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Miło jest mi zaprezentować Państwu ofertę wyrobów BRUK-BET Prestige&Design 

na rok 2022-2023. 

Praca na polu doskonalenia oraz wprowadzania nowych rozwiązań zawsze wyróżnia-

ła Firmę BRUK-BET®, jako krajowego i światowego lidera innowacyjności.

Będąc technologiem betonu, z 38-letnim doświadczeniem oraz osobą zarządzającą 

firmą, jest mi niezmiernie miło przedstawić naszą najnowszą, a zarazem najszerszą  

i najbardziej zaawansowaną na rynku ofertę wyrobów na 2022 rok.

Stawiamy na budownictwo energooszczędne i pasywne. Energooszczędny system 

budowlany z betonu komórkowego Termalica® w zestawieniu z panelami fotowolta-

icznymi Bruk-Bet® Fotowoltaika zwiększą Państwa oszczędności oraz niezależność 

energetyczną budynków mieszkalnych. Z troską o przyszłość, budujmy razem bez-

pieczeństwo oraz komfort domów rodzinnych, a także wartość naszego otoczenia  

i krajobrazu.

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu
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Wyselekcjonowane składniki użyte  

w innowacyjnym procesie wytwórczym. 

Technologicznie zaawansowany park 

maszynowy i wiedza sztabu profesjona-

listów. Znajomość trendów w projekto-

waniu krajobrazu. 

To kluczowe składniki jakości, czyli znaku rozpoznawczego asortymentu Bruk-Bet®. 

Prowadzą do powstania unikalnych kolekcji produktów, do których należą m.in. wiel-

koformatowe płyty brukowe, ekologiczne kostki i płyty brukowe czy najnowsze płyty 

tarasowe z serii Maestro, Realit® i Architect®.

OD TRADYCJI RZEMIEŚLNICZEJ
DO PRZEMYSŁU

1984 rok wyznaczył początek działania firmy, która powstała z pasji do betonu. 

Założone ponad 38 lat temu Zakłady Wyrobów Betonowych Krzysztof Witkowski 

to dziś znane w branży przedsiębiorstwo Bruk-Bet®, którego nazwa funkcjonuje 

od 1992 roku. Ta data to milowy krok. Wtedy właśnie rodzinny biznes zajmujący się 

ręczną produkcją płyt chodnikowych i krawężników stał się pierwszym zakładem na 

terenie południowo-wschodniej Polski oferującym wibroprasowaną kostkę brukową 

– materiał innowacyjny i trwały.
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DYWERSYFIKACJA 
KLUCZEM DO SUKCESU

Kostki brukowe i płyty tarasowe to część asortymentu marki Bruk-Bet®. Firma suk-

cesywnie rozwija się też w innych gałęziach polskiego przemysłu, oferując rozwią-

zania dla branży budowlanej, prefabrykaty infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej 

i kolejowej czy produkty segmentu PV. W skład spółki wchodzą dodatkowo  

Termalica®, Termobet®, Bruk-Bet Fotowoltaika, Georyt® i Intrac®. 

Ich siłę buduje 17 zakładów produkcyjnych w Polsce i 37 linii produkcyjnych. 

System budowy Termalica® opiera się na 

wykorzystaniu betonu komórkowego. 

Materiał, potocznie określany gazobe-

tonem, powszechnie stosowany jest w 

budownictwie energooszczędnym oraz 

pasywnym, gdzie służy do wznoszenia 

zewnętrznych i wewnętrznych ścian 

jedno- i wielowarstwowych. W eko ideę 

wpisuje się też filozofia działania marki 

Bruk-Bet Fotowoltaika. To największa 

farma fotowoltaiczna w Polsce dostar-

czająca moduły fotowoltaiczne i BIPV.

Kolejne z marek wchodzących w skład 

firmy Bruk-Bet® to Georyt®, czyli zakład 

eksploatacji kruszyw wydobywanych we 

własnych czterech kopalniach, a także  

Intrac® – lider w zakresie produkcji 

wyrobów dla budownictwa infrastruk-

turalnego. W ramach tych działalności 

Bruk-Bet® oferuje wysokiej jakości 

materiały do budowy sieci komunika-

cyjnych, systemów kanalizacyjnych  

i realizacji inwestycji mających diame-

tralne znaczenie z punktu widzenia 

rozwoju gospodarczego Polski.
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JAKOŚĆ, 
DESIGN,
TRWAŁOŚĆ

Działalność Bruk-Bet® jest doceniana zarówno przez inwestorów, 

jak i środowiska eksperckie. Świadczy o tym lista prestiżowych na-

gród i najwyższych wyróżnień w kategoriach jakości, designu oraz 

solidności. Są to m.in. Laur Konsumenta Top Marka, Konsumencki 

Lider Jakości i wiele innych. Rok 2021 przyniósł marce Bruk-Bet® 

szczególne wyróżnienie. Firma zajęła I. miejsce w kategorii „Kostka 

Brukowa” w ogólnopolskim badaniu Konsumencki Lider Jakości 

2021. Przyznano ją za wyjątkowe wzornictwo, solidność produktów, 

fachowość oraz wysoką jakość.  

Ten formalny tytuł lidera branży był przypieczętowaniem wielo-

letniego doświadczenia połączonego z pasją do tworzenia wyro-

bów betonowych, a jednocześnie stanowi motor napędowy do 

dalszego rozwoju. Na liście wyróżnień przyznanych marce Bruk-

-Bet® w 2021 roku znajdują się również złote godło i zwycięstwo  

w plebiscycie Laur Klienta 2021. To jeden z najbardziej liczących 

się certyfikatów w kraju, co jest tym większym powodem do dumy. 

Świadczy o sile marki, gwarancji jakości, pozytywnych relacjach  

z Klientami i zaufaniu, jakim obdarzają oni firmę. 

 

Za tymi gratyfikacjami stoją ludzie; zaangażowani pracownicy, 

specjaliści w swojej branży i pasjonaci, którzy wkładają w swoją 

pracę nie tylko wiedzę, lecz także serce. Firma Bruk-Bet® stała się 

przestrzenią ich rozwoju, zasługując tym samym na Wyróżnienie 

Najlepszego Pracodawcy i zajęcie 12. miejsca w branży budow-

lanej w rankingu Poland’s Best Employers 2021 organizowanym 

przez Magazyn Forbes.

