15 (B)
- 132x35x15 (C)

Bloki schodowe na 
zamówienie :
- 80x35x15
- 160x40x18
- 200x40x18
- 200x35x15

Płyta podestowa :
- 160x100x6

Cokolik:
- 40x10x2

Stopnie dostępne w dowolnie mniejszych rozmia-
rach wykonywanych na indywidualne zamówienie.  
Docinanie na wymiar w cenie wyrobu.

Wysokości stopni są kalibrowane z dokładno-
ścią +/- 1 mm.

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty
- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielające

Zastosowanie:

1. Stopnie Rezydencja - gresso stalowe
2. Stopnie Rezydencja - granit kremowy
3. Stopnie Rezydencja - granit szary
4. Stopnie Rezydencja - gresso białe
5. Stopnie Rezydencja - gresso białe
6. Stopnie Rezydencja - gresso stalowe, 
gresso białe

Stopnie blokowe łukowe: 
Element A  ( R 66 cm )
Element B  ( R 101,5 cm )
Element C  ( R 134,5 cm )
Element D  ( R 167,5 cm )
Wysokość stopni: 16 cm

Stopień blokowy kątowy prosty 90°- 50x35x15 (D)

Stopień blokowy kątowy skośny 135° - 50x35x15
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diabaz

granit jasny

gresso białe

granit szary

gresso szare

marmur biały

granit kremowy

gresso koralowe

gresso stalowe

TERATEC

TERAZZO®

TYPY POWIERZCHNI

Produkty komplementarne:

str. 108-114 str. 202 str. 194str. 54

Blok schodowy [cm] 80x35x15 100x35x15 120x35x15 160x35x15 200x35x15 160x40x18 200x40x18

Ilość na palecie [szt.] 16 8 8 8 6 8 6

Waga palety [t] 1,53 0,956 1,147 1,53 1,896 2,08 1,992

Blok schodowy [cm] Stopień blokowy- kątowy 
prosty 90°

Stopień blokowy- kątowy 
skośny 135°

Stopień blokowy- bieżnia 
dla wózków

Ilość na palecie [szt.] 12 4 32

Waga palety [t] 1,098 0,478 0,571

Blok schodowy [cm] Element A  (R 66 cm) Element B  (R 101,5 cm) Element C  (R 134,5 cm) Element D  (R 167,5 cm)

Waga stopnia [t] 0,054 0,168 0,110 0,094

4

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji

LAMINO 5

LAMINO 3
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STOPNIE BLOKOWE REZYDENCJA®

Stopnie blokowe łukowe: 
Element A  ( R 66 cm )
Element B  ( R 101,5 cm )
Element C  ( R 134,5 cm )
Element D  ( R 167,5 cm )

ARCHITECT® 

STOPNIE BLOKOWE
REZYDENCJA®

ZESTAW SCHODÓW OKRĄGŁYCH

5

R 101,5

R 66

R 134,5

R 167,5

ABCD

1/2 ABCD
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C B A D

- 66x35x15 (A)
- 99x35x15 (B)
- 132x35x15 (C)
Stopień blokowy kątowy prosty 90°- 50x35x15 (D)

Stopnia blokowego kątowego skośnego 135° - 50x35x15
oraz elementów o indywidualnych rozmiarach wykonywa-
nych na zamówienie.  

ZESTAW SCHODÓW PROSTOKĄTNYCH

INNE UŁOŻENIE Z WYKORZYSTANIEM: 

6
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ARCHITECT® 

STOPNIE OKŁADZINOWE
REZYDENCJA®

Zastosowanie:

Stopnie dostępne w dowolnie mniejszych rozmia-
rach wykonywanych na indywidualne zamówienie.  
Docinanie na wymiar w cenie wyrobu.

Płyta stopnicowa - 160x40x4, 160x40x8
Płyta podstopnicowa - 80x18x4, 80x10x8

Płyta podestowa:
- 160x100x6

Cokoliki przyścienne:
- 40x10x2

FORMATY [CM]:

STOPNIE OKŁADZINOWE REZYDENCJA®

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty
- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielające

1. Stopnie okładzinowe - gresso koralowe
2. Stopnie okładzinowe - marmur biały

Płyta schodowa [cm] Ilość na palecie 
[szt.] Waga palety [t]

Płyta stopnicowa 
160x40x4 18 0,925

Płyta stopnicowa 
160x40x8 18 0,985

Płyta podstopnicowa 
80x18x4 36 0,465

Płyta podstopnicowa 
80x10x8 36 0,465

Produkty komplementarne:

str. 108

str. 200 str. 194

str. 54

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film z zabudowy 
stopni schodowych
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diabaz

granit jasny

gresso białe

granit szary

gresso szare

marmur biały

granit kremowy

gresso koralowe

gresso stalowe

TYPY POWIERZCHNI

System schodowy Stopni okładzinowych 
to oddzielne elementy pozwalające na uzy-
skanie charakterystycznego wypustu, dzięki 
możliwości przesunięcia płyty górnej stop-
nicy względem podstopnicy. Umożliwia to 
wykonanie większych i wygodnych stopni 
schodowych na tej samej powierzchni. 
Kolorystyka stopnic i podstopnic systemu 
okładzinowego pozwala na uzyskanie cieka-
wych kompozycji wizualnych. Można zesta-
wiać je ze sobą w kontraście lub dopasowy-
wać współgrającymi odcieniami. Schody te 
równie dobrze wyglądają wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynków - swoje zastosowanie 
znajdują przy dojściach do drzwi wejścio-
wych oraz w zabudowie ogrodowo-taraso-
wej. 

1

2

TERATEC

TERAZZO®

LAMINO 5

LAMINO 3
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STOPNIE OKŁADZINOWE

FOTOLINE®

Płyty schodowe stanowią nieodzowne uzupełnienie systemu płyt 
tarasowych  Rezydencja® Fotoline®. Dzięki tym płytom możliwe jest 
uzyskanie jednakowego obrazu zabudowy przydomowego tarasu z dużymi 
możliwościami aranżacyjnymi i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb. 
Stopnica posiada wymiary 80x40x4 cm i ma wykończenie na powierzchniach 
górnej i czołowej, a stopnica narożna 40x40x4 cm, posiada 3 powierzchnie 
licowe. Podstopnica o wymiarach 80x40x4 cm może być docięta do innej 
wysokości na indywidualne zamówienie. 
Płyty posiadają kalibrowaną grubość +/- 1 mm.

STOPNIE OKŁADZINOWE FOTOLINE®

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty
- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielające

Zastosowanie:

1. Stopnie Fotoline - marmur biało-szary

N

- stopnica : 80x40x4
- stopnica narożna : 40x40x4
- podstopnica : 80x40x4*

FORMATY [CM]:

Cokoliki przyścienne:
- 40x10x2

* docinana do innej wysokości na ind. zamówienie
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FOTOLINE

POZOSTAŁE WZORY FOTOLINE 
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 52-53

marmur kawowy

marmur orzechowy

marmur miedziany

marmur biało-kremowy

trawertyn cynamonowy ciemny

Produkty komplementarne:

str. 118

str. 200 str. 178

str. 50

PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE*

LAMINO 5



166

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty
- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielające

Zastosowanie:

BLOKI SCHODOWE UNI SPLIT®

1. Bloki schodowe Uni Split - brekcja karbon

2. Bloki schodowe Uni Split - brekcja żółta

3. Bloki schodowe Uni Split - brekcja spiżowa

Blok schodowy [cm] 100x35x15 50x35x15

Ilość na palecie [szt.] 10 20

Waga palety [t] 1,22 1,22

1

Produkty komplementarne:

str. 92-107

str. 198 str. 180-189

str. 74, 80

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
wyrobów Uni Split
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brekcja karbon

brekcja cappuccino

brekcja żółta

piaskowiec żółty

tytan kremowy

brekcja spiżowa

TYPY POWIERZCHNI

UNI SPLIT®

FORMATY [CM]:

BLOKI SCHODOWE  
UNI SPLIT®

- 100x35x15
- 50x35x15

Bloki schodowe UNI SPLIT® doskonale współgrają z palisadami, cegłą łupaną, 
blokami ogrodowymi UNI SPLIT®. Dzięki dużym rozmiarom pozwalają na szybkie 
wykonanie gotowych schodów.

2

3
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BLOKI SCHODOWE

REZYDENCJA ROMANTICA®

FORMATY [CM]:Bloki schodowe Romantica są 
niezastąpione w ułożeniach z płytami 
tarasowymi Rezydencja Romantica. 
Identyczna  faktura i melanżowa 
kolorystyka dyskretnych kolorów 
tworzy stylistyczną spójność oraz efekt 
idealnego dopasowania.

STOPNIE BLOKOWE NOVATOR®

1. Belka Ogrodowa - beżowy

2. Belka Ogrodowa - stalowy

- schody wejściowe
- schody tarasowe
- elementy łączące
- podesty
- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielające

Zastosowanie:

1. Bloki schodowe Romantica - melanż biały
2. Bloki schodowe Profit - słoneczny brzeg

melanż stalowy

melanż biały

melanż kremowy

melanż beżowy

melanż szary

METALIC COLOR

TYPY POWIERZCHNI

1

- 120x35x15

Produkty komplementarne:

str. 88

str. 200 str. 194

str. 46

N Blok schodowy [cm] 120x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8

Waga palety [t] 1,112

LAMINO 5
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BLOKI SCHODOWE

REZYDENCJA PROFIT®

FORMATY [CM]:

Stopnie o fakturze płomieniowanej powierzchni kamiennej oraz naturalnej 
kolorystyce Realit zarówno w zabudowie z płytami tarasowymi Profit jak również 
w innych aranżacjach zawsze podkreślają solidność rzemieślniczego wykonania 
z troską o szczegóły. Stopnie schodowe posiadają charakter antypoślizgowości. 
Umożliwiają ułożenie przydomowych tarasów jak również realizacji ogrodowych. 
W zależności od indywidualnego zamówienia schody mogą posiadać kalibrację 
wysokości z dokładnością +/- 1 mm oraz  ochronę WOP 5. 

COLOR-MIX®

słoneczny brzeg

kamienna szarość

cappuccino

antracytowy

TYPY POWIERZCHNI

1.Stopnie blokowe Romantica - melanż biały

2

- 120x35x15

Produkty komplementarne:

str. 82

str. 196 str. 178-187

str. 56

N

LAMINO 5
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BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWA

- schody wejściowe do ogrodu
- pergolo altany
- tarasy i place ogrodowe
- elementy łączące i rozdzielające

Zastosowanie:

1. Belka Ogrodowa - beżowy

2. Belka Ogrodowa - stalowy

1
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bielony

brąz

REALIT®

beżowy

stalowy

TYPY POWIERZCHNI

FORMATY [CM]:

BLOKI SCHODOWE 
BELKA OGRODOWA

- 90x35x15
- 120x35x15

Urokliwe bloki schodowe, będące uzupełnieniem płyt tarasowych Deska 
Ogrodowa, to wyjątkowa propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie 
naturalne piękno surowego drewna. Cztery warianty kolorystyczne oraz dwie 
zaproponowane długości pozwolą z łatwością dopasować wybrane elementy 
do otaczającej nawierzchni oraz form małej architektury. Bloki schodowe Belka 
Ogrodowa będą się pięknie prezentowały jako elementy łączące różne poziomy 
w ogrodzie w bliskim sąsiedztwie trawnika, harmonizując z jego soczystą zielenią. 
Sprawna zabudowa oraz wyjątkowa trwałość materiału sprawią, że szybko 
staniemy się właścicielami pięknych i wytrzymałych schodów.

2

Blok schodowy [cm] 120x35x15 90x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8 8

Waga palety [t] 1,280 0,960

Produkty komplementarne:

str. 58, 68 str. 204
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BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN | KAVERO®

FORMATY [CM]:
BLOKI SCHODOWE 
TRAWERTYN

- 100x40x15
- 50x40x15

Bloki narożne 90O

- 50x50x40x15

Bloki rozwarte 135O

- 50x50x40x15

Bloki schodowe TRAWERTYN  
powstały z myślą o płytach ogrodowych 
Trawertyn. Pasują również do wszystkich 
nawierzchni z płyt i kostek brukowych. 
Dzięki strukturze trawertynu  
i kolorystyce są po prostu piękne. Bloki 
schodowe TRAWERTYN pozwalają na 
bardzo szybką zabudowę.

- schody wejściowe do ogrodu
- pergolo altany
- tarasy i place ogrodowe
- elementy łączące i rozdzielające

Zastosowanie:

1. Trawertyn - kamienna szarość

2. Trawertyn - krem prowansalski

Blok schodowy [cm] Ilość na 
palecie [szt.] Waga palety [t]

100x40 8 1,08

50x40 16 1,08

narożne 
50x50x40x15 8 0,60

rozwarte 
50x50x40x15 4 0,52

1

2Produkty komplementarne:

str. 64 str. 207
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kamienna szarość

słoneczny brzeg

REALIT®

krem prowansalski

TYPY POWIERZCHNI
BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN I KAVERO

FORMATY[CM]:

BLOKI SCHODOWE

KAVERO®

- 90x35x15
- 120x35x15

Piękne, emanujące klasyczną elegancją 
bloki schodowe Kavero® to uzupełnienie 
kolekcji płyt tarasowych o tej samej 
nazwie. Nieco porowata powierzchnia, 
podkreślana nieregularnymi wklęsłościami 
nawiązuje do naturalnej skały trawertynu. 
Możemy mieć zatem pewność, że 
wszystkie kompozycje z udziałem bloków 
schodowych Kavero® cechować będzie 
naturalny, dostojny charakter. 

