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www.bruk-bet.pl



NOWOCZESNE

OGRODZENIA
BETONOWE

PROSTOTA, ELEGANCJA,
MINIMALIZM

Ogrodzenie nie tylko chroni dom i posesję, ale stanowi także ele-

ment dekoracyjny, wpływający na estetykę otoczenia. Ogrodzenie 

powinno pasować do bryły budynku, rodzaju elewacji, charakteru 

ogrodu (np. rodzaju nawierzchni) oraz otoczenia. Obecnie coraz 

większą popularnością cieszą się ogrodzenia z bloczków betono-

wych. Do ich budowy warto użyć pustaków ogrodzeniowych.

Bez wątpienia ogrodzenia betonowe (ich cena jest konkurencyj-

na w porównaniu do innych rodzajów konstrukcji) to nowoczesne 

rozwiązanie, które coraz częściej można zobaczyć w polskich mia-

stach i poza nimi. Współczesne ogrodzenia systemowe betonowe 

to już nie wysokie, nieestetyczne mury, a eleganckie, niebanalne 

i wyszukane konstrukcje z ładnymi przęsłami różnego rodzaju i 

wielkości. Takie ogrodzenia przyciągają uwagę, a do tego skutecz-

nie chronią posesję.

Pustaki i cegły betonowe są trwałe i odporne na słońce, pro-

mienie UV, deszcz, śnieg, wiatr. Przez wiele lat zachowują ładny 

wygląd. Mają bogate wzornictwo i ciekawą kolorystykę, co daje 

możliwość dopasowania ich do każdego domu i różnych sty-

lów architektury. Do wyboru są pustaki lub cegły o powierzchni 

gładkiej, porowatej lub łupanej. Przenikające się kolory w bar-

wach ziemi oraz widoczne ziarna grubego kruszywa sprawiają, 

że elementy ogrodzeniowe wyglądają jak wykonane z kamienia 

naturalnego.

Z pustaków i cegieł betonowych można wznosić mury pełne lub 

tylko podmurówki przęseł oraz słupki. Jako wypełnienia ogro-

dzenia można wykorzystać elementy drewniane lub metalowe 

w różnym stylu.



Ogrodzenia Galant są dostępne w wersji Uni Split. Struktura 

łupanego kamienia w kolorystyce od szarości do brązów wygląda 

naturalnie, ciekawie załamuje światło. Ogrodzenia Galant to 

przykład uniwersalnego wzornictwa. Ogrodzenie z nich zbudo-

wane będzie dobrze wyglądać zarówno z nowoczesnym bu-

dynkiem, jak i bardziej klasycznymi domami.

Bloczki Continental mają gładką powierzchnię bez efektu ziar-

nistej struktury. Są dostępne w kolorystyce Color-Mix, czyli jako 

melanże w palecie od szarości po ciepłe brązy. Pustaki mają 

kształt wydłużonych prostokątów (50x22 cm), elementy na 

słupki są kwadratowe (38x38 cm). Grubość muru wynosi 22 cm. 

Ogrodzenie z pustaków Continental dobrze komponuje się z no-

woczesną architekturą.

Cegły Uni Split stanowią doskonałą alternatywę dla popularnych 

i już opatrzonych ogrodzeń z cegły klinkierowej. Mają kla-

syczną formę cegły pełnej o wymiarach 22x10,5x6,5 cm. Ich 

powierzchnia jest łupana o delikatnych nierównościach, w kolo-

rach melanżowych podobnie jak pustaki Galant. Cegłę Uni Split 

muruje się tradycyjnie na zaprawie cementowej lub zaprawie do 

cegły klinkierowej. Powstałe spoiny pomiędzy cegłami należy 

wypełnić fugą cementową  dostępną w czterech uniwersalnych 

kolorach. Ogrodzenie z elementów drobnowymiarowych będzie 

doskonale komponować się z architekturą dworkową, klasyczną 

i rustykalną.

Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować poglądowo. Producent zastrzega 
sobie prawo do dokonywania zmian. Powielanie i wykorzystywanie materiałów zawartych 
w  folderze, również częściowe, tylko i wyłącznie za zgodą BRUK-BET.

OGRODZENIA GALANT, 
CONTINENTAL, CEGŁY UNI SPLIT



CONTINENTAL
OGRODZENIA GŁADKIE

Regularny kształt prostokąta oraz gładka struktura powierzchni zapewnią 

wrażenie bardzo zadbanego i stylowego ogrodzenia. Stonowane, naturalne 

kolory będą harmonijnie współgrały z otoczeniem. Idealny materiał do stwo-

rzenia eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.

PUSTAK Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

50x22x20 cm 40* / 50 1,056* / 1,300

SŁUPEK Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

38x38x20 cm 24 0,677

DASZKI Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

38x38x5 cm 48 0,768

50x22,5x5 cm 80 0,992

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

Pustak 27,40
37,00

33,70
45,51

Słupek 28,80
39,50

35,42
48,59

Daszek 38x38x5 30,00
42,00

36,90
51,66

Daszek 50x22,5x5 28,00
39,90

34,44
49,08
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* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych



Palisady

NOVATOR

Stopnie blokowe

BAZA

Płyty tarasowe

NOVATOR 60x30

TARNÓW, SKIERNIEWICE

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

COLOR-MIX® / COLOR

wapień spiżowy

wapień kamienny

wapień muszlowywapień dewoński

pastelowa harmonia biały

wapień biało-szary

antracytowy

wapień antracytowywapień szary

SŁUPEK + DASZEK

TARNÓW

SŁUPEK + DASZEK

PUSTAK + DASZEK PUSTAK + DASZEK

N

NN

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.



GALANT UNI SPLIT®

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: 

czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki 

murków. Wszystkie pustaki posiadają wymiary 40x20x20cm oraz podfazowa-

nia 10x10mm 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 Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

40x20x20 cm 48* / 60 1,1* / 1,48

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

40x20x20 cm 40* / 50 1,05* / 1,34

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

Dwustronnie łupany 20,90
33,00

25,71
40,59

Czterostronnie łupany 27,90
40,00

34,32
49,20

40
20

20
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* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych



UNI-SPLIT® 

piaskowiec żółty

brekcja spiżowa

biały

brekcja karbon

brekcja muszlowa brekcja kamienna

brekcja kamienna

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

KWARCYT

czarny

N

N

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



OGRODZENIA

WZORY UŁOŻEŃ
CONTINENTAL



GALANT UNI SPLIT



ZADASZENIA 
MURKÓW I SŁUPKÓW

DWUSTRONNIE ŁUPANY (grubość 6 cm)

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY (grubość 6 cm)

ZADASZENIA - gr. 6 cm Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

100x27,5 cm 36 1,26

100x21,5 cm 36 1,160

45x27,5 cm 72 1,18

40x40 cm 72 1,420

50x40 cm 72 1,28

Dwustronnie łupany Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

100x27,5 63,25
87,50

77,80
107,63

100x21,5 51,75
80,50

63,65
99,02

Czterostronnie łupany Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

45x27,5 32,20
41,00

39,61
50,43

40x40 44,85
50,00

55,17
61,50

50x40 50,60
49,00

62,24
60,27

100 100

504045
404027,5

27,5 21,5

100 100

504045
404027,5

27,5 21,5

ELEMENTY ŁUPANE

PR
O

M
O

CJ
A



UNI-SPLIT® 

piaskowiec żółty

brekcja spiżowabrekcja karbon

brekcja muszlowa brekcja kamienna

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

KAMIEŃ CIOSANY

100x21,5 | 40x40 | 40x50

100x21,5 | 40x40 | 40x50

100x27,5 | 45x27,5

100x27,5 | 45x27,5

N

biały

brekcja kamiennaczarny

N

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



CEGŁA UNI SPLIT®

Piękna łupana powierzchnia licowa przywołująca na myśl naturalny materiał 

skalny, niewielkie urokliwe elementy oraz stonowana, uniwersalna kolorysty-

ka - to najlepsza charakterystyka Cegły Uni Split. Stanie się ona idealnym 

uzupełnieniem ogrodowych schodów, w postaci subtelnych murków, oraz 

ozdobą okazałych ogrodzeń utrzymanych w tradycyjnym stylu. 