Pulę sukcesów poszerzają dodatkowo zaszczytny tytuł Brylantów 

Polskiej Gospodarki przyznany w czerwcu 2021 roku przez Instytut 

Europejskiego Biznesu. Bruk-Bet® w tym renomowanym rankingu 

zajął 39. miejsce spośród wszystkich przedsiębiorstw i instytucji  

(w tym państwowych) z małopolski. 
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DZIAŁALNOŚĆ
POZABIZNESOWA

Klub sportowy Bruk-Bet Termalica Nieciecza to część historii 

przedsiębiorstwa. Od wielu lat Bruk-Bet® jest sponsorem tytu-

larnym drużyny „Słoni”.

 

Czerwiec 2015 roku to data, która na stałe wpisała się w historię 

klubu z Niecieczy. Po licznych występach na poziomie B i A 

klasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał awansu do piłkar-

skiej Ekstraklasy, stając się dzięki temu jednym z najlepszych 

klubów piłkarskich Polski. Rozgrywki na tak wysokim szczeblu 

były spełnieniem marzeń sportowców i fanów klubu.

 

Rok 2015 był czasem diametralnych zmian w historii drużyny 

„Słoni”. To nie tylko data historycznego awansu, lecz także czas 

inwestycji. Na terenie Niecieczy wybudowano stadion sportowy 

z prawdziwego zdarzenia. Obiekt spełnia ekstraklasowe wyma-

gania licencyjne i stanowi inwestycję realizowaną ze środków  

z zaciągniętego kredytu. Nie był finansowany z funduszy pań-

stwowych, samorządowych czy dotacji unijnych.

 

Kolejne lata przyniosły szereg modernizacji i rozwoju. Wokół 

stadionu powstał kompleks boisk treningowych, w tym obszary 

ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano też drogi dojazdowe oraz 

parkingi.

 

Wejście do Ekstraklasy nie było jednorazowym epizodem. Po 

kilkuletniej nieobecności, w 2021 roku, drużyna Bruk-Bet Ter-

malica Nieciecza ponownie awansowała do PKO BP Ekstraklasy, 

czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce.

Firma Bruk-Bet® oraz klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza są 

założycielami Akademii Piłkarskiej. To profesjonalna i bezpiecz-

na przestrzeń do rozwoju sportowych pasji dla osób w każdym 

wieku.

 

Ze szkoleń piłkarskich w Akademii mogą korzystać zarówno 

młodsi fani piłki nożnej, jak i starsze pokolenia. Zajęcia pro-

wadzone są w 10 drużynach w kilku kategoriach wiekowych. 

Najmłodsza grupa to drużyna skrzatów, do której należą dzieci 

w wieku 6 i 7 lat. Najstarsza liczy seniorów, którzy próbują swoich 

sił w półzawodowych rozgrywkach IV Ligi Małopolskiej. Tego 

typu forma pozwala nie tyle na szlifowanie talentu, ile zapewnia 

płynne przejście pomiędzy konkretnymi grupami; od zawodni-

ków dziecięcych i młodzieży po graczy drużyny rywalizującej  

w PKO BP Ekstraklasie.

TEATR
IM. MARII I KAZIMIERZA 
WITKOWSKICH 
W NIECIECZY

Pod egidą Bruk-Bet® działa Amatorski Teatr im. Marii  

i Kazimierza Witkowskich z siedzibą w Niecieczy. Firma jest 

sponsorem i jednocześnie mecenasem realizowanych w nim 

inscenizacji sztuk teatralnych, akademii patriotycznych oraz 

okolicznościowych, a nawet projekcji kinowych 5D. 

 

Historia teatru rozpoczęła się w 1916 roku. W 100-lecie  

swojego istnienia, w 2016 roku, śp. Maria Witkowska, dyrektor 

teatru oraz chóru, została uhonorowana przez prezydenta 

RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. To znak zasługi za jej wieloletnią działalność na rzecz 

kultury oraz społeczeństwa.



KOSTKI I PŁYTY
BRUKOWE

PŁYTY TARASOWE
I OGRODOWE

HOLISTYCZNE PODEŚCIE TO 
GWARANCJA KOMPLEKSOWEJ 
OFERTY

Utwardzone trakty oraz place wokół budynków wpływają zarówno na funkcjonalność 

aranżacji, jak i estetyczny odbiór całości. Podczas ich wykonania ważne są zasady 

kompozycji, praktyczne walory tworzonej powierzchni, wizualna spójność i sprawdzo-

ny solidny produkt do zabudowy. W Bruk-Bet® wszystkie te aspekty są równie istotne, 

dlatego nasza oferta jest kompleksowa. Zawiera elementy, które nie tylko współgra-

ją ze sobą stylistycznie, lecz także wzajemnie się uzupełniają. To zapewnia harmonię 

na każdym polu kreacji. 

STOPNIE SCHODOWE
I PALISADY

OGRODZENIA
I MURKI OGRODOWE

EKOLOGICZNE KOSTKI 
I PŁYTY BRUKOWE

Oferta Bruk-Bet® to zbiór elementarnych produktów do wyznaczania kluczowych 

traktów komunikacyjnych na posesji. Składają się na nią kostki brukowe, wielkofor-

matowe płyty, a także płyty tarasowe, które będą harmonijnym uzupełnieniem ob-

szaru relaksu czy podjazdu. To produkty dostępne w różnych formatach, kształtach, 

kolorach i typach wykończeń, co daje możliwość tworzenia niebanalnych aranżacji.

Uzupełnieniem podstawowych produktów do utwardzania nawierzchni wokół bu-

dynku są murki, palisady, obrzegowania oraz stopnie schodowe. Ich zastosowanie nie 

tyle efektownie urozmaici przestrzeń, ile wpłynie na jej użyteczność.

Kluczem do stworzenia holistycznej koncepcji otoczenia 

domu jest zastosowanie materiałów wykończeniowych, które 

są dopasowane do warunków i przeznaczenia, a także charak-

teru budynku. To cel łatwy do osiągnięcia, jeśli korzysta się  

z komplementarnej oferty obejmującej płyty i kostki brukowe, 

a także uzupełniające elementy małej architektury, takie jak 

murki czy stopnie schodowe. 