- schody wejściowe do ogrodu
- pergolo altany
- tarasy i place ogrodowe
- elementy łączące i rozdzielające

Zastosowanie:

1. Kavero - kamienna szarość

2. Kavero - słoneczny brzeg

Blok schodowy [cm] 120x35x15 90x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8 8

Waga palety [t] 1,280 0,960

1

2

Produkty komplementarne:

str. 62 str. 207



PALISADY ABAKUS®

str. 202

SOLIDO
str. 180

MUREK MODERO 
str. 194

Palisady to nowoczesne, niezwykle kreatyw-
ne wyroby betonowe. Zasadą zastosowań 
palisad jest ich pionowa zabudowa obok 
siebie. Dają one możliwość ukształtowania 
otwartych oraz zamkniętych linii prostych 
i łukowych zarówno w płaszczyźnie pozio-
mej jak i pionowej. Palisady stosuje się do 
ograniczeń zabudów i nawierzchni z kostek 
brukowych, schodów, zejść, zjazdów, tara-
sów, murów oporowych, zabezpieczeń skarp  
i zboczy, klombów, kwietników, rabat, rozgra-
niczeń placów zabaw dla dzieci lub obszarów 
ruchu pojazdów.

Minipalisady, słupki czy elementy o tra-
pezowym kształcie pozwalają w elegancki  
i funkcjonalny sposób wykończyć powierzch-
nie brukowane. Nie tylko stabilizują na-
wierzchnię, ale i stanowią ciekawą deko-
rację, która nadaje charakteru otoczeniu  
i dynamizuje przestrzeń. Obrzegowania mogą 
być układane równolegle do powierzchni ko-
stek, współgrają również z nieregularną linią 
brzegową realizacji zakończonych koliście. 
Oprócz funkcji granicznej, świetnie sprawdzają 
się także jako krawędzie niskich rabat kwiato-
wych czy trawników.

PALISADY

OBRZEGOWANIA
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BORDIR
str. 214

GAZONY
str. 196

OGRODZENIE FOTOLINE 
str. 178

Mała architektura wzniesiona z elementów  
o zróżnicowanych wymiarach stanowi ciekawą  
i funkcjonalną część ogrodu. Dzięki blocz-
kom Gardenit, nieregularne w swojej for-
mie ogrodzenia stawia się łatwo i sprawnie. 
Odpowiednio wyprofilowane krawędzie po-
szczególnych elementów dokładnie do sie-
bie przylegają, co przyspiesza zabudowę 
i pozwala uzyskać efekt mozaiki ułożonej  
z naturalnych materiałów.

MURKI

Pustaki ogrodzeniowe Galant 
Galant Fotoline
Solido 
Gardenit Liti Antic
Gardenit Midi Antic
Gardenit Box Antic
Gardenit Kombi Antic
Cegła Uni Split
Ogrodnik
Zadaszenia murków
Murek Modero
Gazon Flora

176
178
180
182
184
186
188
190
192
193
194
196

Palisada Uni Split
Palisada Novator
Palisada Abakus
Palisada Akacja
Palisada Trawertyn
Palisada Nostalit
Minipalisada Nostalit
Palisada Meander
Minipalisada Meander
Obrzeże Meander Duo
Obrzeże Palisadowe Meander
Obrzeże Palisadowe Tetra
Obrzeże Novator
Bordir Dual i Trapezowy
Obrzeże trawnikowe
Eko-Bordir

198
200
202
206
207
208
209
210
211
211
211
212
213
214
216
216
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PUSTAKI OGRODZENIOWE

GALANT®

UNI SPLIT®

1. Galant Uni Split - tytan kremowy

2. Galant Uni Split - brekcja karbon

3. Galant Uni Split - piaskowiec żółty

- frontowe ogrodzenie posesji
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref ogrodowych
- tworzenie zasłon widokowych

Zastosowanie:

FORMATY [CM]:

Pedantyczna
ochrona

Zasadniczymi elementami betono-
wych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: 
czterostronnie łamane pustaki słup-
ków oraz dwustronnie łupane pustaki 
murków. Wszystkie pustaki posiadają 
wymiary 40x20x20 cm oraz podfazo-
wania 10x10 mm kształtujące spoiny. 
Ogrodzenie przęsłowe stosowane jest 
zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie 
posesji. Możliwe są również płynne 
przejścia z przęseł do muru pełnego w 
różnych sytuacjach w tym tworzenia 
zasłon widokowych.

Dwustronnie łupany - 40x20x20
Czterostronnie łupany - 40x20x20

GALANT® UNI SPLIT®

1
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Pustak 2-stronnie łupany 4-stronnie łupany

Ilość na palecie [szt.] 48 40

Waga palety [t] 0,89 0,99

2

brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

tytan kremowy

UNI-SPLIT®

(obijane w młynie)

TYPY POWIERZCHNI

3

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 88

str. 248
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PRODUKTY FOTOLINE
ZOSTAŁY NAGRODZONE

ZŁOTYM MEDALEM
MTP BUDMA 2017

PUSTAKI OGRODZENIOWE

GALANT® 
FOTOLINE®

GALANT® FOTOLINE®

1. Galant Fotoline - marmur brązowy

2,3. Galant Fotoline - granit szaro-granato-

wo ciemny

- frontowe ogrodzenie posesji
- wydzielenie stref
- tworzenie zasłon widokowych

Zastosowanie:

To super prestiżowa wizytówka każ-
dej posesji. Ogrodzenie wykonane ze 
szlifowanych lub płomieniowanych 
płyt naturalnych budzi zachwyt. Fo-
tograficzny obraz pustaków dostoso-
wany do elewacji domu oraz upodo-
bania domowników jest doskonałym 
narzędziem do zbudowania spójności 
stylistycznej oraz nadania unikatowe-
go indywidualnego rozwiązania. Każ-
dy element ogrodzenia jest swoiste-
go rodzaju unikatem. System tworzą 
pustaki murka 40/20/20 oraz słup-
ka 35/35/20 oraz daszki 25/50/6  
i 40/40/6.

Produkty komplementarne:

str. 164

str. 200 str. 118

str. 50

- 40x20x20
- 35x35x20
 
SŁUPEK
- 35x35x20

DASZKI
- 25x50x6
- 40x40x6

FORMATY [CM] :

N
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1

LAMINO 5
FOTOLINE

POZOSTAŁE  WZORY NA 
INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

2

3

marmur biało-szary 

piaskowiec grafitowy

granit szaro-granatowy ciemny

marmur kremowo-morelowy

marmur brązowy

trawertyn cynamonowy

*
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SOLIDO

SOLIDO / SŁUPEK SOLIDO

Monumentalna 
wymowa

1. Solido - brekcja żółta

2. Solido - brekcja karbon 

3. Słupek Solido - brekcja żółta

4. Solido - tytan kremowy

Doskonała propozycja do wznosze-
nia ogrodzeń oraz wszelkiego rodzaju 
murków w strefie ogrodowej. Dwa wa-
rianty wykończenia elementów – dwu-
stronnie lub czterostronnie łupane, 
mogą stanowić zarówno budulec słup-
ków i podstawy ogrodzeń, jak i okazać 
się pomocne podczas wykonywania 
ścianek oddzielających poszczególne 
strefy w ogrodzie, porządkując tym sa-
mym przestrzeń.

- 40x15
- 60x15

FORMATY [CM] :

gr. 22,5 cm

SŁUPEK SOLIDO

32x32x15

- ogrodzenia posesji
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref 
- tworzenie zasłon widokowych

Zastosowanie:

Bloczek 40x15 60x15

Ilość na palecie [m2] 3,36 3,78

Ilość na palecie [szt.] 45 25

Waga palety [t] 1,25 1,37

Ilość warstw na palecie 4 6

Słupek Solido 32x32x15

Ilość na palecie [m2] 1,55

Ilość na palecie [szt.] 45

1

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 248

str. 52
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2

brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® BONIA ANTIC
(obijane wszystkie krawędzie)

UNI-SPLIT®

TYPY POWIERZCHNI

UNI SPLIT®

UNI SPLIT® BONIA ANTIC

(obijane wszystkie krawędzie)

3

4
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GARDENIT® LITI ANTIC

GARDENIT® LITI ANTIC

1. Gardenit LITI Antic - piaskowiec żółty

2. Gardenit LITI Antic - brekcja cappuccino

FORMATY [CM] :

gr. 16,5 / 22,5 cm

Urokliwe murki z kolekcji Gardenit® Liti 
idealnie nadają się do tworzenia lekkich, 
stylowych konstrukcji małej architektu-
ry ogrodowej. Niewielkie formaty i sta-
rannie dobrana kolorystyka inspirowana 
naturalnymi skałami i minerałami po-
zwolą na harmonijne wkomponowanie 
murków, obrzegowań czy wzmocnień 
rabat w przestrzeń ogrodu.

15x7,5 22,5x7,5 30x7,5

- ogrodzenie wokół domu, ogrodu
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref
- ogrodzenie klombów

Zastosowanie:

1
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brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® ANTIC
(obijane poziome krawędzie)

TYPY POWIERZCHNI

Grubość bloczka 16,5 22,5

Ilość na palecie [m2] 4,10 2,93

Waga palety [t] 1,48 1,23

Ilość warstw na palecie 8 8

Formaty bloczków [cm]
Ilość na palecie [szt]

gr. 16,5 gr. 22,5

15x7,5 168 120

22,5x7,5 56 40

30x7,5 56 40

2

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 88

str. 248
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GARDENIT® MIDI ANTIC

GARDENIT® MIDI ANTIC

FORMATY [CM] :

 22,5x15 30x15 45x15

Grubość bloczka 16,5 22,5

Ilość na palecie [m2] 3,51 2,93

Waga palety [t] 1,365 1,34

Ilość warstw na palecie 4 4

Formaty bloczków [cm]
Ilość na palecie [szt]

gr. 16,5 gr. 22,5

22,5x15 24 20

30x15 24 20

45x15 24 20

1

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 88

str. 248
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1. Gardenit MIDI Antic - brekcja żółta

2. Gardenit MIDI Antic - brekcja karbon

brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® ANTIC
(obijane poziome krawędzie)

TYPY POWIERZCHNI

gr. 16,5 / 22,5 cm

Proste, klasyczne elementy o lekko 
obtłuczonych krawędziach i  narożach 
oraz delikatnie przetartych powierzch-
niach, występujące w trzech formatach 
średniej wielkości, to propozycja kolek-
cji Gardenit® Midi dla ogrodowych mur-
ków, obrzegowań schodów lub tarasów  
i innych elementów małej architektury.

- ogrodzenie wokół domu, ogrodu
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref
- ogrodzenie klombów

Zastosowanie:

2
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Trzy duże formaty, stylistyka inspirowa-
na strukturą skał okruchowych, subtel-
ne postarzenie elementów wykończo-
nych techniką Antic – Gardenit® Box 
idealnie sprawdzi się  w roli wolnostoją-
cych murków tworzących funkcjonalne 
podziały przestrzeni ogrodowej. Świet-
nie sprawdzą się w roli obrzeży rabat  
i trawników, ułatwiając koszenie oraz 
zapobiegając przerastaniu trawy na 
ścieżki.

GARDENIT®

BOX ANTIC

GARDENIT® BOX ANTIC

1. Gardenit BOX Antic - brekcja karbon 

2. Gardenit BOX Antic - piaskowiec żółty

3. Gardenit BOX Antic - piaskowiec żółty

FORMATY [CM] :

gr. 16,5 / 22,5 cm

22,5x22,5 30x22,5 45x22,5

- ogrodzenie wokół domu, ogrodu
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref
- ogrodzenie klombów

Zastosowanie:

1

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji
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brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® ANTIC
(obijane poziome krawędzie)

TYPY POWIERZCHNI

Grubość bloczka 16,5 22,5

Ilość na palecie [m2] 3,96 3,3

Waga palety [t] 1,53 1,64

Ilość warstw na palecie 3 3

Formaty bloczków [cm]
Ilość na palecie [szt]

gr. 16,5 gr. 22,5

22,5x22,5 18 15

30x22,5 18 15

45x22,5 18 15

2

3

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 248

str. 52
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GARDENIT®

VARIO ANTIC

GARDENIT® VARIO ANTIC

1. Gardenit Vario Antic - brekcja cappuccino

2. Gardenit Vario Antic - piaskowiec żółty

3. Gardenit Vario Antic - brekcja cappuccino
FORMATY [CM] :

gr. 16,5 / 22,5 cm

Bogata, inspirująca kolekcja o dużym 
zróżnicowaniu elementów. Dziewięć 
formatów dostępnych w serii Gardenit® 
Vario to możliwość tworzenia dynamicz-
nych wzorów, które urozmaicą ogrodo-
we aranżacje utrzymane w różnych sty-
listykach. Szeroka gama kolorystyczna 
czerpiąca z piękna natury ułatwia dopa-
sowanie murków do przestrzeni ogrodu 
i nawierzchni z kostki brukowej.