CEGŁA Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

22x10,5x6,5 cm 480 1,56

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

UNI SPLIT 4,70 5,78

UNI SPLIT ANTIC PLUS 5,80 7,13

22
10,5

6,5

OGRODZENIA ŁUPANE



RODZAJE WYKOŃCZEŃ

UNI SPLIT® UNI SPLIT® antic plus (obijane w młynie)

UNI-SPLIT® 

piaskowiec żółty

brekcja spiżowabrekcja karbon

brekcja muszlowa

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

FINEZJA

TARNÓW



SOLIDO

Doskonała propozycja do wznoszenia ogrodzeń oraz wszelkiego rodzaju 

murków w strefie ogrodowej. Bloczki są dwustronnie łupane, bloczek narożny 

trzystronnie a słupek czterostronnie łupany. Murki Solido mogą stanowić 

zarówno budulec słupków i podstawy ogrodzeń, jak i okazać się pomocne 

podczas wykonywania ścianek oddzielających poszczególne strefy w ogro-

dzie, porządkując tym samym przestrzeń.

BLOKI POJEDYNCZE Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

60x15x22,5 cm 15 0,678

55x15x22,5 cm narożny 25 1,150

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

60x15x22,5 cm 77,00 94,71

55x15x22,5 cm narożny 79,00 97,17

MURKI I OGRODZENIA ŁUPANE

55
22,5

15

60
22,5

15



UNI-SPLIT® 

piaskowiec żółty

brekcja spiżowabrekcja karbon

brekcja muszlowa

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

PLANTA

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



OGRODNIK

Delikatne, prostokątne elementy o niewielkiej grubości stworzyły kolekcję 

Ogrodnik – idealną do wznoszenia eleganckich rabat i klombów zielonych, 

niewysokich murków, lekkich obrzegowań i wielu innych funkcjonalnych kon-

strukcji małej architektury, które wprowadzają do ogrodowych aranżacji 

dynamikę i naturalny urok.

ZESTAW BLOCZKÓW Ilość na 
palecie [szt.]

Ilość na 
palecie [m2]

Waga palety [t]

40x12x12 cm 48

5,76 1,550
30x12x12 cm 48

20x12x12 cm 48

10x12x12 cm 48

KOMPLET - 0,12 m2 szt. / 
komplet

40x12x12 cm 1

30x12x12 cm 1

20x12x12 cm 1

10x12x12 cm 1

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

m2 550,00 676,50

40 30

20 10

12

12 12

12

12

12 12

12

MURKI I OGRODZENIA ŁUPANE



UNI-SPLIT®  ANTIC PLUS

piaskowiec żółty

brekcja spiżowabrekcja karbon

brekcja muszlowa

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

FINEZJA

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW
[OBIJANE W MŁYNIE]



GARDENIT® BOX ANTIC

Trzy duże formaty, stylistyka inspirowana strukturą skał okruchowych, sub-

telne postarzenie elementów wykończonych techniką antic – Gardenit Box 

idealnie sprawdzi się w roli wolnostojących murków tworzących funkcjonalne 

podziały przestrzeni ogrodowej. Świetnie sprawdzą się w roli obrzeży rabat 

i trawników, ułatwiając koszenie oraz zapobiegając przerastaniu trawy na 

ścieżki.