Wzornicza oraz techniczna spójność, nawet jeśli chodzi o de-

tale, jest w tym przypadku gwarantem powodzenia projektu 

zagospodarowania posesji. Realizacja tego kroku pozwoli 

przejść do kolejnego etapu aranżacji – tworzenia zielonych 

nasadzeń.
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Chcąc uzyskać ciekawy efekt aranżacji otoczenia domu, trzeba zadbać o jedność stylu, kolorystyki  

i zastosowanych materiałów wykończeniowych. Najłatwiej osiągnąć to korzystając z produktów 

firm, które mają komplementarną ofertę. Płyty tarasowe czy brukowe, schody do domu, murki 

dzielące ogród na strefy, powinny ze sobą współgrać, być spójne wzorniczo. Dopiero, kiedy nasza 

przestrzeń zostanie tak zagospodarowana można pomyśleć o uzupełnieniu jej roślinnością, która  

w połączeniu z elementami architektury stworzy niesamowity ogród.

Niezależnie od tego, jaki styl preferujemy: minimalistyczny, 

klasyczny czy rustykalny, projektując otoczenie wokół domu 

musimy trzymać się pewnych reguł i zasad, dzięki którym 

stworzymy komfortową i efektowną strefę wypoczynku.  

Stylistyczne dopasowanie kompletnych zestawów wyrobów  

z poszczególnych linii produktowych nie tylko umożliwia kre-

atywne projektowanie przestrzeni, ale gwarantuje doskonały 

efekt końcowy każdej realizacji. Specjalnie przygotowana 

oferta produktowa umożliwia tworzenie zestawów w spójnej 

kolorystyce i wzornictwie: kostka i płyty brukowe + schody + 

murki + palisady.

Przykładowo, decydując się na płyty tarasowe Realit, Architect lub Maestro  

w wykończeniu Poleryt, kompozycję możemy uzupełnić schodami blokowymi oraz 

palisadami Abakus w tym samym wykończeniu oraz kolorze. Odpowiednio dopaso-

wana oferta pozwala również na przełamania kolorystyczne w obrębie tego samego 

produktu pozwalając na swobodną krecję otoczenia.

KOMPLEMENTARNE 
POŁĄCZENIA 



KostkI i płyty brukowe 

Oszczędzamy i magazynujemy wodę, wykorzystujemy insta-

lacje fotowoltaiczne do produkcji prądu i ciepłej wody. W tym 

ekologicznym trendzie warto pozostać też podczas aranżacji 

stref wokół domu oraz nawierzchni miejskich, sięgając po 

materiały, które nie tylko będą prawidłowo odprowadzać 

wodę opadową, lecz także staną się narzędziem wspierającym 

ekosystem. Takim rozwiązaniem są ekologiczne kostki i płyty 

brukowe HYDROfuga®. 

Płyty i kostki brukowe HYDROfuga® różnią się od klasycznego 

bruku pod względem wyglądu. To ażurowe powierzchnie lub 

elementy brukowe o specjalnych odstępnikach dystanso-

wych tworzących szczeliny wypełnione kruszywem lub trawą. 

Dzięki temu możliwe jest prawidłowe odprowadzanie wody 

opadowej do gleby, co naturalnie wspiera ekosystem i ma 

szczególne znaczenie w przypadku terenów zagrożonych hy-

drologicznie. Kostka brukowa HYDROfuga® nie destabilizuje 

istniejącego na danym obszarze bilansu wodnego.

Z tych względów inwestorzy coraz częściej wybierają ECO 

kostki do zabudowy podjazdów i chodników oraz stref rekre-

acyjnych w otoczeniu budynków wielorodzinnych. Pozwala to 

na uzyskanie odpowiedniej wielkości powierzchni biologicznie 

czynnej, czyli obszaru z nawierzchnią ziemną zapewniającą 

naturalną wegetację.

KostkI i płyty 

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną war-

stwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia 

warstwa posiada szorstką i jednorodną powierzchnię o bardzo 

dobrej estetyce. Dla otwartych stref użyteczności publicznej 

oferujemy również kostkę jednowarstwową. Kostki brukowe 

HYDROplus® zapewniają naturalny obieg wody i umożli-

wiają 100% odprowadzenie wody nawet przy gwałtownych 

opadach, nie powodując powstawanie kałuż oraz zatapianiu 

nawierzchni. Kostki HYDROplus® eliminują lub zmniejszają 

opłaty za ścieki oraz opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji 

wód opadowych i roztopowych. Ogromne znaczenie ma za-

stosowanie kostek HYDROplus® w strefach zurbanizowanych 

o dużych powierzchniach betonowych i asfaltowych, gdzie  

w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych, nad-

miar wody jest pochłaniany i odprowadzany, co tym samym 

eliminuje możliwość wystąpienia podtopień budynków, czy 

całkowitego zalania ulic i ciągów komunikacyjnych wraz z po-

jazdami samochodowymi. Nawierzchnie Hydroplus® pozwala-

ją znacząco zredukować obszary spływu wód deszczowych na 

terenach miejskich i ograniczyć ilość opadów trafiających do 

kanalizacji deszczowej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Przesiąkliwość wody: 

powyżej 700 litrów w ciągu 1 godziny na 1m2.

Odporność na działanie mrozu F100: 

wytrzymuje 100 cykli zamrażania i rozmrażania. 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:

powyżej 3,6 MPa.

Eco kostki to też ratunek w czasie upalnych dni lata! Z racji 

tego, że betonowe nawierzchnie z wypełnieniem ze żwiru lub 

trawy pozwalają ziemi „oddychać”, ograniczają nagrzewanie 

powierzchni. To zarówno zapobiega nadmiernemu wysycha-

niu gleby, jak i eliminuje wrażenie gorąca, jakie często towarzy-

szy połaciom wyłożonym betonem.

Kostki i płyty brukowe HYDROfuga® w zależności od wielkości 

powierzchni biologicznie czynnej pozwalają na uniknięcie lub 

ograniczenie podatku od deszczówki, czyli opłaty od zmniej-

szenia naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych.
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EKOLOGICZNE
KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE
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Ochrona przed zabrudzeniem i ułatwie-

nie utrzymania estetyki powierzchni wy-

robów stanowi bardzo istotną kwestię 

dla użytkownika. Dlatego pomimo bra-

ku norm technicznych w tym względzie 

firma BRUK-BET® zabezpiecza wyroby 

PRESTIGE powłoką LAMINO i IMPREX 

już na etapie produkcji oraz oferuje 

impregnaty do renowacji RENOVATOR 

LAMINO oraz  RENOVATOR  

IMPREX.

