
TERAZZO®

FORMATY [cm]:

TYPY POWIERZCHNI:

gr. 8 cm 40x250; 40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60

gr. 12 cm 40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60; 60x200; 60x160; 60x120; 60x100; 60x80; 60x60

gr. 15 cm 40x200; 40x160; 40x120; 40x100; 40x80; 40x60; 60x200; 60x160; 60x120; 60x100; 60x80; 60x60

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: TARNÓW

BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801 209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl

ABAKUS®
gr. 8, 12, 15, cm

KARTA 
TECHNICZNA

granit kremowy - gruboziarnisty granit szary jasny - gruboziarnistydiabaz

granit jasny - gruboziarnisty granit szary - gruboziarnisty marmur biały

Elementy ścienne Abakus® to nie tyle dekoracyjny, ile praktyczny 
sposób na zwieńczenie utwardzonej nawierzchni tarasu czy podjazdu. 
Ich zadaniem jest nie tylko obrzegowanie i rozdzielenie poszczególnych 
stref. To produkty, które w zależności od wysokości, spełniają też 
funkcje palisadowe – wyższe odegrają rolę bezpiecznego wykończenia 
schodów i murków, a niższe ustabilizują powierzchnię z kostki czy płyt. 
Ich użycie podniesie również walory wizualne przestrzeni – zwłaszcza 
jeśli mowa o oryginalnych odcieniach (takich jak ciemny diabaz i biały 
marmur) czy modnym wykończeniu Terazzo® imitującym naturalne 
granity i gresy.

Z masywnych płyt betonowych Abakus® można również formować 
niesztampowe donice wypełnione bujną roślinnością. Rozwiązania 
sprawdzą się też w roli klombów, kwietników otaczających przestronny 
taras czy rabatek ciągnących się wzdłuż chodników. Inne zastosowanie 
ścian Abakus® ma przełożenie na funkcjonalność strefy wokół domu. 
Dzięki płytom o wysokości od 60 do nawet 250 cm możliwe jest 
rozgraniczenie poszczególnych obszarów użytkowych. Tak wysokie 
palisady mogą zamienić się w przegrodę oddzielającą śmietnik od 
skweru wypełnionego trawą, pozwolą wytyczyć przestrzeń do zabawy 
dla dzieci czy wydzielą na podjeździe miejsce do parkowania.



ZABUDOWA ELEMENTÓW ABAKUS
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Pod zabudowę elementów Abakus należy wykonać 
wykop na głębokość ok. 30-40 cm i wykonać podbu-
dowę grubości 10 cm z kruszywa lub żwiru. Elementy 
układa się na warstwie gęstoplastycznego betonu 
o grubości 10-20 cm, a następnie obkłada (klinuje) 
obustronnie, tym samym tworząc betonowe podpo-
ry. Głębokość osadzenia elementów w warstwie be-
tonowej powinna wynosić 1/3 wysokości montowa-
nego elementu, natomiast w przypadku elementów 
powyżej 160 cm - 1/4 wysokości. W przypadku za-
budowy palisad stanowiących podparcie dla skarpy 
gruntowej, ścianę elementów należy wyłożyć folią 
uszczelniającą i wykonać warstwę oddzielającą ze 
żwiru lub kruszywa o szerokości ok. 20 cm. W dol-
nej części zasypu zaleca się ułożyć rurę drenażową 
w celu odprowadzenia wody opadowej. Ze względu 
na lekko stożkowaty kształt elementów uwarunko-
wany względami technologicznymi, każda palisada 
musi być oddzielnie wypionowana i osadzona. 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 
zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- wymiar główny ≤ 1 m
- wymiar główny > 1 m

±5 mm
±15 mm

Nasiąkliwość ≤ 7%

Minimalna klasa betonu C 40/50
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