ZESTAW BLOCZKÓW Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

22,5x22,5x16,5 cm 18 1,53

22,5x22,5x22,5 cm 15 1,64

30x22,5x16,5 cm 18 1,53

30x22,5x22,5 cm 15 1,64

45x22,5x16,5 cm 18 1,53

45x22,5x22,5 cm 15 1,64

KOMPLET - 022 m2 szt. / komplet

22,5x22,5 1

30x22,5 1

45x22,5 1

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

Komplet gr. 16,5 (szt.) 106,00 130,38

Komplet gr. 22,5 (szt.) 125,00 153,75

Grubość 16,5 (m2) 483,00 594,09

Grubość 22,5 (m2) 570,00 701,10

16,5

22,5 22,5 22,5

16,5 16,5

3022,5 4522,5

22,5 22,5

22,5

30 22,5

22,5

45
22,5

MURKI I OGRODZENIA ŁUPANE



UNI-SPLIT® ANTIC 

piaskowiec żółty

brekcja spiżowabrekcja karbon

[OBIJANE POZIOME KRAWĘDZIE]

brekcja muszlowa

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

ROMANTICA

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



ŚCIANY ABAKUS®

Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe elementy modular-

ne o zaplanowanych wymiarach oraz na indywidualne zamówienie. Mogą być 

zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę wysokiego obrze-

gowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, biegów schodowych oraz ra-

bat kwiatowych, widokowej ściany wolnostojącej lub oporowej, ogrodzenia 

itp. Poprzez swoje duże powierzchnie oraz masywność są niezwykle kreatyw-

ne stanowiąc konstrukcję zabudowy.

ŚĆIANY ABAKUS Ilość na palecie [szt.] Waga szt. [kg]

8x40x160 cm 14 118

8x40x120 cm 20 88,5

8x40x100 cm 20 74

8x40x80 cm 20 59

8x40x60 cm 20 44,5

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

40x160 660,00 811,80

40x120 515,00 633,45

40x100 400,00 492,00

40x80 350,00 430,50

40x60 275,00 338,25



TERAZZO® 

granit stalowy

granit szary organicgranit jasny

granit szary jasny

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Stopnie blokowe

STOPNIE BLOKOWE

Kostki brukowe

NOVATOR SOLO

Płyty tarasowe

MAESTRO

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



PALISADA NOVATOR®

Palisady Novator to uzupełnienie kolekcji Novator o elementy małej archi-

tektury. Oferowane w kolorach podstawowych – szary oraz grafit. Geome-

tryczne kształty i modernistyczny wzór pozwala na wykorzystanie palisad 

zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w przydomowych aranżacjach.

PALISADA NOVATOR Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

11,8x18,75x100 cm 25 1,012

11,8x18,75x80 cm 48 1,56

11,8x18,75x60 cm 70 1,75

11,8x18,75x40 cm 60 1,17

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

11,8x18,75x100 cm 76,90 94,59

11,8x18,75x80 cm 61,80 76,01

11,8x18,75x60 cm 47,50 58,43

11,8x18,75x40 cm 23,90 29,40



COLOR

grafitszary

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

100 100

40, 60, 80 40, 60, 80

Stopnie blokowe

NOVATOR

Kostki brukowe

NOVATOR SOLO

Płyty tarasowe

ARCHITECT

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



PALISADA PRESTO

Palisady Presto zachowują prostą nowoczesną optykę, a zarazem elegancję. 

Wykorzystywane są w przydomowych tarasach jako murki obrzegowujące 

oraz do różnorodnych budowli małej architektury ogrodowej. Idealnie kom-

ponują się w sąsiedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek 

brukowych oraz płyt. Mogą być zabudowywane również poziomo w formie 

obrzeża lub minipalisady. Wszystkie dostępne warianty kolorystyczne Color-

-Mix® oraz Color posiadają ochronę powierzchni Hydrostop. Palisada Presto 

produkowana jest jako monoblok o jednakowym wybarwieniu na wszystkich 

powierzchniach. PALISADA PRESTO Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

8x30x100 cm 33 1,78

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

szary, grafit 60,00 73,80

biały 75,00 92,25

wapień muszlowy 75,00 92,25

wapień dewoński 75,00 92,25



grafit

szary

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

biały

wapień muszlowy

wapień dewoński

COLOR-MIX® / COLOR

Stopnie blokowe

NOVATOR

Kostki brukowe

NOVATOR AKORD

Płyty tarasowe

REALIT

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



PALISADA NOSTALIT®

PALISADY NOSTALIT® posiadają zaokrąglone krawędzie i naroża. Stosowane 

są w zabudowach murów oddzielających, zabezpieczeń skarp i zboczy, wy-

sokich klombów, rozgraniczeń posesji, placów zabaw dla dzieci, parkingów, 

obrzegowań terenów, schodów, zejść lub zjazdów.