OCHRONA PRZED ZABRUDZENIEM

ESTETYKA WYROBÓW BRUK-BET®

Ochrona LAMINO® PERLON® polega na kilkukrotnym powlekaniu 

powierzchni wyrobów modyfikowanymi żywicami w optymal-

nych warunkach wilgotnościowych i cieplnych. Głównym celem 

skutecznej ochrony przed zabrudzeniami jest stworzenie szczelnej 

warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w strukturę 

betonu. Zapewnia bardzo dobrą ochronę oraz wzmacnia kolory-

stykę. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj znaczenia, ponieważ 

jest to materiał posadzkowy, a nie ścienny. Powierzchnie posiadają 

własność perlenia wody (tworzenia kropel) i spełniają wymagania 

normowe w zakresie odporności na poślizg. Ochrona ta jest ważna 

w szczególności dla tarasów, gdzie dochodzi do częstych zabru-

dzeń artykułami spożywczymi przy wymogu utrzymania wysokiego 

standardu czystości. W zależności od warunków atmosferycznych 

zalecane jest przeprowadzenie powlekania nawierzchni po okresie 

7-10 lat laminatem RENOVATOR LAMINO. Zabieg powlekania 

można przeprowadzić również w przypadku nadmiernych przytarć i 

uszkodzeń powierzchni.

Ochrona IMPREX polega na nasączeniu suchej powierzchni wyro-

bów bardzo wysokiej jakości impregnatem wodnym. Powierzchnia 

i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. 

Wchłanianie wody przez wyroby IMPREX jest bardzo ograniczone. 

Powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel). 

Działanie impregnujące zmniejsza się w czasie. W zależności od 

warunków atmosferycznych zalecane jest przeprowadzanie impre-

gnacji nawierzchni po okresie 3-5 lat impregnatem 

RENOVATOR IMPREX. 

W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją IMPREX lub 

LAMINO nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cemen-

towo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się 

wykwitów wapiennych.

Lamino® Perlon®

Imprex Perlon®
®

IMPREX

LAMINO
®

®
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PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE KOSTEK BRUKOWYCH

ŚRODKI DO RENOWACJI NAWIERZCHNI

Kostka brukowa stanowi wytrzymały materiał, odporny na bardzo intensywną eksploatację. 

Nie znaczy to jednak wcale, że kiedy raz ją położymy, możemy o niej zapomnieć. 

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. Wymaga ona właściwej pielęgnacji. Wśród 

najistotniejszych zabiegów wymienimy między innymi jej czyszczenie oraz impregnację,  

a także usuwanie mchów z kostki brukowej. 

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania walorów estetycznych, zalecane jest 

wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt 

tarasowych.

RENOVATOR LAMINO®  
ROZPUSZCZALNIKOWY IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BRUKOWYCH LAMINO®

RENOVATOR IMPREX  
WODOROZCIEŃCZALNY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

RENOVATOR NATURAL  
IMPREGNAT DO PŁYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH I KAMIENI DEKORACYJNYCH

Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyższej jakości do powierzchni brukowych. 

Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię tworząc dodatkową powłokę odporną na ście-

ranie, nadaje powierzchni połysk. Dodatkowo zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do 

usunięcia zabrudzeń. Może być użyty do powierzchni LAMINO® Perlon® w formie zaprawek 

pokrywających uszkodzenia punktowe lub do powierzchniowego pokrycia  

w przypadku rozległych uszkodzeń.

Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem 

UV, służący do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych różnych producentów. 

Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię, pokrywa zarysowania i wykwity, jednocześnie nie 

tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia 

zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.

Renovator NATURAL przeznaczony jest do impregnacji wyrobów betonowych takich jak 

płyty tarasowe, kostki brukowe oraz płyty i kamienie ścienne wykonane z keramzytobetonu  

i gipsu. Jest to impregnat oparty na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych 

o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię.
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TYPY POWIERZCHNI

Technika nadawania powierzchniom podobieństwa do naturalnych wzorców poprzez połączenie technik kształtowania podłoża, 

barwienia i zabezpieczania objętościowego i powierzchniowego. Zabezpieczone są powłoką LAMINO® PERLON®. 

NATURYT®
LAMINO

®

®

TERAZZO®
LAMINO

®

®

Obróbka szlifowania ukazująca nie tylko drobne ziarna kruszyw szlachetnych, ale także szlify grubych frakcji, tworząc lastryko 

najwyższej próby, do złudzenia przypominając naturalne pierwowzory granitów i gresów.

granit stalowy

granit jasny granit szary jasnygranitoid granit szary organic

kwarcyt szarydeska szaro-stalowamarmur beżowydeska beżowa

deska brąz ciemny marmur brąz ciemnymarmur stalowypiaskowiec stalowy

granit stalowy

trawertyn beżowy jasnymarmur biały marmur szary jasny marmur szaro-beżowy

marmur szary ciemny kwarcyt stalowygranit szaro-stalowy

Obróbka szczotkowania diamentowego polegająca na frezowaniu i polerowaniu powierzchniowemu. W efekcie powierzchnie są 

bardziej wygładzone, a zarazem przeciwpoślizgowe.

TYPY POWIERZCHNI

LAMINO
®

®POLERYT®

selecto stalowo-szare otoczakselecto szaro-staloweselecto szare jasneselecto biało-szaro-granitowe

granit stalowy

granit jasny granit szary organicgranit szary jasnygranitoid

delicate białe delicate szare jasne delicate stalowe

dioryt jasny dioryt szary organic dioryt stalowydioryt szary jasny

granodioryt szary organic granodioryt stalowygranodioryt szary jasnygranodioryt jasny

delicate szare organic
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Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie 

posiadają naturalną kolorystykę oraz drobną, lekko chropowatą teksturę. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej 

lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości. Zabezpieczone są powłoką IMPREX PERLON®.

RUSTICAL®

graniton biały

graniton stalowy

graniton szary jasny graniton szary organic graniton szary ciemny

®

IMPREX

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowaniu powierzchni. Delikatnie szorstka tekstura z wyeksponowa-

nymi poprzez szlifowanie ziarnami kruszyw szlachetnych. Staranne połączenie tych kruszyw z osnową daje wrażenie wyrobów 

naturalnych. Ochrona LAMINO® PERLON® zabezpiecza przed zabrudzeniem również jasne kolory.

Obróbka przez delikatne piaskowanie i szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki. Wyroby uzyskują delikatne, 

gładkie utrzymane w jednym tonie kolorystycznym lekko odbłyskujące na ziarnach miki powierzchnie. Zabezpieczone są powło-

ką IMPREX PERLON®.