30x7,515x7,5 22,5x7,5

22,5x15 30x15 45x15

45x22,530x22,522,5x22,5

- ogrodzenie domu, ogrodu
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref
- ogrodzenie klombów

Zastosowanie:

Indywidualista
w każdym calu

1
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brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® ANTIC
(obijane poziome krawędzie)

TYPY POWIERZCHNI

Grubość bloczka 16,5 22,5

Ilość na palecie [m2] 2,63 2,19

Waga palety [t] 1,03 0,97

Ilość warstw na palecie 3 3

2

3

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 248

str. 50
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CEGŁA UNI SPLIT®

CEGŁA UNI SPLIT®

1. Cegła Uni Split - piaskowiec żółty

2. Cegła Uni Split - brekcja cappuccino

3. Cegła Uni Split - brekcja karbon

FORMATY [CM] :
Piękna łupana powierzchnia licowa przywołują-
ca na myśl naturalny materiał skalny, niewielkie 
urokliwe elementy oraz stonowana, uniwersal-
na kolorystyka - to najlepsza charakterystyka 
Cegły Uni Split®. Stanie się ona idealnym uzu-
pełnieniem ogrodowych schodów, w postaci 
subtelnych murków,  oraz ozdobą okazałych 
ogrodzeń utrzymanych w tradycyjnym stylu. 22x10,5x6,5

Natura w klasycznym formacie

- ogrodzenie frontowe posesji
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref
- tworzenie zasłon widokowych

Zastosowanie:

1
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brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® ANTIC PLUS
(obijane w młynie)

TYPY POWIERZCHNI

Ilość na palecie [szt.] 480

Waga palety [t] 1,56

2

3

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 88

str. 246

UNI-SPLIT®
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OGRODNIK

OGRODNIK | ZADASZENIE MURKÓW

1. Ogrodnik - brekcja żółta

2. Ogrodnik - brekcja karbon

3. Zadaszenie - brekcja karbon

FORMATY [CM] :

Delikatne, prostokątne elementy o nie-
wielkiej grubości stworzyły kolekcję 
Ogrodnik – idealną do wznoszenia ele-
ganckich rabat i klombów zielonych, 
niewysokich murków, lekkich obrze-
gowań i wielu innych funkcjonalnych 
konstrukcji małej architektury, które 
wprowadzają do ogrodowych aranżacji 
dynamikę i naturalny urok.

40x12 30x12

20x12 10x12

Sprawdzony 
bywalec ogrodów

- ogrodzenie ogrodu
- zabudowa małej architektury
- wydzielenie stref
- ogrodzenie klombów
- oddzielenie kwietników

Zastosowanie:

Ilość na palecie [m2] 5,76

Waga palety [t] 1,46

Ilość warstw na palecie 6

Formaty bloczków [cm] Ilość na palecie [szt]

40x12 48

30x12 48

20x12 48

10x12 48

1

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 198 str. 92

str. 54
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brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT® ANTIC PLUS
(obijane w młynie)

TYPY POWIERZCHNI

ZADASZENIE
MURKÓW

- 100x27,5x6
- 100x21,5x6
- 45x27,5x6
- 40x40x6
- 40x50x6

FORMATY [CM] :

2

3
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PALISADA | MUREK MODERO

MUREK | PALISADA

MODERO

Murki blokowe Modero zachowują pro-
stą nowoczesną optykę a zarazem ele-
gancję szlifowanych oraz śrutowanych 
powierzchni. Poszczególne elementy 
posiadają dokładność wymiarową +/- 1 
mm. Mogą być zabudowywane również  
pionowo jako palisady. Wykorzystywa-
ne są w przydomowych tarasach jako 
murki obrzegowujące oraz do różno-
rodnych budowli malej architektury 
ogrodowej.

1. Murek Madero - diabaz

2. Murek Madero - diabaz

3. Murek Madero - diabaz

4. Murek Madero - granit jasny gruboziarnisty

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp
- rozgraniczenie stref
- wydzielenie kwietników
- murki ogrodowe
- murki tarasowe

Zastosowanie:

1

2

FORMATY [CM]:

Bloczki:
- 120x20x12 
- 100x20x12
- 80x20x12
- 60x20x12
- 40x20x12

Zadaszenia:
- 50x25x5,5
- 25x45x5,5 
- 40x40x5,5

Słupek:
35x35x12

Produkty komplementarne:

str. 162

str. 108-117

str. 54

N

Ekskluzywnie 
proste

str. 202
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diabaz

granit jasny

gresso białe

granit szary

gresso szare

marmur biały

granit kremowy

gresso koralowe

gresso stalowe

TYPY POWIERZCHNI

TERAZZO®

PERLON®

3

4
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GAZON FLORA® KSIĘŻYC | GAZON FLORA® PROSTOKĄT

FORMATY [CM]:

GAZON FLORA®

KSIĘŻYC

Gazony to ekologiczne wyroby do mon-
tażu budowli ogrodowych i miejskich 
porośniętych roślinnością (wiszące 
ogrody, kwitnące stoki, piramidy, murki, 
kaskady), zasłon widokowych oraz wia-
trowych, ścian tłumiących hałas uliczny 
i przemysłowy, ścian oporowych, zabez-
pieczeń zboczy. Zazębiające się profile 
gazonów zapewniają stabilne poziome 
połączenie zespalające, co daje możli-
wość zastosowania gazonów m.in.  jako 
betonowego ogrodzenia zewnętrznego. 
Gazony wykonane są z jamistego beto-
nu na bazie kruszywa otoczakowego. 
Gazony posiadają rowkowanie pionowe 
oraz wewnętrzne wypusty u podstawy, 
umożliwiające umiejscowienie płytek 
dennych w ich dolnych częściach. Ty-
powa konstrukcja ścian przewiduje za-
budowę warstwową gazonów jeden za 
drugim i obracanie ich o 90o. 

1. Gazon Flora Księżyc - czerwony

2. Gazon Flora Księżyc - czerwony

3. Gazon Flora Księżyc - szary

4. Gazon Flora Prostokąt - czerwony

- mury kwiatowe, porośnięte roślinnością
- wiszące ogrody, kaskady
- tworzenie zasłon widokowych
- zabudowa skarp

Zastosowanie Gazonów:

- Ø 30x20 
- Ø 50x30

GAZON FLORA KSIĘŻYC

Gazonowe
mury kwiatowe

1

2
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FORMATY [CM] :GAZON FLORA®

PROSTOKĄT
Wykonane z jamistego betonu gazo-
ny o wymiarach 60x40 cm posiadają 
na powierzchniach bocznych pionowo 
ukształtowane modularne zazębienia 
typu „wpust–wypust”. 

- 60x40x25

grafit

szary

brązowy

czerwony

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

Format  Ø 30  Ø 50

Ilość na palecie [szt.] 60 12

Waga palety [t] 0,66 0,56

Gazon Flora Prostokątny

Ilość na palecie [szt.] 16

Waga palety [t] 0,752

4

3

PROSTOKĄT

DECOR
uni

®
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PALISADA UNI SPLIT® 

1. Palisada Uni Split - brekcja żółta

2. Palisada Uni Split - piaskowiec żółty

3. Palisada Uni Split - brekcja karbon

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref
- wydzielenie kwietników

Zastosowanie:

Format [cm] 15x15
x120

15x15
x100

15x15
x80

15x15
x60

15x15
x40

12x12
x80

12x12
x60

12x12
x40

12x12
x30

10x15
x80

10x15
x60

10x15
x40

10x15
x30

Ilość na palecie 
[szt.] 24 28 28 42 56 55 65 105 125 50 60 100 120

Waga palety [t] 1,46 1,42 1,25 1,36 1,25 1,42 1,26 1,46 1,46 1,42 1,26 1,42 1,26
Ilość warstw na 
palecie 4 4 4 6 4 5 5 6 6 5 5 5 5

Zużycie na 1 mb 6,67 8,3 6,67

1

2

Produkty komplementarne:

str. 166

str. 126, 134 str. 180-189

str. 54
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Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz więcej zdjęć 
z realizacji

PALISADA

UNI SPLIT®

Łupane powierzchnie licowe, melanżo-
we połączenia kolorystyczne oraz sty-
kowa zabudowa - Palisady Uni Split® to 
świetnia propozycja do wznoszenia ele-
mentów małej architektury ogrodowej. 
Mogą oddzielać strefy przeznaczone dla 
pieszych, stabilizować krawędzie na-
wierzchni wykonanej z kostki brukowej 
lub stanowić wykończenie eleganckich, 
stylowych schodów.

brekcja spiżowa

brekcja karbon

piaskowiec żółty

brekcja żółta

tytan kremowy

brekcja cappuccino

UNI-SPLIT®

W naturalnej formie

- 15x15x120
- 15x15x100
- 15x15x80
- 15x15x60
- 15x15x40

- 10x15x80
- 10x15x60
- 10x15x40
- 10x15x30

- 12x12x80
- 12x12x60
- 12x12x40
- 12x12x30

gr. 15 cm gr. 10 cm gr. 12 cm 

FORMATY [CM] :

TYPY POWIERZCHNI

3
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PALISADA 

NOVATOR®

Nowoczesny asystent FORMATY [CM] :

Palisady Novator® to uzupełnienie ko-
lekcji Novator® o elementy małej ar-
chitektury. Oferowane w melenżach 
kolorystycznych oraz kolorach pod-
stawowych i szorstkich rustical. Geo-
metryczne kształty i modernistyczny 
kształt pozwala na wykorzystanie pali-
sad zarówno w przestrzeni publicznej 
i w przydomowych aranżacjach.

- 11,8x18,75x40
- 11,8x18,75x60
- 11,8x18,75x80
- 11,8x18,75x100

PALISADA NOVATOR®

1

2

N
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COLOR-MAX

METALIC COLOR

RUSTICAL®

MONO-COLOR

szary ciemny

perła srebrno-stalowa

granitszary

karbon

perła stalowo-srebrna

granit jasnygrafit

perła stalowa

perła kremowa

granit czarnybrązowy

LAMINO 5

LAMINO 5

LAMINO 3

1. Palisada Novator - perła srebrno-stalowa

2. Palisada Novator - granit jasny

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref
- wydzielenie kwietników

Zastosowanie:

TYPY POWIERZCHNI

Format palisady Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

11,8x18,75x40 92 1,54

11,8x18,75x60 70 1,54

11,8x18,75x80 48 1,45

11,8x18,75x100 25 1,45

Produkty komplementarne:

str. 154str. 108-114
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2

ABAKUS®
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Elementy murowe Abakus® stanowią 
wielkogabarytowe elementy modularne 
o zaplanowanych wymiarach oraz na in-
dywidualne zamówienie. Mogą być za-
budowywane w pionie lub w poziomie. 
Mogą pełnić rolę wysokiego obrzego-
wania: nawierzchni tarasowych, bruko-
wych, biegów schodowych oraz rabat 
kwiatowych, widokowej ściany wolno-
stojącej lub oporowej, ogrodzenia itp. 
Poprzez swoje duże powierzchnie oraz 
masywność są niezwykle kreatywne 
stanowiąc konstrukcję zabudowy.

1

3

ABAKUS®

Architektoniczne 
ściany w 
wymiarze XL

N

203



4

Słupki monolityczne 
- 30x30x120
- 20x40x120 

+ zadaszenia
- 30x30x6
- 20x40x6

ABAKUS®

1. Abakus - diabaz

2. Abakus - granit jasny terazzo

3.  Abakus- marmur biały

4. Abakus - granit jasny terazzo

5. Słupki monolityczne - granit jasny

6. Abakus - granit jasny

ABAKUS®

FORMATY [CM] :

- 8x40x250
- 8x40x200
- 8x40x160
- 8x40x120
- 8x40x100
- 8x40x80
- 8x40x60

- 12x40x200
- 12x40x160
- 12x40x120
- 12x40x100
- 12x40x80
- 12x40x60

- 12x60x200
- 12x60x160
- 12x60x120
- 12x60x100
- 12x60x80
- 12x60x60

- 12x80x200
- 12x80x160
- 12x80x120
- 12x80x100
- 12x80x80
- 12x80x60

- 15x40x200
- 15x40x160
- 15x40x120
- 15x40x100
- 15x40x80
- 15x40x60

- 15x60x200
- 15x60x160
- 15x60x120
- 15x60x100
- 15x60x80
- 15x60x60

- 15x80x200
- 15x80x160
- 15x80x120
- 15x80x100
- 15x80x80
- 15x80x60

- wysokie obrzegowanie schodów i płyt 
brukowych 
- wydzielenie stref
- tworzenie zasłon widokowych
- murki przy tarasach
- rabaty kwiatowe

Zastosowanie:
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LAMINO 5
TERAZZO®

granit jasny

diabaz

marmur biały

granit szary

granit kremowy

Produkty komplementarne:

str. 156

str. 88 str. 194

str. 54

TYPY POWIERZCHNI

5

6
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PALISADA DESKA OGRODOWA | PALISADA TRAWERTYN

FORMATY [CM]:

PALISADA

AKACJA
Palisady Akacja to elementy przypo-
minające wyglądem pale drewniane 
mogące podpierać z zewnątrz tarasy 
wykonane z Deski Ogrodowej. Zabu-
dowane jako obrzegowania wysokich  
rabat kwiatowych w naturalny sposób 
komponuje się z rustykalnym stylem 
ogrodu. 