PALISADA NOSTALIT Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

18x18x120 cm 25 1,72

18x18x100 cm 25 1,45

18x12x80 cm 48 1,35

18x12x60 cm 70 1,54

18x12x40 cm 84 1,638

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

120 - szary 89,00 110,09

100 - szary 75,40 92,74

80 - szary 36,60 45,02

60 - szary 28,60 35,18

40 - szary 14,60 17,96

120 - grafit 113,50 139,61

100 - grafit 95,70 117,71

80 - grafit 46,40 57,07

60 - grafit 36,30 44,65

40 - grafit 17,95 22,08



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

COLOR

grafitszary

Stopnie blokowe

BAZA

Kostki brukowe

VISIO

Płyty tarasowe

PLANTA

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



PALISADA MEANDER®

Zespalające palisady o średnicy 200 mm, posiadają przekrój koła z czę-

ściowym wcięciem o tym samym promieniu. Powstające zazębienia typu 

„wpust-wypust” zapewniają szczególne suche zespolenie, umożliwiające 

przenoszenie dużych obciążeń bocznych. Właściwości te zostają zachowane 

również w ułożeniach łukowych. Nie bez znaczenia dla łatwości zabudowy 

oraz wzrostu wytrzymałości są wewnętrzne osiowe wydrążenia. Charaktery-

styczny obrys palisad, różne wysokości oraz możliwość obracania w pionie, 

pozwalają osiągnąć nieograniczone wręcz sposoby kreowania linii wyjątkowo 

pięknych, o regularnym przebiegu. Palisady ogrodowe Meander ofe-

rowane w podstawowej kolorystyce wykorzystywane są do budowy murów 

oporowych, zboczy, rozgraniczeń posesji i klombów kwiatowych. PALISADA MEANDER Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

20x17,5x120 cm 25 1,7

20x17,5x100 cm 25 1,357

20x17,5x80 cm 30 1,38

20x17,5x60 cm 50 1,7

11x9,5x40 cm 128 1,152

CENA Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

120 - szary 88,40 108,73

100 - szary 70,60 86,84

80 - szary 59,80 73,55

60 - szary 44,20 54,37

40 - szary 7,50 9,23

40 - grafit 9,50 11,69



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

grafitszary

Stopnie blokowe

BAZA

Kostki brukowe

KONTUR

Płyty tarasowe

ROMALIT

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

COLOR TARNÓW



PALISADA UNI SPLIT®

PALISADA UNI SPLIT Ilość na 
palecie [szt.]

Waga palety 
[t]

Zużycie na
1 mb

15x15x120 cm 24 1,460

6,67

15x15x100 cm 28 1,42

10x15x80 cm 50 1,42

10x15x60 cm 60 1,26

10x15x40 cm 100 1,42

10x15x30 cm 120 1,26

Grubość 15 cm Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

15x15x120 110,00 135,30

15x15x100 91,00 111,93

Grubość 10 cm Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

10x15x80 51,00 62,73

10x15x60 37,80 46,49

10x15x40 25,50 31,37

10x15x30 18,30 22,51

Łupane powierzchnie licowe, melanżowe połączenia kolorystyczne oraz sty-

kowa zabudowa - Palisady Uni Split to świetnia propozycja do wznoszenia 

elementów małej architektury ogrodowej. Mogą oddzielać strefy przezna-

czone dla pieszych, stabilizować krawędzie nawierzchni wykonanej z kostki 

brukowej lub stanowić wykończenie eleganckich, stylowych schodów.



