
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE
NA TWÓJ TARAS
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TARAS W NOWOCZESNYM
STYLU

Surowa forma w połączeniu z niezwykle przemyślaną gamą kolo-
rystyczną, czerpiącą z bogactwa natury, oraz pięcioma rodzajami 
wykończeń powierzchni sprawiają, że płyty Architect® są wyszukaną 
propozycją dla strefy tarasowe i ogrodowej, w której liczy się każdy 
detal.

gresso białe

PŁYTY TARASOWE

ARCHITECT®

Płyty tarasowe Architect® już na etapie produkcji zostają zabezpie-

czone ochroną Perlon® LAMINO®. Ochrona polega na powlekaniu po-

wierzchni odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic o zapla-

nowanych własnościach fizycznych i użytkowych, zapewniając łatwe  

utrzymanie nawierzchni w czystości.

Dowiedz się więcej na: www.bruk-bet.pl/perlon-lamino

OCHRONA NAWIERZCHNILAMINO
®

PERLON®



ARCHITECT
PŁYTY POJEDYNCZE

granit kremowy perła srebrno-stalowa

Wymiary [cm]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety 

[t]
Ilość warstw na 

palecie

40x40 54 56 (t) 0,778 0,806 (t) 1
80x40 27 28 (t) 0,778 0,806 (t) 1
60x60 36 38 (t) 1,167 1,232 (t) 1
80x80 26 28 (t) 1,498 1,613 (t) 1

(t) - terazzo

40x40 80x40

80x80 60x60

gr. 4 cm

mikrofaza
Płyta gładka

Eleganckie nawierzchnie tarasowe wymagają wykończenia w naj-
drobniejszym detalu. Dlatego fugi pomiędzy płytami polecamy 
wypełniać specjalnie frakcjonowanymi kruszywami szlachetnymi  
o nazwie Granofuga. 

Do fugowania płyt tarasowych można także zastosować wodoprze-
puszczalną fugę żywiczną Bruk-Bet Prestige.

Więcej informacji o metodach fugowania na stronie internetowej 
www.bruk-bet.pl



METALIC COLOR-PÓŁMAT
Płyty 80x40, 40x40

Płyty 80x40, 40X40

RUSTICAL

granit kremowygranit czarnygranit biały granit szary jasny

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła kremowaperła srebrno-biała

perła stalowa perła stalowo-antracytowa

MULTIGRAN®

otoczak szaryotoczak bursztynowy

Płyty 80x80, 80x40, 40X40

COLOR-MAX

kremowyszary jasny antracytowyszary ciemny

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON® TERAZZO

RUSTICAL

TERATEC

Płyta 80x80

Płyta 60x60, 40x40

Płyta 80x80

Płyta 40x40

Płyta 40x40

gresso stalowe

granit szary jasny - gruboziarnisty

gresso białe

granit biały

gresso białe

granit jasny - gruboziarnisty

granit kremowy - gruboziarnisty

marmur biały

marmur biały

granit kremowy

granit jasny - gruboziarnisty

gresso stalowe

granit szary - gruboziarnisty

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

ARCHITECT® TYPY NAWIERZCHNI

gresso koralowe

granit czarny

granit szary jasny - gruboziarnisty

granit szary jasny - gruboziarnisty

granit szary - gruboziarnisty

granit szary - gruboziarnisty

granit szary - gruboziarnisty

granit czarny

gresso koralowe



ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Płyty tarasowe ROMANTICA® 

Płyty tarasowe DESKA OGRODOWA

Płyty tarasowe PROFIT

www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® SP. Z O.O.
NIECIECZA 199
33-240 ŻABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047
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