- wysokie obrzegowanie schodów i płyt 
brukowych 
- podparcia skarp
- wydzielenie stref

Zastosowanie:

1. Palisada Akacja - beżowy

1

Produkty komplementarne:

str. 170str. 60

N

- 12x20x60 
- 12x20x80
- 12x20x100 
- 12x20x120

REALIT®

bielony

brąz

beżowy

stalowy

TYPY POWIERZCHNI

Format 
palisady 12x20x60 12x20x80 12x20x100 12x20x120

Ilość na pale-
cie [szt.] 38 26 24 22

Waga palety 
[t] 1,36 1,25 1,42 1,46
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FORMATY [CM]:

1. Palisada Trawertyn - krem prowansalski

PALISADA

TRAWERTYN
Palisady Trawertyn stanowią urokliwe 
uzupełnienie aranżacji wykonanych  
z płyt i bloków schodowych Trawertyn. 
Mogą stanowić obrzegowania tarasów 
oraz obudowę schodów wejściowych. 
Wysokie palisady sprawdzą się przy 
zróżnicowanym terenie działki jako ele-
menty wspierające i oddzielające po-
szczególne strefy skarpy.

1

Produkty komplementarne:

str. 172str. 64

N

- 12x20x60 
- 12x20x80
- 12x20x100 
- 12x20x120

REALIT®

kamienna szarość

słoneczny brzeg

krem prowansalski

TYPY POWIERZCHNI

- wysokie obrzegowanie schodów i płyt 
brukowych 
- podparcia skarp
- wydzielenie stref

Zastosowanie:

Format 
palisady 12x20x60 12x20x80 12x20x100 12x20x120

Ilość na pale-
cie [szt.] 38 26 24 22

Waga palety 
[t] 1,36 1,25 1,42 1,46
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Palisady Nostalit® posiadają zaokrąglo-
ne krawędzie i naroża. Stosowane są 
w zabudowach murów oddzielających, 
zabezpieczeń skarp i zboczy, wysokich 
klombów, rozgraniczeń posesji, placów 
zabaw dla dzieci, parkingów, obrzego-
wań terenów, schodów, zejść lub zjaz-
dów.

- 18x12x60
- 18x12x80
- 18x18x100
- 18x18x120

grafit

szary

czerwony

MONO-COLOR

FORMATY [CM] :

1. Palisada Nostalit - szary

2. Palisada Nostalit - grafit

3. Minipalisada Nostalit - szary

4. Minipalisada Nostalit - czerwony

PALISADA

NOSTALIT®

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref
- wydzielenie kwietników

Zastosowanie:
2

1

PALISADA | MINIPALISADA NOSTALIT® 

TYPY POWIERZCHNI

Format palisady Ilość na palecie [szt.] Ilość na palecie [t]

18x12x60 70 1,54

18x12x80 48 1,45

18x18x100 25 1,45

18x18x120 25 1,72

Produkty komplementarne:

str. 148

DECOR
uni

®
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4

Minipalisada Nostalit 12x18x40

Ilość na palecie [szt] 84

Waga palety [t] 1,638

Minipalisady Nostalit® stanowią wspa-
niałe, eleganckie obrzegowania dla 
ułożeń łukowych, gdzie proste obrze-
ża trawnikowe nie spełniają zadania. 
Różnicują, a zarazem łączą nierów-
ne poziomy nawierzchni brukowych, 
umożliwiają tworzenie schodów, raba-
tek, otoczeń drzew i krzewów. 

  12x18x40

str. 208, 226

grafit

szary

żółty

brązowy

czerwony

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

FORMATY [CM] :

MINIPALISADA

NOSTALIT®

3

DECOR
uni

®
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Zespalające palisady o średnicy 200 
mm, posiadają przekrój koła z częścio-
wym wcięciem o tym samym promieniu. 
Powstające zazębienia typu „wpust-
-wypust” zapewniają szczególne suche 
zespolenie, umożliwiające przenosze-
nie dużych obciążeń bocznych. Wła-
ściwości te zostają zachowane również  
w ułożeniach łukowych. Nie bez zna-
czenia dla łatwości zabudowy oraz 
wzrostu wytrzymałości są wewnętrzne 
osiowe wydrążenia. Charakterystycz-
ny obrys palisad, różne wysokości oraz 
możliwość obracania w pionie, pozwala-
ją osiągnąć nieograniczone wręcz spo-
soby kreowania linii wyjątkowo pięk-
nych, o regularnym przebiegu. 

Format palisady 20x17,5
x60

20x17,5
x80

20x17,5
x100

20x17,5
x120

Ilość na palecie 
[szt.] 50 30 25 25

Ilość na palecie [t] 2,04 1,38 1,40 1,70

Minipalisada Meander
[wysokość] 25 40

Ilość na palecie [szt] 240 112 / 128

Waga palety [t] 1,32 1,008 / 1,152

Meander obrzeże palisadowe  Meander Duo

Ilość na palecie 
[szt] 135 405

Waga palety [t] 1,31 1,26

1

PALISADA MEANDER®  | MEANDER® DUO | OBRZEGOWANIE PALISADOWE MEANDER® 

szary

czerwony

MONO-COLOR

1. Palisada Meander - szary

2. Minipalisada Meander - grafit

3. Minipalisada Meander - szary

- 20x17,5x60
- 20x17,5x80
- 20x17,5x100
- 20x17,5x120

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref
- wydzielenie kwietników

Zastosowanie:

PALISADA

MEANDER®

FORMATY [CM] :

DECOR
uni

®
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2

3

FORMATY [CM] :
FORMATY [CM] :

Minipalisady Meander®  wykorzystywa-
ne są  jako obrzegowanie nawierzchni 
z kostki brukowej lub jako elementy 
rozdzielające różne poziomy w strefie 
ogrodowej. Stosowane są do budowy 
schodów oraz rabat kwiatowych.

- 11x9,5x25
- 11x9,5x40

MINIPALISADA

MEANDER®

TYPY POWIERZCHNI

grafit

szary

brązowy

czerwony

żółty

MONO-COLOR

OBRZEŻE

MEANDER® 

MEANDER® DUO
Obrzeże Palisadowe Meander® to pro-
dukt, który wyglądem nawiązuje do do-
brze znanych palisad Meander®. Dzięki 
zastosowaniu “księżycowych” wcięć, 
możliwe staje się wykonanie łagodnych 
łukowych wykończeń nawierzchni. 
Można je wykorzystać również do wy-
konania małych rabat.

6x33,5x25 6x10x25

DECOR
uni

®

MINIPALISADA MEANDER
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FORMATY [CM]:

OBRZEŻE

TETRA Panele Tetra to tradycyjne obrzeża, 
które wyglądem nawiązują do kwa-
dratowych palisad, co zdecydowanie 
zwiększa ich atrakcyjność. Swoje zasto-
sowanie znajdują przede wszystkim w 
sąsiedztwie nawierzchni wykonanych 
ze szlachetnych kostek brukowych oraz 
płyt.

- 8x48x17,5

- zabezpieczenie przed rozsuwaniem 
się kostek brukowych 

Zastosowanie:

1. Obrzeże palisadowe Tetra - szary

2. Obrzeże palisadowe Tetra - grafit

Ilość na palecie [szt.] 88

Waga palety [t] 1,29

1

2

TETRA | OBRZEŻE NOVATOR

grafit

szary

czerwony

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

DECOR
uni

®
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szary

szary jasny

kremowy

grafit

MONO-COLOR

1. Obrzeże Novator - szary jasny

2. Obrzeże Novator - szary jasnyOBRZEŻE

NOVATOR®

Obrzeża Novator® rozdzielają pły-
ty brukowe od trawników lub kru-
szywa. Stanowią zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się płyt bruko-
wych. Oferowane w dwóch odcie-
niach szarości oraz w kolorach grafit  
i kremowy. Ze względu na długość po-
lecane jako uzupełnienie systemowe 
wielkoformatowych płyt brukowych  
z serii Novator®.

Zastosowanie:

- 10x30x100
- 15x30x100

FORMATY [CM] :

Ilość na palecie [szt.] 135

Waga palety [t] 1,62

- zabezpieczenie przed rozsuwaniem 
płyt brukowych

1

TYPY POWIERZCHNI

2

Produkty komplementarne:

str. 108-116str. 46

DECOR
uni

®

N
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BORDIR TRAPEZOWY | BORDIR DUAL

1. Bordir trapezowy - pastelowa harmonia

2. Bordir dual - grafit

3, 4. Bordir trapezowy - wapień muszlowy

- indywidualne wykończenie 
nawierzchni
- zabezpieczenie przed rozsuwaniem się 
kostek brukowych

Zastosowanie:

BORDIR 
TRAPEZOWY

BORDIR 
DUAL

Bordiry to niezwykły element wykańczają-
cy nawierzchnie brukowe, pozwalający, w 
zależności od sposobu, zabudowy nadać 
zróżnicowane formy ukształtowania 
obrzegowania. Słowem multitalent. Bor-
diry umożliwiają kształtowanie  zarówno 
prostych, jak i łukowych linii. Obrzegowa-
nie nie jest szczegółem, lecz zasadniczym 
czynnikiem wpływającym na smak całej 
zabudowy. Bordiry zalecane są w szcze-
gólności do zastosowań na  posesjach 
prywatnych, gdzie indywidualność i pięk-
no mają szczególne znaczenie. Obrzeża  
trawnikowe nie wytrzymują tutaj konku-
rencji.

10x10x18

BORDIR TRAPEZOWY

BORDIR DUAL

10x12,5x25

Ilość na palecie [szt.] 168

Waga palety [t] 1,02

Zużycie na 1 mb ok. 11

Proste: 105 szt.

Skośne wewnętrzne: 42 szt.

Skośne zewnętrzne: 21 szt.

Ilość na palecie [szt.] 432

Waga palety [t] 1,66

Zużycie na 1 mb 10

2

1
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ruda kobaltu

pastelowa harmonia

pastelowa harmonia

wapień muszlowy

wapień muszlowy

wapień dewoński

wapień dewoński

cappuccino

cappuccino

ANTIC®

COLOR-MIX®

ruda kobaltu

TYPY POWIERZCHNI

grafit

MONO-COLOR

3

4

DECOR
uni

®
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OBRZEŻE TRAWNIKOWE | OBRZEŻE EKO-BORDIR

- 8x30x100
- 8x25x100
- 6x20x100

FORMATY [CM] :

grafit grafit

szary szary pomarańczowy

żółty

brązowyczerwony czerwony

MONO-COLOR MONO-COLOR

OBRZEŻE TRAWNIKOWE

OBRZEŻE 
EKO BORDIR

Obrzeża trawnikowe są najczęściej sto-
sowanymi elementami rozdzielającymi 
nawierzchnię chodników i placów od 
trawników. Zabudowane na „suchym 
betonie” stanowią elementy oporowe, 
zabezpieczające przed rozsuwaniem się 
kostek brukowych. 

Obrzeża EKO Bordir, pozwalają na swo-
bodne kształtowanie nieprostolinijnych 
brzegów nawierzchni. Można je stoso-
wać do róźnych typów nawierzchni np. 
kostka betonowa, nawierzchnie żwirowe 
i grysowe, trawniki. Dużą zaletą obrzeży 
EKO Bordir jest to, że po zamontowaniu 
stają się niewidocznym elementem na-
wierzchni.

Wymiary (cm): 
8x30x100

OBRZEŻE 8  8/30

Wymiary (cm): 
8x25x100

OBRZEŻE 8  8/25

Wymiary (cm): 
6x20x100

OBRZEŻE 6
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DONICE BETONOWE
str. 219

SIEDZISKA
str. 221

PIŁKI BETONOWE
str. 218

Meble z betonu cechują się trwałością, odpor-
nością na warunki atmosferyczne i solidnością.
Stanowią wizytówkę przestrzeni takich jak rynki, 
dziedzińce, parki, skwery ale znajdą również 
zastosowanie w przydomowych ogrodach  
i tarasach.

MEBLE BETONOWE

Kule betonowe
Piłki betonowe
Donice prostokątne 
i kwadratowe
Donice stożkowe i trapezowe
Ławki i siedziska

218
218
219

220
221
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KULE BETONOWE |  PIŁKI BETONOWE  | DONICE PROSTOKĄTKNE I KWADRATOWE

biało-pomarańczowy |  biało-czarny

METALIC-COLOR

METALIC-COLOR
FORMATY [CM]:

FORMATY [CM] :

KULE 
BETONOWE

PIŁKI
BETONOWE

Kule betonowe wkomponowane  
w przydomowych ogrodach doskonale 
kontrastują z zielenią trawnika  
i geometrycznymi kształtami płyt 
wielkoformatowych. Zastosowane  
w przestrzeni miejskiej mogą stanowić 
oddzielenie stref parkingowych oraz 
urozmaicać tereny zielone na skwerach 
i w parkach.   Dostępne w trzech 
rozmiarach są idealnym dopełnieniem 
otoczenia osiedli, biur i centrów 
handlowych.

- Ø 20
- Ø 35
- Ø 50

Piłki betonowe mogą stanowić 
oddzielenie stref parkingowych oraz 
urozmaicać obiekty sportowe i tereny 
zielone na skwerach i w parkach.   