UNI-SPLIT® 

piaskowiec żółty

brekcja spiżowabrekcja karbon

brekcja muszlowa brekcja kamienna

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Kostki brukowe

KONTUR

Płyty tarasowe

KAMIEŃ CIOSANY

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

TARNÓW



GAZONY

GAZON LEGO Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

40x30x20 cm 
[SKIERNIEWICE]

45 1,062

GAZON FLORA KSIĘŻYC Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

Ø 30x20 cm 
[FUGASÓWKA]

60 0,66

Ø 50x30 cm
[FUGASÓWKA]

12 0,56

GAZON FLORA PROSTOKĄT Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

60x40x25 cm
[FUGASÓWKA]

16 0,752

GAZON LEGO Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

40x30x20 cm - szary 28,60 35,18

40x30x20 cm - grafit 32,90 40,47

GAZON FLORA KSIĘŻYC Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

Ø 30x20 cm - szary 15,60 19,19

Ø 30x20 cm - grafit 17,80 21,89

Ø 50x30 cm - szary 37,00 45,51

GAZON FLORA PROSTOKĄT Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

60x40x25 cm - szary 37,00 45,51

60x40x25 cm - grafit 44,40 54,61

Gazony to betonowy produkt do budowli elementów ogrodowych i miejskich 

porośniętych roślinnością tzw. wiszących ogrodów czy zasłon widokowych 

i rabatów kwiatowych. Do wyboru mamy gazony typu księżyc o średniach 

Ø30x20 i Ø 50x30, oraz prostokątne 60x40x25 i 40x30 cm.

Gazony wykonane są z jamistego betonu na bazie kruszywa otoczakowego. 

Zazębiające się profile kołowe gazonów zapewniają stabilne poziome po-

łączenie zespalające, co daje możliwość zastosowania gazonów m.in. jako 

betonowego ogrodzenia zewnętrznego. To ekologiczne wyroby do montażu 

budowli ogrodowych i miejskich porośniętych roślinnością (wiszące ogrody, 

kwitnące stoki, piramidy, murki, kaskady, mury kwiatowe), zasłon widoko-

wych oraz wiatrowych, ścian tłumiących hałas uliczny i przemysłowy, ścian 

oporowych, zabezpieczeń skarp, zboczy, wzniesień tworząc gazonowe mury 

kwiatowe.

LEGO | FLORA KSIĘŻYC | FLORA PROSTOKĄT



PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

grafitszary

Stopnie blokowe

BAZA

Kostki brukowe

CREATIV

Płyty tarasowe

DREWNO
OGRODOWE ALTUS

Z przyczyn technicznych druku, rzeczywiste kolory mogą 
odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach 
i fotografiach. Dokonując zakupu, zalecia się konsultację 
ze sprzedawcą.

COLOR SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA



DO PUSTAKÓW OGRODZENIOWYCH
I BLOCZKÓW OGRODOWYCH

PROFESJONALNE
KLEJE

BRUK-BET STRONG

Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków 

betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków 

ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo- 

budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie ele-

mentów o porowatej lub nieporowatej powierzchni. 

Bruk-Bet STRONG to dwuskładnikowa, szybkoschnąca kotwa che- 

miczna, łacząca metale z betonem i kamieniem. Cechuje ją wysoka 

wytrzymałość i twardość spoiny oraz szybki czas wiązania.

BRUK-BET FIX
2 min

+5°C/+35°C

25-40 min

Czas pracy w 20°C

Temperatura aplikacji

Czas wiązania w 20°C

3-12 min

-10°C/+45°C

20-180 min

Czas pracy w 20°C

Temperatura aplikacji

Czas wiązania w 20°C

Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

290 ml 24,60 30,26

Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

300 ml 49,00 60,27



IMPREGNATY

RENOVATOR IMPREX  

RENOVATOR LAMINO

Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej 
jakości i trwałości z filtrem UV, służący do impregnacji wszelkiego 
rodzaju kostek, płyt brukowych i ogrodzeń różnych producentów. 
Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię, jednocześnie nie 
tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem 
trudnych do czyszczenia zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia 
utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.

Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyższej 
jakości do powierzchni brukowych. Intensyfikuje kolor, wzmacnia 
powierzchnię tworząc dodatkową powłokę odporną na ścieranie, 
nadaje powierzchni delikatny połysk. Dodatkowo zabezpiecza 
przed wchłanianiem trudnych do usunięcia zabrudzeń.

j.m. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

1l 49,35 60,70

5l 231,00 284,13

j.m. Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]

1l 73,50 90,41

5l 330,75 406,82

DO PŁYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH, 
KAMIENI DEKORACYJNYCH I OGRODZEŃ



Kalkulator ogrodzeń Bruk-Bet to prosta i intuicyjna aplikacja, 

przy użyciu której możemy narysować schematyczny pro-

jekt naszego ogrodzenia w układzie liniowym lub łamanym, 

z zaznaczeniem słupków, przęseł, furtki i bramy, a następnie 

zobaczyć jego model w widoku 3D. Po narysowaniu schematu, 

jednym przyciskiem możemy wygenerować zestawienie mate-

riałowe, zawierające ilości i ceny katalogowe pustaków, blocz-

ków oraz zadaszeń potrzebnych do zbudowania planowanego 

ogrodzenia.

KALKULATOR
OGRODZEŃ

Firma Bruk-Bet posiada szeroką ofertę produktową w zakresie pu-

staków i bloczków z serii UNI SPLIT stosowanych do budowy stylo-

wych i nowoczesnych ogrodzeń oraz murków ogrodowych. W celu 

ułatwienia naszym klientom dokonania wyboru najbardziej dla 

nich optymalnego modelu ogrodzenia, przygotowaliśmy specjalny 

kalkulator umożliwiający łatwe zaplanowanie obiektu i obliczenie 

ilości potrzebnych do zabudowy materiałów.

OGRODZENIE DOMU

ZAPROJEKTUJ,
OBLICZ, ZAMÓW

WEJDŹ NA: 
www.bruk-bet.pl/kalkulator

ZAPROJEKTUJ 
OGRODZENIE

WYGENERUJ WYCENĘ
I ZAMÓW U DYSTRYBUTORA

1

2

3



Kalkulacja nr: 113/OGR/BB/2022

Data: 2022-06-08

Bruk-Bet Sp. z.o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP 517-020-05-80
KRS 0000270323 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki 299 mln zł

Klient:
Adam
Nieciecza 199
Inwestycja/Inwestor:
BPiR

Lp. Asortyment Jedn. Ilość Cena netto PLN Wartość netto PLN

1. Galant Uni Split 4-stronnie łupany
brekcja karbon

szt. 30 40.00 1200.00

2. Galant Uni Split 2-stronnie łupany
brekcja karbon

szt. 40 33.00 1320.00

3. Zadaszenie 45x27.5 cm
brekcja karbon

szt. 5 41.00 205.00

4. Zadaszenie 100x27.5 cm
brekcja karbon

szt. 8 87.50 700.00

Razem: 3425.00

Forma dostawy: Odbiór własny

Podane ceny są cenami netto katalogowymi, należy do nich doliczyć podatek VAT.
W celu uzyskania szczegółowej wyceny prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym dystrybutorem Bruk-Bet.
Aktualna lista dostępna na: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic



SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU

Przed przystąpieniem do budowy, należy odpowiednio wymierzyć 
i rozplanować wszystkie elementy ogrodzenia.
Wcześniejsze ustalenie wysokości słupków, podmurówki, 
formy przęseł, rodzaju furtek i bram pozwoli na obliczenie  
odpowiedniej ilości potrzebnego materiału.

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora umożliwiającego łatwe 
zaplanowanie ogrodzenia i obliczenie ilości potrzebnych do za-
budowy materiałów:

www.bruk-bet.pl/kalkulator

Fundament ciągły osadzamy poniżej strefy przemarzania 
(głębokość w polskich warunkach wynosi od 0,8 m do 1,4 m). 
Szerokość fundamentów powinna być zbliżona do szerokości 
użytych bloczków ogrodzeniowych.