SATINO ®

IMPREX

greso białe greso szare jasne greso szare organic greso stalowe

granit jasny granit szary organicgranit szary jasny granit stalowy

TYPY POWIERZCHNI

TERATEC
LAMINO

®

®

Technika nadawania powierzchni metalizowanego charakteru, tworząca zaskakujące efekty optyczne w zależności od oświetle-

nia i kierunku obserwacji.

METALIC COLOR
LAMINO

®

®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo 

dynamiczną kompozycję.

pastelowa harmonia wapień muszlowy cappuccino

wapień spiżowy brąz kasztanowy

brąz ziemi

wapień biało-szary wapień szary

wapień stalowy wapień antracytowywapień dewoński wapień kamienny

COLOR-MIX® ®

IMPREXLAMINO
®

®

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

TYPY POWIERZCHNI

Obróbka szczotkowania wgłębnego. Chropowata, mikroziarnista struktura Microtec, złożona z kruszyw o drobnej frakcji 0,5-1,5 

mm, tworzy oryginalną i gładką warstwę wierzchnią, która nie dość, że gwarantuje wysokie walory praktyczne, to także zapewnia 

niebanalny wygląd nawierzchni.

tytan biały tytan kremowy tytan szary jasny tytan stalowy

MICROTEC
LAMINO

®

®
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wapień muszlowy szary stalowywapień dewoński

TYPY POWIERZCHNI

HYDROPLUS®

HYDROplus®  posiada  wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa 

posiada szorstką, jednorodną i estetyczną powierzchnię.

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo 

dynamiczną kompozycję.

wapień stalowy

brąz jasny brąz jasny wapień szary

COLOR-MIX® - PARKIET ®

IMPREX

Faktura naturalnego kamienia w połączeniu z delikatnie przenikającymi się kolorami nadaje lekką i nowoczesną formę.

COLOR-MIX® - DOLOMIT ®

IMPREX

dolomit brązowydolomit jasnokremowy dolomit szary ciemny

dolomit stalowy

dolomit szary jasny

TYPY POWIERZCHNI

Pełna, monochromatyczna kolorystyka o mocnym wybarwieniu.

COLOR - DOLOMIT ®

IMPREX

antracytowyszary

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

bazalt), uwypukloną przez impregnację.

kokos

grano czarne

sjenit grano brązowe grano żółte

MULTIGRAN®

Klasyczna, monochromatyczna kolorystyka.

COLOR®

szarybiały czerwony

brązowy grafit

żółty

beżowy
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piaskowiec beżowy brąz ziemi grafit

TYPY POWIERZCHNI

Nieregularne, obtłuczone obite krawędzie i naroża oraz powierzchnia licowa dają efekt postarzanych, łamanych wyrobów natu-

ralnych. Wyroby barwione są w całej masie.

ANTIC®

Łupanie wyrobów ukazuje ich wewnętrzne struktury nawiązujące kolorystyką i formą do łamanych skał występujących w przy-

rodzie. Posiadają ochronę HYDROSTOP®. Produkty Uni Split® Antic poddane są dodatkowej obróbce obtłukiwania, łagodzącej 

ostre krawędzie, nadającej nowych wartości optycznych murkom ogrodowym UNI SPLIT®.

brekcja kamiennapiaskowiec żółty brekcja muszlowa brekcja spiżowa

brekcja karbon

UNI SPLIT®/ UNI SPLIT® ANTIC

Technika uzyskiwania  bardzo dokładnych replik, do złudzenia przypominających naturalne wzorce: skały, deski itp. poprzez odle-

wanie w precyzyjnie ukształtowanych elastycznych formach.

WET CAST

TRAWERTYN

biały szary ciemny

KWARCYT

piaskowo-beżowy stalowy

TYPY POWIERZCHNI

WET CAST

KAMIEŃ CIOSANY

piasek pustyni kamienna szarość

KAVERO

biały stalowy

DESKA OGRODOWA

biały brąz jasny stalowy

DREWNO OGRODOWE ALTUS

TRAWERTYN KWARTET

krem prowansalski słoneczny brzeg kamienna szarość

PARKIET OGRODOWY

brąz patynabrąz jasny



APLIKACJE BRUK-BET®
UŁATWIAJĄ SAMODZIELNE 
PROJEKTOWANIE

Podstawą każdej dobrze zrealizowanej inwestycji jest plan; 

skrupulatna analiza potrzeb skonfrontowana z możliwościa-

mi, jakie oferuje rynek. To recepta na sukces, zarówno jeśli 

chodzi o aranżacje wnętrz, jak i zagospodarowanie tere-

nów wokół budynku. W wykorzystaniu pełnego potencjału 

powierzchni tego typu warto wspomóc się wiedzą oraz 

doświadczeniem profesjonalistów. 

Dlaczego współpraca z projektantem to inwestycja, która się 

zwróci?

Zaplanowanie ścieżek wokół domu, aranżacja tarasu oraz 

zbudowanie praktycznego podjazdu i stref dzielących 

posesję nie należą do najłatwiejszych zadań. Trzeba do tego 

wiedzy dotyczącej funkcjonalnych rozwiązań, indywidualnego 

podejścia oraz zmysłu estetycznego. W wielu przypadkach 

niewystarczające mogą okazać się gotowe i uniwersalne 

alternatywy, a samodzielność wiązać się będzie z błędami,  

a także stratą czasu i pieniędzy. Współpraca z projektantem 

to więc oszczędności oraz efekt w postaci perfekcyjnie zago-

spodarowanej przestrzeni.

 

Opracowanie koncepcji architektonicznej przez Biuro Pro-

jektowe Bruk-Bet® zapewnia satysfakcję, komfort użytkowania  

i optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. To projekt 

całkowicie dostosowany do działki, Klienta i jego indywidual-

nych cech, a także nieruchomości.

 

Każdy dobry projekt jest wypadkową twórczej inwencji oraz 

potencjału, jaki drzemie w stosowanych materiałach wykoń-

czeniowych. W realizacjach Biura Projektowanego Bruk-Bet® 

oznacza to połączenie wiedzy i doświadczenia architektów 

oraz zalet kolekcji produktów z linii Prestige.

KORZYŚCI Z PROFESJONALNEGO PROJEKTU

• Maksymalne wykorzystanie potencjału posiadanego terenu;  

 zarówno pod kątem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

• Weryfikacja teorii w praktyce, czyli możliwość konsultacji  

 z projektantem na budowie.