- Ø 50

TYPY POWIERZCHNI

TYPY POWIERZCHNI

perła biała

perła srebrna

perła grafitowa

LAMINO 5

LAMINO 5

218

N



MONO-COLOR
METALIC-COLOR

FORMATY [CM] :

DONICE
PROSTOKĄTNE 
I KWADRATOWE
Donice prostokątne i kwadratowe  
o regularnej formie inspirowanej 
kształtem klasycznej kostki, świetnie 
sprawdzą się jako wolnostojące elementy 
na przydomowych podjazdach i przy 
wejściach do budynków, rozdzielając  
strefy komunikacyjne od zielonych. 
Stanowią podstawę kwietników oraz 
niedużych krzewów. Mogą także zostać 
wykorzystane jako eleganckie obudowy 
do wmontowania koszy na śmieci przy 
traktach miejskich oraz w parkach. 

- kwietniki
- aranżacja ogrodu i przestrzeni miejskiej
- eleganckie kosze na śmieci

Zastosowanie:

- 50x50x50
- 40x40x45

- 40x80x40
- 80x80x40
- 40x120x40
- 50x50x100
- 50x100x50

TYPY POWIERZCHNI

perła biała

perła srebrna

perła grafitowa

biały

szary

stalowy

LAMINO 5
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FORMATY [CM]:

DONICE
STOŻKOWE 
I TRAPEZOWE

- kwietniki
- aranżacja ogrodu i przestrzeni miejskiej
- eleganckie kosze na śmieci

Zastosowanie:

DONICE STOŻKOWE I TRAPEZOWE |  ŁAWKI I SIEDZISKA

Donice stożkowe oraz trapezowe 
pryzmowe doskonale komponują 
się z nowoczesną formą budynków 
mieszkalnych. Ich smukły kształt  
i wysokie na 90 cm ścianki o stożkowym 
i trapezowym kształcie, zwężającym się 
ku podstawie, pozwalają w elegancki 
sposób wyeksponować rośliny 
kwitnące oraz niskopienne drzewka 
i krzewy. Zabudowane na skraju 
tarasu przydomowego stanowią tło 
dla nawierzchni oraz tworzą zaciszne 
enklawy dla wypoczywających 
domowników. 
W zestawieniu z modernistyczną 
architekturą  miejską i komercyjną, 
współgrają z minimalistycznymi 
ozdobami i prostymi bryłami budynków.

- Ø45xØ30x90
- Ø60xØ40x120

- 30x30/50x50x90
- 40x40/60x60x120

DONICE STOŻKOWE

DONICE TRAPEZOWA

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

biały

szary

stalowy

METALIC-COLOR

perła biała

perła srebrna

perła grafitowa

LAMINO 5
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FORMATY [CM]:

ŁAWKI 
I SIEDZISKA

- zapewnienie miejsca do odpoczynku
- aranżacja ogrodu i przestrzeni miejskiej

* Produkt na indywidualne zamówienie

Zastosowanie:

Ławki i siedziska betonowe są trwałe  
i wytrzymałe na warunki atmosferyczne. 
Stanowią wizytówkę przestrzeni takich 
jak rynki, dziedzińce, parki, skwery 
ale znajdą również zastosowanie  
w przydomowych ogrodach i tarasach.

180x40x40

40x40x40

MONO-COLOR

TYPY POWIERZCHNI

biały

szary

stalowy

METALIC-COLOR

perła biała

perła srebrna

perła grafitowa

granit szary

granit stalowy

RUSTICAL®

LAMINO 5

LAMINO 3

221
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KAMIEŃ DEKORACYJNY STARA CEGŁA
str. 232

LBIRYNT® MAX
str. 229

Ścienne kamienie dekoracyjne z serii Relief® 
są wyjątkową ozdobą, która czerpie inspiracje  
z naturalnych materiałów. Ich poszczególne 
modele przywodzą na myśl skalne stosy, ka-
mienne murki czy szczapy drewna. Stanowią 
ciekawą alternatywę dla tapet i farb, najczęściej 
wykorzystywanych do wykończenia wnętrz. 
Kamienie Relief® wyróżniają się wyrazistą fak-
turą, odpornością i łatwością montażu. Dostęp-
ne w postaci płytek o zróżnicowanym kształcie, 
kolorystyce i strukturze, pozwolą osiągnąć we 
wnętrzach niepowtarzalny efekt. Kamienie de-
koracyjne Relief® doskonale sprawdzają się tak-
że na elewacjach.

Rezydencja Decorator Fotoline
Luna
Fala
Labirynt
Labirynt Max
Artis
Artis Zet
Stara Cegła
Listello
Albero
Klinkieryt
Decorator Wood
Decorator Kavero
Jura
Tatry
Tatry Max
Celtic

224
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
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REZYDENCJA® DECORATOR FOTOLINE® 
str. 224

DECORATOR KAVERO® 
str. 237

CELTIC®

str. 241

ARTIS
str. 230
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PŁYTY ELEWACYJNE

REZYDENCJA®
DECORATOR FOTOLINE®

Duży format płyt elewacyjnych przywołuje wrażenie płyt z betonu architektonicznego. 
Płyty Decorator Fotoline® wykonywane są z samozagęszczalnego betonu GRC. Jednak 
dowolność kreowania fotograficznego obrazu ich powierzchni; naturalnych marmurów, 
trawertynów, widoków, różnego rodzaju ornamentów, obrazów 3D, dowolnej kolorystyki 
w przytłaczający sposób rozszerza możliwości ich wykorzystania. To właśnie połączenie 
dużych powierzchni płyt i unikalnych obrazów jest zasadniczym atutem Decoratora 
Fotoline®. Płyty posiadają gładką i płomieniowaną fakturę. Mogą być zabudowywane na 
zewnątrz i wewnątrz budynków. Montowane są na sucho na kotwach, ruszcie, wkrętach  
oraz na kleju.

FORMATY [CM] :

- 60x120
- 60x60
- 60x30

1

PŁTYT ELEWACYJNE REZYDENJCA® FOTOLINE®
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FOTOLINE

POZOSTAŁE WZORY FOTOLINE 
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 52-53

marmur kawowy

marmur orzechowy

marmur miedziany

marmur biało-kremowy

trawertyn cynamonowy ciemny

2

gr. 1 cm

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

1. Decorator Fotoline - mirage

2. Decorator Fotoline - granit granatowo-szary

PRODUKTY FOTOLINE
ZOSTAŁY NAGRODZONE

ZŁOTYM MEDALEM
MTP BUDMA 2017

PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE*
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FORMATY [CM]:

LUNA | FALA

LUNA

- 60x60

Gipsowe płyty o dużym formacie (60x60 
cm) to propozycja dla osób otwartych na 
odważne, futurystyczne wnętrze. Harmonij-
ny motyw koła jest idealny dla przestrzeni 
stworzonych do wypoczynku. W wersji ca-
łościennej najlepiej sprawdza się w mini-
malistycznych, monochromatycznych aran-
żacjach. Odpowiednio wkomponowane, 
pojedyncze płyty spokojnie zastąpią obraz 
lub grafikę naścienną. Płyty LUNA w połą-
czeniu z prostym designem, to intrygujący 
pomysł na wykończenie bardzo nowocze-
snego wnętrza. 

- do wnętrz
Zastosowanie:

gr. 4,5 cm
MALOWANE W DOWOLNIE 
WYBRANYM KOLORZE

Ilość w opakowaniu [m2] 0,72

Ilość na palecie [m2] 11,52

Waga palety [t] 0,276

2

1
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FORMATY [CM]:

FALA®

- 90x45

Inspiracją dla powstania płyt FALA® były na-
turalne żywioły. Nieregularne, mocno zary-
sowane linie przywołują na myśl wzburzone 
morze lub smagane wiatrem piaski pustyni. 
Dekoracja płytami FALA® doskonale spraw-
dzi się w surowych, minimalistycznych wnę-
trzach, stanowiąc przykuwający uwagę detal 
architektoniczny. Równie dobrze komponuje 
się w projektach szukających inspiracji w eg-
zotyce, pustynnych i etnicznych klimatach. 
W zdecydowanej wersji kolorystycznej, pro-
stym wnętrzom nadadzą odrobiny odważne-
go stylu, w wersji stonowanej zaś wyrafino-
wanej elegancji.

- do wnętrz
Zastosowanie:

gr. 3,5 cm

MALOWANE W DOWOLNIE 
WYBRANYM KOLORZE

Ilość w opakowaniu [m2] 0,81

Ilość na palecie [m2] 7,29 

Waga palety [t] 0,404

1

21
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FORMATY [CM]:

LABIRYNT® 
MAX

- 100x40

Płyty LABIRYNT® MAX to nowoczesna pro-
pozycja dla surowych i wyrazistych kompo-
zycji. Proste formy i ostro cięte krawędzie o 
zróżnicowanej wielkości nadają nowoczesny 
i odważny charakter wnętrzom.  Układane 
płyty o wymiarach 100x40 cm wykończone 
bezfugowo, tworzą na powierzchni ściany 
jednolity rysunek.

- do wnętrz
Zastosowanie:

gr. 3,5 cm

MALOWANE W DOWOLNIE 
WYBRANYM KOLORZE

LABIRYNT MAX | LABIRYNT

Ilość w opakowaniu [m2] 0,80

Ilość na palecie [m2] 72

Waga palety [t] 0,189

1

2
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FORMATY [CM]:

LABIRYNT® 

- 60x20

LABIRYNT® to płyty stworzone w oparciu 
o nowoczesne, geometryczne wzornic-
two. Cechują się modernistycznym desi-
gnem i kolorystyką. Najlepiej sprawdzą się 
w nowoczesnych przestrzeniach. Świetnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie kilku ele-
mentów jedynie na wybranym fragmencie 
powierzchni np. kominku, ścianie działowej 
lub jako tło dla detalu.

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 2,5 cm

stalowy

kremowy

biały

biały [GIPS]

jasny beż

RELIEF®

1. Labirynt -  kremowy

2. Labirynt - biały

Format [cm] Gips

Ilość w opakowaniu [m2] 0,60 0,60

Ilość na palecie [m2] 24 24

Waga palety [t] 0,620 0,345

TYPY POWIERZCHNI

1

2
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FORMATY [CM]:

ARTIS 

- 50x12

Artis® to kamień odwzorowujący wyglądem 
murek warstwowy, ukształtowany w myśl za-
sady „małe jest piękne”. Cechują go wąskie, 
precyzyjnie cięte, podłużne slaby kamienne. 
Polecany jest do zastosowań we wnętrzach 
domów oraz na elewacjach zewnętrznych.

stalowy

kremowy

biały

RELIEF®

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 2,5 cm

1. Artis - biały

2. Artis - kremowy

ARTIS | ARTIS ZET

Ilość w opakowaniu [m2] 0,48

Ilość na palecie [m2] 20,64

Waga palety [t] 0,579

TYPY POWIERZCHNI

2

1
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FORMATY [CM]:

ARTIS ZET 

- 45x10

Płyty ARTIS® ZET to wyrazista w rzeźbie jed-
nak subtelna kolorystycznie wersja kamienia, 
idealna jako surowe, minimalistyczne tło. 
Charakterystyczne, precyzyjnie cięte slaby  
i ich nienarzucająca się faktura są materia-
łem uniwersalnym do niemal każdej aran-
żacji. Są idealnym tłem podkreślającym po-
zostałe elementy dekoracji pomieszczeń. 
Energia płynąca z kamienia ożywia i podkre-
śla charakter wnętrz.

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 3 cm

1. Artis Zet - stalowy

2. Artis Zet - kremowy

3. Artis Zet - biały

stalowy

kremowy

biały

RELIEF®

Ilość w opakowaniu [m2] 0,40

Ilość na palecie [m2] 19,6

Waga palety [t] 0,568

TYPY POWIERZCHNI

1

3

2
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FORMATY [CM]:

STARA CEGŁA 

- 28,5x6

STARA CEGŁA tworzy obraz tradycyjnej, 
ręcznie formowanej cegły w stylu retro. 
Jej charakterystyczna forma i kolorystyka 
starego wypału nadają ponadczasową war-
tość każdej zabudowie. To bardzo popularna 
forma stylowego wykończenia, pasująca do 
każdego rodzaju wnętrza. 
W klasycznej wersji kolorystycznej wprowa-
dza klimat starobrowarny, idealny do retro 
aranżacji salonu lub biura. Zastosowana 
na pojedynczą ścianę jest świetnym wstę-
pem do mieszania stylów. Choć kojarzy się 
z przytulnym klimatem starych budynków, 
cegła jest też wdzięcznym materiałem na 
przełamanie chłodnych, modernistycznych 
wnętrz. Ponadczasowy efekt starej cegły ni-
gdy nie wyjdzie z mody.