W szalunek ławy żelbetowej należy wmontować zbrojenie poziome 
oraz zbrojenie pionowe słupków (zbrojenie należy wykonać 
zgodnie z projektem). Wykop zalewamy betonem klasy C20/25  
o konsystencji plastycznej. Fundament wyprowadzamy minimum 
5 cm ponad poziom gruntu.

Należy pamiętać o szczelinie dylatacyjnej co 10–15 m oraz wykonaniu 
odwodnienia wzdłuż całego ogrodzenia.

Przed rozpoczęciem montażu bloczków należy sprawdzić czy 
powierzchnia fundamentów jest równa, a następnie wykonać 
izolacje poziomą fundamentu, chroniącą przed podciąganiem 
wody do bloczków. 

1. PLANOWANIE OGRODZENIA

2. PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU

3. IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTUIzolacja pozioma
fundamentu



Po przygotowaniu fundamentu możemy przystąpić do mon-
tażu muru. Pierwszą warstwę bloczków należy ułożyć na kleju 
BRUK-BET FIX lub zaprawie cementowej. W razie konieczności 
zniwelować różnice w wysokościach elementów, aby ściśle  
i dokładnie do siebie przylegały. 

Montaż bloczków wykonywany jest za pomocą kleju BRUK – BET FIX, 
rozprowadzanego liniowo wzdłuż górnej powierzchni każdego 
bloczka i na bocznych ściankach. Nie dopuszczalne jest klejenie 
punktowe. Po ułożeniu każdej kolejnej warstwy  sprawdzamy 
poziom. Ewentualne odchylenia korygujemy 
przez zeszlifowanie lub zastosowanie klinów.

Po ułożeniu dwóch warstw pustaków wypełniamy je betonem 
C16/20. Zalecany rodzaj cementu to cementy z grupy CEM II  
i III o umiarkowanym czasie wiązania. Należy stosować beton  
o konsystencji półsuchej - gęstoplastyczny, rozprowadzony 
dokładnie i ubijany. Nie zaleca się dolewania wody do betonu 
z uwagi na zwiększenie skurczu przy wysychaniu. Beton należy 
dokładnie rozprowadzić oraz ubić w komorach pustaków. Po 
wstępnym związaniu zalewanej warstwy można przystąpić do 
budowy następnej.

Impregnacja powinna być wykonana nie wcześniej niż po upły-
wie ok. 30 dni od zamontowania ogrodzenia. Impregnację należy 
wykonać na suche i oczyszczone bloczki.
Impregnacja powinna być wykonana zgodnie z instrukcją zamie-
szczoną na stronie www.bruk-bet.pl/produkty/impregnat

Montaż daszków ogrodzeniowych należy wykonać za pomocą 
kleju i uszczelniacza BRUK–BET FIX , pamiętając o uszczelnieniu 
wszystkich połączeń i szczelin (poziomych i pionowych), tak aby 
woda nie dostała się do środka bloczków. Montaż daszków należy 
wykonać po ok. 5-7 dniach od zakończenia montażu ogrodzenia.

Montaż przęseł, furtek i bram należy wykonać nie wcześniej niż po 
upływie ok. 30 dni od montażu ogrodzenia. Elementy mocujące 
przęseł, furtki, bramy powinny być zakotwione w rdzeniu betonu 
przy użyciu kotwy chemicznej i zg. z instrukcją producenta.

Montaż ogrodzenia powinien być wykonany zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej i przepisami Prawa budowlanego, przez 
wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia kwalifika-
cyjne oraz wiedzę techniczną w zakresie warunków zabudowy 
ogrodzeń. 

4. MONTAŻ

5. IMPREGNACJA

5. MONTAŻ DASZKÓW, PRZĘSEŁ,
    FURTEK I BRAM

UWAGA!



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

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047