• Dokładny pomiar terenowy.

• Opracowanie szczegółowej części rysunkowej projektu wraz  

 z układem komunikacyjnym i zieleni.

• Zestawienie niezbędnych materiałów potrzebnych  

 do realizacji aranżacji.

• Wykonanie projektu 2D lub realistycznej wizualizacji 3D.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym Biurem Projektowym:

Tel. + 48 14 637 77 23

E-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

Praca ze specjalistą to tylko jedna z możliwości. Rozwój technologii sprawił, że projektowanie 

otoczenia wokół domu może być łatwiejsze. Po to stworzono aplikacje Bruk-Bet®; wizualizery 

oraz kalkulator ogrodzeń. To narzędzia pomagające w wyborze odpowiednich produktów oraz 

usprawniające proces zagospodarowania posesji. Dzięki nim samodzielne projektowanie będzie 

przyjemnością.

WIZUALIZERY

Umiejętność wizualnego wyobrażenia 

sobie określonej przestrzeni przed oraz po 

aranżacji jest cenna – zwłaszcza podczas 

urządzania domu lub ogrodu. To poma-

ga w estetycznej oraz praktycznej ocenie 

możliwości. Brak takich zdolności nie ozna-

cza jednak kłopotów. W tym celu Bruk-Bet® 

opracował specjalne wizualizery. To intu-

icyjne narzędzia do selekcji i dopasowania 

materiałów wykończeniowych – od kostek 

brukowych, po płyty tarasowe i kamienie 

dekoracyjne.

 

Korzystanie z wizualizerów ułatwia proces 

zapoznania się z szeroką ofertą materiałów 

Bruk-Bet®, gwarantując tym samym perfek-

cyjne zespolenie utwardzonych nawierzchni 

z architekturą budynku. 

 

Szczegółowy instruktaż dotyczący korzy-

stania z Wizualizera Bruk-Bet® znajduje się 

na stronie www.bruk-bet.pl oraz na firmo-

wym kanale na YouTube.

KALKULATOR OGRODZEŃ

Wyznaczenie granicy posesji poprzez 

budowę ogrodzenia jest równie ważnym 

etapem, co zagospodarowanie terenów 

zielonych i poprowadzenie utwardzonych 

traktów komunikacyjnych. Żeby zaplanować 

i wykonać je odpowiednio, warto skorzystać 

z aplikacji Kalkulator Ogrodzeń Bruk-Bet®. 

To praktyczne narzędzie do projektowania 

schematycznych ogrodzeń w układzie linio-

wym lub łamanym  

z zaznaczeniem lokacji słupków, przęseł 

oraz murków, a także kreacji układów mur-

ków i klombów ogrodowych z produktami 

Gardenit i Ogrodnik. Aplikacja zapewnia 

możliwość generowania widoku 3D do 

jeszcze lepszej weryfikacji wykreowanych 

elementów oraz dostarcza zestawienia 

materiałowe, na które składają się ilości  

i ceny niezbędnych pustaków, bloczków czy 

zadaszeń.

 

Na stronie www.bruk-bet.pl znajduje się krót-

ki filmik instruktażowy na temat praktycznej 

obsługi Kalkulatora Ogrodzeń.
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STWÓRZ IDEALNY
PROJEKT ZE SPECJALISTAMI



SIEĆ AUTORYZOWANYCH 
PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Otoczenie domu ciągle się zmienia. Tym rewolucjom kroku dotrzy-

mują Autoryzowane Punkty Sprzedaży Bruk-Bet® Design.

 

Każdy z Punktów Sprzedaży Bruk-Bet® Design to miejsce stwo-

rzone z myślą o tych, którzy są na etapie planowania wymarzonej 

przestrzeni wokół domu. Poznasz w nich aktualną ofertę produktów 

Prestige zaprojektowanych do zabudowy terenu oraz wybierzesz 

materiały, które sprostają próbie czasu.

 

W punktach Bruk-Bet® Design znajdziesz gotowe ekspozycje oraz 

ogrody wizytowe, dzięki którym zapoznasz się ze wzornictwem, pa-

letą dostępnych kolorów oraz potencjałem kostek brukowych, płyt 

tarasowych, schodów i murków. To przestrzenie zaaranżowane w 

oparciu o najnowsze trendy, wzbogacone o wysokiej jakości rozwią-

zania oraz dopracowane w każdym milimetrze. Oprócz ogromnego 

ładunku estetycznego i informacji technicznych zyskasz fachowe 

wsparcie doradcy sprzedażowego oraz wycenę produktów dosto-

sowanych do indywidualnych potrzeb. 

 

W punktach Bruk-Bet® Design można zamówić usługę wykonania 

profesjonalnego projektu architektonicznego przez doświadczo-

nego projektanta Biura Projektowego Bruk-Bet® Design. Obejmuje 

ona przygotowanie funkcjonalnej koncepcji z uwzględnieniem 

komplementarnych produktów z serii Prestige. 

 

Lista z lokalizacjami punktów partnerskich Bruk-Bet® Design  

dostępna jest w zakładce „Gdzie kupić” na stronie: 

www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic

Inspirującą formą pomocy w poszukiwaniu pomysłu na zagospo-

darowanie przestrzeni mogą być ogrody wystawowe. To kom-

pleksowo wyposażone przestrzenie zlokalizowane przy wybranych 

punktach sprzedaży Bruk-Bet® Design. Ukazują wachlarz możliwo-

ści oferowanych produktów; od stylowych ułożeń, po kolorystyczne 

zestawienia.

 

Dla jeszcze lepszego zapoznania się z ofertą w Autoryzowanych 

Punktach Sprzedaży Bruk-Bet® Design ulokowane są ekspozytory 

produktowe. Ten sposób prezentacji przybliża rzeczywisty wygląd 

wyrobów wraz z ich kolorystyką oraz typem wykończenia po-

wierzchni. 

WIRTUALNE SPACERY

Nową metodą oprowadzania po ogrodach wystawowych  

Bruk-Bet® jest opcja wirtualnego spaceru 360˚. To rodzaj innowa-

cyjnej, multimedialnej prezentacji dostępnej nawet dla wielu osób 

naraz. Internetowi odwiedzający mogą zapoznać się z produktami 

zabudowanymi na ogrodach bez wychodzenia z domu.
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ZOBACZ, JAKIE TO PIĘKNE!
INSPIRACJE, NOWOŚCI I GOTOWE OGRODY WYSTAWOWE



PŁYTY
TARASOWE
I OGRODOWE

Rezydencja®

Maestro

Realit®

Architect®

Romantica®

Novator®

Romalit®

Kwarcyt®

Trawertyn

Kamień Ciosany

Deska Ogrodowa

Drewno Ogrodowe Altus

Finezja®

Planta
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Płyty tarasowe Rezydencja® Naturyt® to najpiękniejsze 

i najbardziej racjonalne rozwiązanie do prestiżowych 

przydomowych tarasów. 