żółty (color-mix ST-1)

klinkierowy (color-mix ST-2)

ochra (color-mix ST-3)

karbon (ST-5)

biały (ST-4)

pustynny (ST-6)

RELIEF®

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 1,5 cm

1. Stara Cegła - ochra 

2. Stara Cegła - biały

3. Stara Cegła - żółty

STARA CEGŁA | LISTELLO

Ilość w opakowaniu [m2] 0,69

Ilość na palecie [m2] 31,74

Waga palety [t] 0,966

TYPY POWIERZCHNI

1

2 3
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FORMATY [CM]:

LISTELLO® 

- 60x10

Płytki LISTELLO® ze swoją kamienną faktu-
rą są idealnym rozwiązaniem do przestrzeni 
typu loft. Ze względu na swój surowy wy-
gląd świetnie wkomponują się w biznesowe 
wnętrza czy domowy gabinet. Nieco zróż-
nicowane grubości kamiennych „listewek” 
tworzą efektowny murek, który można też 
ciekawie wykorzystać w aranżacji tarasu, czy 
obudowie kominka.

piaskowy (color-mix LI-1K)

kość słoniowa (color-mix LI-2K)

beżowy (color-mix LI-3K)

stalowy

białoszary

RELIEF®

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 3 cm

1. Listello - stalowy

2. Listello - białoszary

Ilość w opakowaniu [m2] 0,48

Ilość na palecie [m2] 15,36

Waga palety [t] 0,528

TYPY POWIERZCHNI

2

1
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FORMATY [CM]:

ALBERO 
- 50x16

Płytki ALBERO zmieniają tradycyjne po-
strzeganie drewna. Materiał przypomina 
surowo ciosane polana wraz z całą ich chro-
powatością i nieregularnością. Naturalny 
wygląd ALBERO sprawia, że materiał nie-
zwykle trudno odróżnić od prawdziwych, 
drewnianych szczap. Płytki ALBERO pięknie 
podkreślą charakter wnętrza utrzymanego 
zarówno w sentymentalnej, jak i nieco su-
rowszej estetyce.

klon (color-mix AL-1K)

orzech (color-mix AL-2K)

sosna (color-mix AL-3K)

stalowy

brzoza

RELIEF®

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 3 cm

1. Albero - brzoza

2. Albero - stalowy

ALBERO | KLINKIERYT

Ilość w opakowaniu [m2] 0,48

Ilość na palecie [m2] 16,8

Waga palety [t] 0,581

TYPY POWIERZCHNI

1

2
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FORMATY [CM]:

KLINKIERYT®

- 24x7 - 12x7 (narożny)

Płytki KLINKIERYT® posiadają klasyczny for-
mat cegły, ale nieco cieńsze i ściślej mon-
towane mają bardziej współczesny wygląd. 
KLINKIERYT® w porównaniu z cegłą jest 
nadal rustykalnym materiałem, ale nieco 
bardziej eleganckim, a przez to bardziej uni-
wersalnym w projektowaniu wnętrza. Sze-
roki wachlarz dostępnych kolorów otwiera 
ogromne możliwości kompozycji. Płyty te są 
bardzo dobrym połączeniem współczesne-
go designu i tęsknoty za tradycją.

ceglany (color-mix KL-1)

piaskowy (color-mix KL-3)

ochra (color-mix KL-4)

biały

stalowy (color-mix KL-5)

RELIEF®

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 1,1 cm

1. Klinkieryt - biały

2. Klinkieryt - stalowy

Klinkieryt Narożny

Ilość w opakowaniu [m2] 1 1,76

Ilość na palecie [m2] 45 63,36

Waga palety [t] 0,884 0,432

TYPY POWIERZCHNI

1

2

235



FORMATY [CM]:

DECORATOR
WOOD 
- 60x20 - 80x20

Decorator Wood to odpowiedź na wciąż 
rosnące zainteresowanie projektantów oraz 
inwestorów naturalnymi materiałami. Deli-
katny, powtarzający się rysunek wyschnię-
tego drewna nie przytłacza wyrazistością, 
dzięki czemu płyty bez obawy mogą być 
stosowane na dużych płaszczyznach. 
Niebywałą zaletą jest trwałość materiału, 
która zapewni zachowanie zarówno walo-
rów użytkowych, jak i estetycznych dekora-
cji. Cztery charakterystyczne barwy drewna 
pozwolą z łatwością dopasować kolorysty-
kę do pozostałych elementów projektu lub 
użyć wybranej barwy na zasadzie kontrastu.

świeże drewno

stalowy

brzoza

brąz patyna

RELIEF®

DECORATOR WOOD | DECORATOR KAVERO

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

1. Decorator Wood - brzoza

2. Decorator Wood - brąz patyna

gr. 1 cm

Format [cm] 80x20 60x20

Ilość w opakowaniu [m2] 1,28 0,96

Ilość na palecie [m2] 25,6 34,56

Waga palety [t] 0,64 0,774

TYPY POWIERZCHNI

1

2
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FORMATY [CM]:

DECORATOR
KAVERO®

DECORATOR KAVERO® to kamień swoją strukturą bardzo podobny do trawertynu, poro-
watej skały osadowej, nazywanej alabastrem egipskim. Kiedyś wykorzystywany do wyrobu 
posągów i waz, teraz nadaje współczesnym wnętrzom nieco starożytnego klimatu. Subtelne 
barwy w połączeniu z chropowatą strukturą idealnie sprawdzą się do minimalistycznych 
aranżacji, w których zdecydowane, kamienne tło jest wystarczającą dekoracją. To uniwersal-
na propozycja dla wnętrz utrzymanych w klasycznym, jak i nowoczesnym stylu.

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 1 cm

1. Decorator Kavero - słoneczny brzeg

2. Decorator Kavero - kamienna szarość

RELIEF®

- 60x20  - 60x30  - 80x20

kamienna szarość

słoneczny brzeg

krem prowansalski

Format [cm] 80x20 60x20 60x30

Ilość w opakowaniu [m2] 1,28 0,96 1,08

Ilość na palecie [m2] 25,6 34,56 32,4

Waga palety [t] 0,64 0,774 0,810

TYPY POWIERZCHNI

1

2
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FORMATY [CM]:

JURA®

JURA® to jedna z najbardziej klasycznych 
wersji kamienia dekoracyjnego. Jest to przy-
kład warstwowego murku ciętego ze zbitej, 
łamanej skały wapiennej. Widoczne w nim 
przełomy, ostre krawędzie oraz zmienna 
grubość poszczególnych slabów to kwinte-
sencja wyboru kamienia w dekoracji wnętrza 
lub elewacji. Różnorodność faktur i odcieni 
płyt JURA® zapewnią efektowne wykończe-
nie w każdym projekcie. 

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 3 cm

1. Jura - karmelowy

2. Jura - bursztynowy

RELIEF®

- 50x15

tytanowy (color-mix JR-1K)

bursztynowy (color-mix JR-2K)

karmelowy (color-mix JR-3K)

JURA | TATRY

Ilość w opakowaniu [m2] 0,52

Ilość na palecie [m2] 15,6

Waga palety [t] 0,540

2

1

TYPY POWIERZCHNI
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FORMATY [CM]:

TATRY® TATRY® to płyty, których bogactwo faktur 
i kolorów daje nieograniczoną możliwość 
kształtowania przestrzeni. 
Trzy zróżnicowane barwy - stalowy, szaro-
brązowy i kremowy pozwolą wyczarować 
ciekawe kompozycje zarówno we wnę-
trzach, jak i na elewacji. Zaletą jest niezwy-
kła wytrzymałość materiału, która ściennym 
dekoracjom pozwoli zachować walory este-
tyczne na długie lata. 

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 3 cm

1. Tatry - stalowy

2. Tatry - szarobrązowy

3. Tatry - kremowy

RELIEF®

- 50x12

stalowy

szarobrązowy

kremowy

Ilość w opakowaniu [m2] 0,48

Ilość na palecie [m2] 17,76

Waga palety [t] 0,612

1
2

3

TYPY POWIERZCHNI
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oliwkowy (color-mix TA-1K)

kremowy [GIPS]

beżowy (color-mix TA-2K)

białoszary [GIPS]

muszlowy (color-mix TA-7K)

karmelowy (color-mix TA-4K)

szarozielony (color-mix TA-3K)

RELIEF®

FORMATY [CM]:

TATRY® MAX Panele TATRY® MAX odwzorowują war-
stwowy mur imitujący stos kamienny. Przy-
padkowy kształt poszczególnych kamieni  
i szeroki wachlarz barw, od jasno szarego do 
palonego beżu, zwiększa ich naturalny wy-
gląd. Zróżnicowanie kolorystyczne nawet 
pojedynczych płyt pozwala na tworzenie 
niepowtarzalnych kompozycji. Jest to mate-
riał, który zapewnia wnętrzom i elewacjom 
komfort i piękno płynące z natury. 

- 70x20

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 4 cm

1. Tatry Max - oliwkowy

2. Tatry Max - szarozielony

TATRY MAX | CELTIC

Tatry Max Gips

Ilość w opakowaniu [m2] 0,56 0,56

Ilość na palecie [m2] 13,44 13,44

Waga palety [t] 0,565 0,408

1

2
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cynamonowy (color-mix CE-1K)

karmelowy (color-mix CE-10K)

beżowy (color-mix CE-3K)

stalowy (color-mix CE-11K)

piaskowy (color-mix CE-4K)

karbon (color-mix CE-12K)

kremowy [GIPS]

srebrny (color-mix CE-8K)

piaskowo-beżowy [GIPS]

ochra (color-mix CE-6K)

pustynny

biały [GIPS]

RELIEF®

RELIEF® [GIPS]

FORMATY [CM]:

CELTIC®

Kamień CELTIC® to klasyczna propozycja 
wykończenia powierzchni łupanym slabem 
piaskowcowym z charakterystycznym nie-
regularnym przebiegiem łączeń pionowych. 
Płyty CELTIC® posiadają wszystkie cechy 
szorstkości i kolorystyki naturalnego ka-
mienia, ale optycznie są nieco łagodniejsze, 
dzięki czemu są dobrym materiałem na wi-
zualne ocieplenie wnętrza.

- 50x10  - 25x10 (narożny)

- do wnętrz
- elewacje

Zastosowanie:

gr. 3 cm

1. Celtic - beżowy

2. Celtic - piaskowy

Celtic Gips Narożny

Ilość w opakowaniu [m2] 0,50 0,50 / 0,35 0,70 mb

Ilość na palecie [m2] 24,5 24,5 / 21 26,6 mb

Waga palety [t] 0,686 0,516 / 0,567 0,532

1

2

TYPY POWIERZCHNI
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SYSTEMOWE PRODUKTY 
UZUPEŁNIAJĄCE BRUK-BET® 

Dekoracyjne kruszywa ogrodowe 
Odwodnienia nawierzchni
Kruszywo do podbudowy 
i spoinowania Georyt
Chwytaki podciśnieniowe
Fuga żywiczna
Klej do murów ogrodowych
Fuga klejowa
Asortyment uzupełniający - Relief 
Zabudowa płyt na wspornikach
Pielęgnacja i utrzymanie 
nawierzchni brukowych

242
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DEKORACYJNE 
KRUSZYWA OGRODOWE
Grysy i otoczaki ogrodowe stanowią popularną formę 
dekorowania rabat i alejek ogrodowych. Szeroka gama 
kolorystyczna kruszyw dekoracyjnych umożliwia doskonałe 
uzupełnienie nawierzchni brukowych na podjazdach i 
tarasach, pozwalając jeszcze lepiej i bardziej estetycznie 
kształtować przydomową przestrzeń i tworzyć idealne tło dla 
prestiżowych aranżacji.  Wykorzystanie kamieni w dekoracji 
alejek oraz oczek wodnych i basenów, daje duże możliwości 
w kreowaniu architektury ogrodowej.
Ogromną zaletą grysów i żwirów, w porównaniu  do 
tradycyjnej kory drzewnej, jest fakt, iż po zasypaniu rabatki 
lub opaski, uzyskujemy rozwiązanie trwałe na lata. Ponadto 
nie wymaga to również stałej pielęgnacji czy odświeżania, 
wystarczy co pewien czas spłukać kamyki wodą. Grysy 
szlachetne doskonale podkreślają i eksponują indywidualną 
kolorystykę roślinności ogrodowej. 
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DEKORACYJNE 
KRUSZYWA OGRODOWE

BIAŁA MARIANNA

BAZALT

DEVON

GRANIT SZARY

KORA KAMIENNA

grys

Frakcja [mm]

10-16

grys

Frakcja [mm]

8-12

grys

Frakcja [mm]

10-16

grys

Frakcja [mm]

10-16

grys

Frakcja [mm]

11-31,5

GIALLO MORI

NERO EBANO

ROSSO VERONA

GRANITO ROSSO

WHITE ANGEL

grys

Frakcja [mm]

12-16

grys

Frakcja [mm]

12-16

grys

Frakcja [mm]

12-16

grys

Frakcja [mm]

10-16

grys

Frakcja [mm]

10-20

BIANCO CARRARA

ROSSO VERONA

NERO EBANO

GIALLO MORI

otoczak

Frakcja [mm]

15-25

otoczak

Frakcja [mm]

15-25

otoczak

Frakcja [mm]

15-25

otoczak

Frakcja [mm]

15-25
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ODWODNIENIA NAWIERZCHNI
ODWODNIENIA NAWIERZCHNI | KRUSZYWO GEORYT®

Wszędzie tam gdzie należy szybko  
i skutecznie odwodnić powierzchnię, 
powinno zostać zastosowane 
odwodnienie liniowe. Jego głównym 
zadaniem jest przejęcie spływającej 
wody, a następnie przekazanie jej 
do dalszego zagospodarowania. 
Stosowanie odwodnień liniowych 
pozwala na kontrolowane zbieranie wody  
z powierzchni utwardzonych różnymi 
materiałami trwałymi takimi jak beton 
lub kostka brukowa. 

