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TARAS W NOWOCZESNYM
STYLU

Starannie dobrana kolorystyka oraz nieregularna struktura na-
wierzchni nadaje płytom niepowtarzalny charakter i podkreśla 
bardzo wysoką wartość estetyczną. Płyty Romantica® to idealne 
rozwiązanie do zagospodarowania przydomowych tarasów i repre-
zentacyjnej strefy wokół domu.

PŁYTY TARASOWE

ROMANTICA®



Płyty tarasowe Romantica® już na etapie produkcji zostają zabezpie-

czone ochroną Perlon® IMPREX®. Ochrona polega na nasączeniu suchej 

powierzchni wyrobów bardzo wysokiej jakości impregnatem wodnym. 

Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu za-

mknięte. Wchłanianie wody przez wyroby IMPREX jest bardzo ograni-

czone. 

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

OCHRONA NAWIERZCHNI
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IMPREX



ROMANTICA®

PŁYTY POJEDYNCZE

dolomit stalowy

Wymiary [cm]
Ilość na palecie 

[szt.]
Waga palety 

[t]
Ilość warstw na 

palecie

60x60 27 0,875 1

80x40 27 0,778 1



dolomit jasnokremowy

60x60 80x40

gr. 4 cm

mikrofaza

Struktura płomieniowana
Płyty tarasowe najlepiej jest zabudowywać metodą „na sucho” bez ko-
nieczności przyklejania płyt do podstawy betonowej. Płyty układamy na 
podsypce grubości 3-4 cm wykonanej z grysu o frakcji 2/8 mm lub Gra-
nofugi 3-5 mm. Jest to metoda ekonomiczna kosztowo i zapewnia, że po 
czasie, płyty nie będą ulegały odklejaniu i odpadaniu na skutek działania 
zmiennych warunków atmosferycznych, jak to często ma miejsce w przy-
padku płyt klejonych. Inną polecaną metodą zabudowy tarasu jest mon-
taż płyt na regulowanych wspornikach systemowych. Jest to łatwa tech-
nologia, możliwa do wykonania także dla majsterkowiczów amatorów. 

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



ROMANTICA® TYPY NAWIERZCHNI

COLOR-MIX®
Płyta 80x40, 60x60

dolomit szary jasny

dolomit stalowy

dolomit jasnokremowy

dolomit brązowy

dolomit orzechowy jasny

dolomit szary ciemny
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COLOR
Płyty 80x40, 60x60

®

IMPREX

szaryantracytowy
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