Precyzja wymiarów, obrazów, duże formaty, możliwość 

indywidualnego dopasowania, odporność na zabrudzenia 

stanowią niezaprzeczalne atuty płyt.

Dzięki odpowiedniej technologii produkcji płyty tarasowe  

w wykończeniu Naturyt® do złudzenia przypominają naturalne 

wzorce występujące w otaczającym nas świecie. Ciekawy wzór 

płyt doda niepowtarzalnego wyglądu każdej aranżacji.  

Taki element może być idealnym akcentem kolorystycznym,  

a jednocześnie ozdobą samą w sobie. 

Płyty tarasowe Rezydencja® podkreślą piękno otoczenia oraz 

nietuzinkową estetykę w połączeniu z funkcjonalnością.

Siła indywidualizmu

Rezydencja®

Płyty tarasowe Rezydencja®
NATURYT®
- marmur beżowy

Produkty wykorzystane w realizacji:
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NATURYT®

marmur biały

piaskowiec stalowy

marmur szary jasny

marmur szary ciemny

marmur szaro-beżowy

marmur stalowy granit stalowy

trawertyn beżowy jasny marmur beżowy

kwarcyt stalowy

kwarcyt szary

marmur brąz ciemny

Rezydencja®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm]* 40x80 60x60
1Ilość na palecie [szt.] 29 29

Waga palety [t] 0,835 0,940

gr. 3,8

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

LAMINO
®

®

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

MARMUR BIAŁY

MARMUR BIAŁY

Zaproponowane wzory nawierzchni 

tworzą spójną kolekcję, która jest  

propozycją dla osób, które szukają 

wyrazistego stylu, a jednocześnie na-

wiązującego w pełni do otaczającego 

nas świata. Płyty tarasowe Rezydencja® 

nadadzą przestrzeni wokół budynku 

elegnacji i oryginalności.

Wyjątkowa
kolekcja

REZYDENCJA

NATURYT® [DOSTĘPNE W FORMACIE 40x80 cm]

deska beżowa deska szaro-stalowa deska brąz ciemny

LAMINO
®

®
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Wzornictwo tych płyt kształtują zagęszczone grube ziarna 

kruszyw szlachetnych skomponowanych pod kątem 

kolorystyki bazowej. Blisko sąsiadujące ze sobą duże ziarna 

zróżnicowanych kolorystycznie kruszyw  łamanych lub  

otoczaków, tworzą bardzo żywe kompozycje. 

Obróbka powierzchniowa w technologii Poleryt wydobywa 

szlachetność barw i nadaje nawierzchni dynamizmu.

Piękno
naturalnych kruszyw

Maestro

Płyty tarasowe Maestro
POLERYT®
- selecto biało-szaro-granitowe

Płyty tarasowe Maestro
POLERYT®
- selecto szaro-stalowe

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit jasny

Palisady Abakus
TERAZZO®
- granit jasny

Produkty wykorzystane w realizacji:
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POLERYT®

selecto 
biało-szaro-granitowe

selecto
szare jasne

selecto 
szaro-stalowe

selecto 
stalowo-szare otoczak

Maestro

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

MAESTRO

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm]* 40x80 60x60
1Ilość na palecie [szt.] 29 29

Waga palety [t] 0,835 0,940

gr. 3,8

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

LAMINO
®

®

Miejsca, w których przebywamy najczę-

ściej, gdzie czujemy się najlepiej i odpo-

czywamy, są swego rodzaju refugium. 

Tam nawierzchnia powinna zapewniać 

funkcjonalność komunikacyjną, łatwość 

utrzymania czystości oraz spełniać 

kryteria estetycznego dopasowania do 

elewacji domu. Takie są płyty Meastro, 

które można również układać na wspor-

nikach tarasowych.

Miejsce, gdzie czujemy 
się najlepiej

PRODUKT
KALIBROWANY

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy
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Realit®

Płyty REALIT® własności zdobnicze zyskują dzięki zestawieniu 

drobnych i średnich wyselekcjonowanych kruszyw 

szlachetnych i innowacyjnej obróbce powierzchni Poleryt. 

Powierzchnie są żywe i skontrastowane przez zróżnicowanie 

kolorystyki zastosowanych kruszyw. W efekcie uzyskiwane 

są jednorodne ziarniste struktury nawiązujące kolorystyką 

do dobrych wzorców rustical, microtec, jednak o wyższych 

walorach użytkowych i designu. Płyty dedykowane na 

tarasy przydomowe i ścieżki ogrodowe. Powierzchnia 

płyt zabezpieczona powłoka ochronną Lamino® Perlon®. 

Dostępne formaty: 60x60 i 80x40 cm. Mogą być układane na 

wspornikach tarasowych jako taras wentylowany.

Realistyczne 
odwzorowanie granitu

Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe Realit®
POLERYT®
- granit szary organic

Płyty tarasowe Realit®
POLERYT®
- granit stalowy

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit szary organic
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POLERYT®
LAMINO

®

®

granit jasny granitoid granit szary jasny granit szary organic granit stalowy

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm]* 40x80 60x60
1Ilość na palecie [szt.] 29 29

Waga palety [t] 0,835 0,940

gr. 3,8

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

TERAZZO®
LAMINO

®

®

granit jasny granitoid granit szary jasny granit szary organic granit stalowy

W przypadku takiego wykończenia sto-

sowana jest tzw. obróbka szczotkowania 

diamentowego. Technika polega na 

tym, że dokonuje się frezowania i pole-

rowania powierzchniowego. Dzięki temu 

tekstura staje się zarazem delikatna  

i antypoślizgowa. 

Poleryt® - nawierzchnie 
szczotkowane

PRODUKT
KALIBROWANY

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

REALIT®

Realit®
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Prostota, elegancja, minimalizm – trzy słowa, w których 

zamyka się charakterystyka płyt Architect®. Surowa forma  

w połączeniu z niezwykle przemyślaną gamą kolorystyczną, 

oraz wykończeniem powierzchni POLERYT sprawiają, że płyty 

są wyszukaną propozycją dla strefy tarasowej i ogrodowej.