W ofercie firmy Bruk-Bet® znajdują się 
rozwiązania odwodnień dla wszelkich 
obszarów i zastosowań:
- na posesjach prywatnych,
- na terenach zielonych, w parkach
- na jezdniach i drogach,
- na placach parkingowych,
- w obszarach przemysłowych.

Potrzeba odbierania wód opadowych  
w system odwodnienia liniowego 
związana jest z dążeniem do poprawy 
stanu infrastruktury komunikacyjnej. 
Stojąca woda na chodnikach, czy 
wjazdach do posesji stanowi uciążliwość 
dla ich użytkowników jak również 
zagrożenie jakości wód gruntowych.

Kanał SYTEC CS10

Korytko Mealine S

Korytko Meadrive

Kanał odwadniający
SYTEC CS10.10

Koryto Meagard II G

Wycieraczka skrzynkowa Mearin
Wymiary:
- 600x400x80 mm 
- 750x500x80 mm
(w kpl. ruszt siatkowy)

Korytko z polimerobetonu z rusztem ze sta-
li ocynkowanej o dł. 100 cm

Korytko z polimerobetonu  z rusztem ze 
stali ocynkowanej o dł. 100 cm

Korytko z rusztem zatrzaskowym ze stali 
ocynkowanej o dł. 100 cm

Korytko z polimerobetonu z rusztem żeliw-
nym o dł. 100 cm

Wymiary 150x50x1000 mm

Wymiary 95x370x333 mm

Korytko z polimerobetonu z rusztem żeliw-
nym o dł. 100 cm

Wykonana z polimerobetonu z rusztem 
i koszem osadczym o dł. 50 cm

Studzienka odpływowa SYTEC CS10

Kanał odwadniający 
Meadrain PG 1500

Koryto 
Meadrain 
PG Special
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KRUSZYWO DO PODBUDOWY I SPOINOWANIA

•  kruszywa do warstw podbudowy i podsypki pod nawierzchnie brukowe
•  fugowanie nawierzchni brukowych
•  kruszywa do budowy dróg,
•  kruszywa do betonów,
•  kruszywa do zapraw budowlanych, 
•  kamień do robót hydrotechnicznych,
• kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych  
i budownictwie drogowym,
•  kruszywa na podsypkę kolejową.

ZASTOSOWANIE  KRUSZYW:

OFERTA KRUSZYW GEORYT: 

PIASKI, KRUSZYWA, GRYSY, ŻWIRY

SPOINY WYPEŁNIONE 
PIASKIEM PŁUKANYM 0/2 MM

PODBUDOWA:
kruszywo łamane: tłuczeń 31,5-63 mm 
+ kliniec 16-31,5  mieszanka żwirowo-
-piaskowa 0-63mm

GRUNT RODZIMY:
wyprofilowany spadek 1-3%

PODSYPKA:
piasek lub wysiewka kamienna 0-4 mm, grys 
2-8 mm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

Oferta kruszyw obejmuje: 
- kruszywo drobne (piasek zwykły, piasek łamany),
- kruszywo grube (grysy, kliniec, tłuczeń),
- kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu

piasek 0-0,5 mm

piasek 0-2 mm

grys 

mieszanka 0-31,5 mm

mieszanka 0-63 mm

pospóła
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WYNAJEM CHWYTAKÓW PODCIŚNIENIOWYCH
ZABUDOWA PŁYT BRUKOWYCH WIELKOFORMATOWYCH NOVATOR®

RĘCZNE URZĄDZENIE PRÓŻNIOWE DO UKŁADANIA 
PŁYT BRUKOWYCH O CIĘŻARZE DO 120 kg

PODCIŚNIENIOWY CHWYTAK DO WIELKOFORMA-
TOWYCH PŁYT BRUKOWYCH O CIĘŻARZE DO 320 kg

- standardowo w zestawie znajdują się: rączki, uchwyt 
oczkowy, łańcuch zabezpieczający ładunek,
- zasilana jednofazowym prądem turbina próżniowa dużej 
mocy pozwala na szybkie i bezpieczne układanie płyt 
wielkoformatowych,
- czas reakcji ssawy: 0,5 sekundy,
- źródło zasilania: 230 V/~1/50 Hz,
- waga: 23 kg.

- chwytak próżniowy przeznaczony do efektywnego i 
bezpiecznego
przenoszenia materiałów o dużej porowatości i wadze 
do 320 kg. Wysokiej mocy pompa próżniowa sprawia, że 
podciśnienie w ssawie jest wytwarzane niemal natychmiast  
w sposób ciągły,
- urządzenie może być zawieszone na jakiejkolwiek 
maszynie za pomocą haków, pasów, łańcuchów i innych,
- zasilanie: 230 V/~1/50Hz
- maksymalny udźwig: 600 kg
- waga urządzenia (bez agregatu): 41 kg

- zdrowa i wygodna pozycja ciała podczas pracy,
- regulacja wysokości rączek, co jest niezmiernie istotne 
podczas układania schodów lub wtedy, gdy użytkownicy 
różnią się wzrostem.

- bezpieczeństwo pracy,
- duża wydajność.

ZALETY:
ZALETY:

Dla prawidłowej i sprawnej zabudowy płyt brukowych wielkogabarytowych oferujemy wypożyczenie specjalistycznych 
chwytaków pneumatycznych. W zależności od wielkości i wagi płyt brukowych, chwytaki wyposażone są w ramiona 
ułatwiające ręczne układanie oraz w uchwyt do podwieszenia zestawu pod maszynę budowlaną typu mini koparka lub dźwig.  

WYNAJEM CHWYTAKÓW PODCIŚNIENIOWYCH | FUGA ŻYWICZNA BRUK-BET PRESTIGE

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film z układania płyt 
przy użyciu chwytaków
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FUGA ŻYWICZNA BRUK-BET® PRESTIGE
DO SPOINOWANIA PŁYT I KOSTEK BRUKOWYCH - WODOPRZEPUSZCZALNA

Fuga żywiczna Bruk-Bet® Prestige to gotowa do użycia, 1-komponentowa 
wodoprzepuszczalna fuga żywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni  
z wyrobów Bruk-Bet®, takich jak: płyty tarasowe, kostki i płyty brukowe, kamień 
naturalny. Produkt samoutwardzalny pod wpływem tlenu z powietrza, do 
zastosowania na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasów, ścieżek, 
chodników, parkingów, podjazdów przydomowych oraz innych powierzchni 
obciążonych niskim ruchem kołowym i ciągów pieszych. 
Fuga dostępna w czterech naturalnych wersjach kolorystycznych:

piaskowo żółty

bazalt

piaskowo biały

szary kamień

Zalety stosowania fugi żywicznej:

- czysta kostka brukowa bez luźnego 
piasku. 
- nie tworzy efektu „zacieków cemen-
towych”. 
- fuga odporna na mróz i sól. 
- fugi nie przerastają trawą i chwastami 
oraz odporne na wynoszenie i wywie-
wanie
- oszczędność czasu pracy – szybkie 
fugowanie. 

KOLORY

Zeskanuj zdjęcie 
i zobacz film z aplikacją
fugi żywicznej
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KLEJ DO MURÓW OGRODZENIOWYCH 
i OGRODOWYCH

Przeznaczony do budowy murków, rabat i ogrodzeń z bloczków 
Gardenit® i cegieł łupanych oraz pustaków betonowych Uni Split 
Bruk-Bet. Do montażu zadaszeń i elementów małej architektury 
ogrodowej.

Zalety:
- bezspoinowe łączenie elementów
- bezbarwny
- szybki i mocny chwyt początkowy
- odporny na czynniki atmosferyczne
- podwyższona przyczepność

KLEJ DO MURÓW OGRODZENIOWYCH i OGRODOWYCH | FUGA KLEJOWA
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FUGA KLEJOWA
do spoinowania nawierzchni tarasowych i murków ogrodowych

Zaprawa do spoinowania nawierzchni płyt 
tarasowych, płytek ściennych i elewacyjnych 
oraz cegieł i bloczków Uni Split®. Zapewnia 
uzyskanie fug o dużej stabilności barwy, wy-
trzymałości i przyczepności do spoinowanych 
elementów.

b i a ł a

s z a r a

g r a f i t o w a

b e ż o w a

D O S T Ę P N E  KO LO RY
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KAMIEŃ DEKORACYJNY - ASORTYMENT 
UZUPEŁNIAJĄCY

GRUNT BRUK-BET®

KLEJ BRUK-BET® RELIEF®

KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH BRUK-BET®

Wodny środek gruntujący przeznaczony do wyrównania chłonności, stabilizacji i wzmocnienia podłoży przed przykle-
janiem kamieni ściennych i elewacyjnych oraz pod powłoki malarskie.

Klej Bruk-Bet® Relief® jest to wysokoelastyczny klej polimerowy, gotowy do użytku zaraz po otwarciu opakowania, 
przeznaczony do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  Klej przeznaczony jest do mocowania kamieni 
i płyt ściennych betonowych, keramzytobetonowych i gipsowych. Szczególne właściwości kleju pozwalają przyklejać 
płytki na większości stabilnych podłoży budowlanych takich jak beton, tynk, płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe po 
wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni preparatem Grunt Bruk-Bet®. Podłoże musi być suche, mocne i wolne od 
luźnych zanieczyszczeń. Klej należy nakładać bezpośrednio na płytki za pomocą pacy zębatej lub szpachelki 
i następnie docisnąć do ściany lekko poruszając elementem.

Przeznaczony jest do osadzania płyt gipsowych do wewnętrznych ścian z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu 
i betonu komórkowego. Zawiera dodatki uszlachetniające, modyfikujące, opóźniające wiązanie, ułatwiające 
manewrowanie płytami podczas ich poziomowania oraz zapewniające doskonałą przyczepność do podłoża. 

IMPREGNAT BRUK-BET® DO KAMIENIA DEKORACYJNEGO

IMPREGNAT BRUK-BET® GIPS DO KAMIENIA DEKORACYJNEGO

Impregnat do kamienia dekoracyjnego Bruk-Bet® jest wodorozcieńczalnym impregnatem o działaniu wzmacniającym 
i hydrofobizującym powierzchnię, przeznaczonym do stosowania zarówno w obszarze wewnętrznym jak  
i zewnętrznym. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń atmosferycznych, chroni 
przed skutkami promieniowania UV. W zastosowaniu wewnętrznym zwiększa odporność na zabrudzenia i utrwala 
kolorystykę kamieni dekoracyjnych. Impregnat o wyglądzie matowym. Aplikacja przy użyciu pędzla lub natrysku 
bezciśnieniowego.  Zużycie ok. 0,1-0,15 litra na 1m2 powierzchni ściany w zależności od metody nakładania. 

Impregnat Bruk-Bet® Gips to wodorozcieńczalny impregnat ochronno–dekoracyjny przeznaczony do płyt 
i kamieni gipsowych do zastosowania wewnętrznego. Zwiększa odporność na zanieczyszczenia użytkowe  
i ułatwia usuwanie zabrudzeń. Trwale zabezpiecza kolor przed blaknięciem. Impregnat o wyglądzie matowym. 
Aplikacja przy użyciu pędzla lub natrysku bezciśnieniowego. Zużycie ok. 0,15-0,2 litra na 1m2 powierzchni ściany  
w zależności od metody nakładania.

KAMIEŃ DEKORACYJNY - ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY | ZABUDOWA PŁYT NA WSPORNIKACH
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ZABUDOWA PŁYT NA WSPORNIKACH
W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu lub balkonu, płyty posadzkowe mogą być układane przy 
zastosowaniu wsporników  dystansowych. Systemowe wsporniki płytowe Bruk-Bet® dostępne są w wersji o regulowanej 
wysokości, ułatwiające dokładne wypoziomowanie płyt lub  płaskie o stałej wysokości.  Elementem uzupełniającym 
są  elastyczne podkładki wyrównawcze, zwiększające stabilność i wyciszenie nawierzchni.  Krzyżyki dystansowe na 
wspornikach zapewniają uzyskanie równej szerokości spoin pomiędzy płytami. Przy  płytach skrajnych, krzyżyki należy 
odpowiednio odciąć umożliwiając całkowite wsunięcie wsporników pod płyty. Płyty kolejno układamy pasami kontrolując 
stabilność podparcia i poziom nawierzchni. W razie konieczności dokonujemy regulacji wysokości wspornika lub 
dokładamy podkładki wyrównawcze.  Spoiny pomiędzy płytami pozostawiamy otwarte niewypełnione.  Taka konstrukcja 
tarasu umożliwia w przyszłości bezproblemową wymianę pojedynczych uszkodzonych lub mocno zabrudzonych  
w trakcie użytkowania płyt.

Nazwa Wysokość

Wspornik 8 mm stała wysokość 8 mm

Wspornik 35 mm stała wysokość 35 mm

Wspornik 40-67 mm wysokość regulowana 40-67 mm

Wspornik 60-90 mm wysokość regulowana 60-90 mm

Wspornik 90-150 mm wysokość regulowana 90-150 mm

Wspornik 150-260 mm wysokość regulowana 150-260 mm

Podkładka Podkładka 
amortyzująco-wyrównująca

Krzyżyki do układania płyt  
tarasowych [fuga 3 mm]

Krzyżyki dystansowe zapewniają jednakową szerokość spoiny.

WSPORNIKI DO PŁYT TARASOWYCH
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PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI 
BRUKOWYCH

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne 
użytkowanie, a także zaplamienia  oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty. Konserwacja nawierzchni z kostek 
brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń  
i zanieczyszczeń. Zaleca się również minimum 1-2 razy w roku dokładnie zmycie całej nawierzchni przy pomocy myjki ciśnieniowej, co 
pomaga wyczyścić trudnodostępne miejsca i zagłębienia.

RENOVATOR LAMINO
RENOVATOR LAMINO 
METALIC

RENOVATOR
IMPREX

RENOVATOR LAMINO 
COLOR MAX

RENOVATOR PUR RENOVATOR OPAL

RENOVATOR FLOREX

Impregnat laminujący do powierzchni 
Perlon.

Impregnat laminujący do powierzchni 
Perlon Metalic.
Kolory: perła biała, perła kremowa jasna, 
perla kremowa ciemna, perła srebrna, 
perła stalowa, perła złota.

Wodorozcieńczalny impregnat do kostki 
brukowej.

Impregnat laminujący do powierzchni Co-
lor Max.
Kolory: biały, szary jasny, szary ciemny, 
stalowy, kremowy, beżowy.

Preparat do usuwania wykwitów wapien-
nych.

Preparat do utrzymania czystości kostki 
brukowej i płyt tarasowych.

Preparat do usuwania alg i porostów.
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W przypadku wyrobów nie 
zabezpieczonych powłoką PERLON 
zalecane jest wykonanie impregnacji 
powierzchni betonowych. Dotyczy to  
w szczególności kostek brukowych z serii  
uniDecor, płyt tarasowych REALIT oraz 
kamienia ściennego RELIEF. 

Renowacja

LAMINO 1 LAMINO 3 LAMINO 5

PO OKRESIE OKOŁO 
3 LAT

PO OKRESIE OKOŁO 
5 LAT

PO OKRESIE OKOŁO
10 LAT

PERLON PERLON PERLON

OKRES PRZEPROWADZENIA RENOWACJI RENOVATOREM LAMINO DLA 
WSKAŹNIKÓW OCHRONY POWIERZCHNI - LAMINO
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.
I. DEFINICJE
a) Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, 
kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80.
b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby 
u Sprzedawcy
c) Strony – Sprzedawca i Kupujący
d) Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez 
Sprzedawcę
e) Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę.
f) Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów  
i transportu sporządzony przez Sprzedawcę,
g) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy

II. ZASADY OGÓLNE
1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC i są 
stosowane przez Sprzedawcę. Stanowią one integralną część umów oraz 
zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie 
odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia 
lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie w folderach 
reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. OWS są przekazywane Kupującemu jako załącznik do zawieranej z nim umowy. 
W przypadku zawierania umowy sprzedaży z Konsumentem OWS są doręczane 
Kupującemu.
4. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie mają przepisy 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. 
OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem, o ile przepisy 
obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

III. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ 
REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO
1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez 
Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę. Zawarcie umowy partnerskiej 
następuje po podpisaniu jej przez Strony.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, 
oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy powinny 
być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia 
faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie będący 
Konsumentem nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego Cennika 
Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, 
rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcę wózkiem 
widłowym na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia 
Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka 
widłowego.
4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w 
formie pełnopaletowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
5. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba, że Sprzedawca 
jest obowiązany przesłać konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.
6. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego nie będącego Konsumentem 
Wyroby muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym. Kupujący 
niebędący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich 
widocznych usterek Wyrobów lub ich opakowania.
Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumencie wydania.
7. Wyroby odebrane przez Kupującego niebędącego Konsumentem uważa się 
za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby 
uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcę oznacza 
utratę praw Kupującego niebędącego Konsumentem do jakichkolwiek roszczeń 
w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych 
Wyrobów.
8. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu 
niebędącego Konsumentem lub jego przewoźnikowi wszelkie ciężary związane 
z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
9. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez 
przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie 
ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty 
powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.
9.1 Na życzenie Kupującego Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem 
lub poprzez przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną 
uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż. W takim wypadku, 
przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący 
zobowiązany jest podać miejsce przeznaczenia Wyrobów.
10. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca 
wskazanego przez Kupującego, Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany 
jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie  
i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.
11. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu z określeniem 
terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony 
przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedawcy.
12. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania 

odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez 
przedsiębiorcę – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
13. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu 
kupieckiego Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu,  
a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcę stają się natychmiast wymagalne 
bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub 
skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych 
OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie pozbawiają 
Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych 
za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w 
stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcę wobec Kupującego lub 
skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej. 
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
14. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety 
transportowe pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w 
płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie 
zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i 
ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane 
przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
15. Pracownik biura sprzedaży Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane 
Wyroby i Produkty, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może 
wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie 
dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy:
- Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności,
- Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa przeciwko 
Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie 
na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się przez 
Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedawcy.
- Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone 
postępowanie naprawcze.
16. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, 
zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie 
do odbioru zawierające następujące dane:
- imię i nazwisko kierowcy,
- serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu,
- numer i datę zamówienia.
Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem 
tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
17. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo 
odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia 
bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez 
Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest  odpowiedzialny  
wobec  Sprzedawcy za koszty  poniesione w związku z brakiem upoważnienia w 
szczególności koszty składowania Wyrobów.
18. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego 
przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym 
miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
19. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego niebędącego 
Konsumentem brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca 
ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia  
w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane 
z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
20. W przypadku stwierdzenia wad w Wyrobach nie można wykorzystać Wyrobów 
w pracach brukarskich oraz montażowych i należy o tym fakcie niezwłocznie 
powiadomić Sprzedawcę.
21. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów i 
zabudowaniu ich przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z 
demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.

IV. OPŁATA LOGISTYCZNA I ZALICZKA
1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący będący przedsiębiorcą, 
który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną umowę 
cywilnoprawną, dotyczącą sprzedaży Wyrobów i/lub Produktów, zapłaci na rzecz 
Sprzedawcy opłatę logistyczną na zasadach określonych w ust 2 - 5.
2. Opłata logistyczna wynosi 500 zł netto i zostanie powiększona o należny podatek 
VAT za każde rozpoczęte 24 tony zamówionych Wyrobów i/lub Towarów przez 
Kupującego - przedsiębiorcę, w razie zajścia jednego lub obydwóch przypadków 
wymienionych w pkt 3. Celem uniknięcia wątpliwości, opłata logistyczna zostanie 
naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych w pkt 3.
3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, jeżeli:
a) Kupujący - przedsiębiorca zamówi Wyroby i/lub Produkty (w formie 
pełnopaletowej), które nie są produkowane w miejscu ich odbioru przez 
Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu lub nie odbierze w uzgodnionym przez 
Strony terminie.
b) Kupujący - przedsiębiorca zamówi Wyroby i/lub Produkty wg jednostek sprzedaży 
(w formie niepełnopaletowej) oraz zrezygnuje z ich zakupu lub nie odbierze w 
uzgodnionym przez Strony terminie bez względu na miejsce ich produkcji i/lub 
odbioru.
4. Datą zapłaty opłaty logistycznej jest dzień zapłaty za Wyroby i/lub Produkty 
określony w obowiązującej Strony umowie handlowej lub innej umowie 
cywilnoprawnej.
5. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania 
odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez 
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przedsiębiorcę – odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
6. Niezależnie od innych postanowień OWS, w przypadku Kupującego, który 
nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub jakiejkolwiek innej umowy 
cywilnoprawnej, dotyczącej sprzedaży Wyrobów i/lub Produktów przez 
Sprzedającego dla Kupującego, a także Kupującego będącego Konsumentem, 
zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 30% 
zamówienia.
7. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego w momencie złożenia zamówienia 
oraz potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

V. SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej ,Sprzedawca 
jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych  
w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych 
konsekwencji prawnych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o 
wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. POSTĘPOWANIE 
REKLAMACYJNE
1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec 
Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do rzeczywistej straty.
2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli 
Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie 
nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do 
wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, 
zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.
4. Jeśli Kupujący niebędący Konsumentem zabudował Produkty z wcześniej 
stwierdzonymi wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i 
ponownym zabudowaniem Produktów.
5. W przypadku stwierdzenia wady Produktów Kupujący niebędący Konsumentem 
powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamację na piśmie 
w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby Sprzedawcy.
6.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego nie 
będącego Konsumentem:
a) wniosku reklamacyjnego na piśmie,
b) faktury zakupu wyrobów, lub faktury dokumentującej dostawę Produktów 
Sprzedawcy, w ramach usługi budowlanej,
c) etykiet lub instrukcji dołączonych do Produktów zawierających datę produkcji i 
pakowania, dotyczących wszystkich Wyrobów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym.
7. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych Produktów, z 
których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania 
reklamacji zgłoszonej przez Kupującego niebędącego Konsumentem warunki jej 
usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
8. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to Produkty 
wadliwe po wymianie stają się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub 
naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego niebędącego Konsumentem 
jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktów jest 
nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Produktów.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów 
powstałe w wyniku:
a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych 
Produktów,
b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami 
zakupionych Produktów,
d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
e) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

VII. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie 
dotyczy produktów z grupy TERMALICA)
1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie 
odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym 
procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia 
te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów 
spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią 
podstawy do reklamacji.
2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. 
Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, 
wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór 
dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem 
wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych 
technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu 
cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także 
uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne 
mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących 
z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic  
w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na 
skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe 
okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie 
wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od 
producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju 
i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. 
Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas 
użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

4. W  szczególnych  wypadkach na  powierzchni  Produktów mogą być  obecne 
włoskowate mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a 
zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko 
to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. 
Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikrospękania 
skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są 
powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności 
nie stanowią podstawy do reklamacji.
5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych) mogą 
występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się 
formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji na-
wierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i 
nie stanowi podstawy do reklamacji.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ
1. BRUK-BET Spółka z o.o. udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby.
2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje produktów objętych gwarancją 
oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały 
określone w dokumentach: Warunki Gwarancji Jakości oraz Warunki Gwarancji 
Jakości Elementów Kanalizacyjnych, dostępnych na stronie internetowej  
www.bruk-bet.pl.

IX. OPAKOWANIA
1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.
2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro – stanowią 
opakowania zwrotne. 
3. Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dokonujących 
zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona 
Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w 
ciągu 150 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, 
ich wartość podlega fakturowaniu.
4. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących palety 
zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.
5. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego niebędącego Konsumentem 
w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 150 dni od daty 
ich wydania. Palety transportowe muszą być w takim przypadku zwrócone do 
magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzedawca 
ma prawo odmówić przyjęcia palet.
6. Niektóre  rodzaje  kostek  posiadają  kostki  brzegowe  i połówkowe,  które 
są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m 
kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, 
zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego nie będącego 
Konsumentem poprzez docinanie całych kostek.
7. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna wyrobu.
8. W  przypadku,  gdy Produkty  znajdujące  się  na  paletach  transportowych 
są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać 
je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków 
atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej 
ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.
9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej 
sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.
10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne 
formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni 
lub długości)
11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane 
ilości Produktów uwzględniają te spoiny.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Kupujący niebędący Konsumentem może odstąpić od umowy w przypadku 
zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy 
strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę, jeżeli 
Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego 
w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów i Wyrobów dłuższej niż 14 dni.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne lub 
niewykonalne nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień 
OWS.
4. Kupujący niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za skutki podania w 
zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną 
realizację zamówienia.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia 
przez właściwy sąd powszechny.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia  
w jakikolwiek praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa.

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU 
KODEKSU CYWILNEGO.
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Nieciecza 199

Tarnów, ul. Mroźna 18

Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 104

Fugasówka, k. Zawiercia ul. Reja 4

Gdańsk, ul. Kościuszki 7/9

Kraków, ul. Bociana 16

Kraków, ul. Rybitwy 4

Kielce, ul. Ściegiennego 240

Krzemienica, k. Rzeszowa Krzemienica 3A

Lesznowola, k. Warszawy ul. Słoneczna 217

Lublin, ul. Pancerniaków 16  

Mikołów/Bujaków, ul. Dworcowa 5

Nowy Sącz, ul. Węgierska 79

Nowy Targ, ul. Szaflarska 103b

Racibórz, ul. Łąkowa 26h

Skierniewice ul. Czerwona 18A

Sosnowiec, ul. Stawowa 4

Zamość, ul. Krasickiego 17

tel.: 14 644 44 44

tel.: 14 637 77 77 

tel.: 33 822 20 30 

tel.: 32 672 74 00

tel.: 668 178 339 

tel.: 12 415 07 77 

tel.: 12 651 04 20

tel.: 41 348 99 80

tel.: 17 858 11 99 

tel.: 22 736 26 27 

tel.: 81 749 66 44 

tel.: 32 302 74 40

tel.: 18 447 06 66 

tel.: 18 266 87 16

tel.: 32 415 23 53

tel.: 46 832 57 77

tel.: 32 363 70 00 

tel.: 84 627 28 46 
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