Optykę transparentnych kolorystycznie powierzchni 

uzupełniają bardzo drobne ziarenka kruszyw marmurów  

i granitów nadając im lekkiego rozwibrowania i szlachetności.

Kwintesencja 
dobrego stylu

Architect®

Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe Architect®
POLERYT®
- delicate szare jasne

Produkty wykorzystane w realizacji:
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POLERYT®
LAMINO

®

®

delicate białe delicate szare organic delicate szare jasne delicate stalowe

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm]* 40x80 60x60
1Ilość na palecie [szt.] 29 29

Waga palety [t] 0,835 0,940

gr. 3,8

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

PRODUKT
KALIBROWANY

Architect®

Coraz więcej współczesnych projektów 

zakłada taki sposób wznoszenia domów, 

aby bryła budynku obejmowała również 

element otwierający przestrzeń miesz-

kalną na zewnątrz. Przydomowe tarasy 

stanowią więc łącznik między domem 

a ogrodem. To niejako drugi salon – 

zwłaszcza wiosenną i letnią porą.

Tarasy - zewnętrzne 
pokoje

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

ARCHITECT®

DELICATE SZARE ORGANIC

DELICATE SZARE JASNE

DELICATE BIAŁE
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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 Imprex® 

Perlon®. Płyty Romantica® w ułożeniach modularnych należy 

zabudowywać z zachowaniem spoin o szerokości 3 mm.

Romantica®

Produkty wykorzystane w realizacji:

Delikatna, pełna uroku 
struktura o subtelnej 
kolorystyce i naturalnym 
charakterze

Płyty tarasowe Romantica®
COLOR-MIX®
- dolomit jasnokremowy
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FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

Romantica®

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm]* 40x80 60x60
1Ilość na palecie [szt.] 27 27

Waga palety [t] 0,778 0,875

gr. 4

COLOR-MIX® COLOR

dolomit 
jasnokremowy szary antracytowy

dolomit
stalowy

®

IMPREX

®

IMPREX

W przypadku zabudowy nawierzchni na 

płycie żelbetowej tarasu lub balkonu 

płyty posadzkowe mogą być układane 

przy zastosowaniu wsporników dy-

stansowych. Pod betonowymi płytami 

można poprowadzić różnego rodzaju 

instalacje – choćby elektryczne.

Taras wentylowany
*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

dolomit
szary jasny

dolomit 
brązowy

dolomit 
szary ciemny

dolomit
stalowy
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Płyta brukowa Novator®
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Obrzeże Prospect
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

NOVATOR®

Novator®

Płyty tarasowe Novator® w rozmiarze 30×60 cm to część 

popularnej rodziny Novator®. Stanowią one alternatywę dla 

poszukujących jakości połączonej z ciekawą estetyką oraz 

praktycznością. Płyty o grubości 5 cm posiadają mikrofazę, 

a dodatkowo są odporne na uszkodzenia i gwarantują 

wygodę poruszania się. Walory wizualne rozwiązania potęguje 

oryginalna kolorystyka będąca grą nieregularnych, delikatnych 

odcieni wykończenia Color-Mix. Dostępne w gamie pastelowa 

harmonia, wapień muszlowy, dewoński lub szary staną się 

atrakcyjnym uzupełnieniem innych stref np. podjazdów 

utrzymanych w tym stylu.

Aranżacja przestrzeni 
w systemowym stylu
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Novator®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

COLOR-MIX

pastelowa harmonia wapień szary wapień dewoński

Płyty brukowe Novator® dzięki uni-

wersalnemu rozmiarowi dają swobo-

dę przy aranżacji tarasu, alejek wokół 

domu. Możemy je zabudować na kilka 

odmiennych sposobów, standardowo 

tworząc rzędowe ułożenia lub przesu-

nąć płyty względem siebie, uzyskując 

równie estetyczny taras. Dodatkowo 

płyty tarasowe Novator® będą idealnym 

przedłużeniem kostek brukowych z tej 

samej serii - Novator® Piano, ułożonych 

na podjeździe.

Jeden wymiar, 
wiele możliwości

®

IMPREX

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 30x60
8Ilość na palecie [m2] 8,64

Waga palety [t] 0,950

gr. 5

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

wapień muszlowy
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Płyty brukowe Romalit®
COLOR-MIX
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

Gwarantujące spektakularny efekt wizualny płyty tarasowe 

Romalit® to uzupełnienie oferty rozwiązań płyt brukowych  

z kolekcji o tej samej nazwie. Płyty o gładkich powierzchniach 

w melanżach kolorystycznych Color-Mix; wapień muszlowy, 

wapień dewoński i wapień szary, dają możliwość tworzenia 

ciekawych pieszych traktów komunikacyjnych i aranżacji 

tarasowych. Komplet składa się z czterech formatów (67,5×45, 

45×45, 45×22,5, 22,5x22,5 cm), które pozwalają na kreowanie 

niebanalnych ułożeń będących ozdobą posesji. Moduły 

Romalit® stanowią propozycję która sprosta długiej próbie 

czasu.

Nowoczesny taras 
na długie lata

Romalit®

Stopnie Blokowe
TERAZZO®
- granit jasny
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Maksymalna 
ochrona 
nawierzchni

Taras, z którego chętnie i często korzy-

stamy powinien być stworzony w taki 

sposób, żeby nie przyczyniał się do do-

datkowej pracy związanej z utrzymaniem 

jego czystości. Płyty tarasowe Romalit® 

już na etapie produkcji zabezpieczone są 

innowacyjną powłoką Imprex® Perlon®. 

Powierzchnia i pory kapilarne betonu 

są w ograniczonym stopniu zamknięte. 

Dzięki temu wchłanianie wody i zabru-

dzeń jest znikome. Użytkowanie tarasu 

przez długi czas będzie dla nas czystą 

przyjemnością. 

ROMALIT®

Romalit®

FORMATY [ZESTAW PŁYT]

CECHY

ZESTAW PŁYT Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 67,5x45 45x45 45x22,5 22,5x22,5
8,08 0,978 8

Szt./warstwa 1 2 2 2

gr. 5,5

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

COLOR-MIX

wapień szary wapień dewoński

®

IMPREX

wapień muszlowy

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ
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Kwarcyt zachwyca swoją naturalnością i elegancją 

jednocześnie. Doskonale zaprezentuje się na ścieżkach czy 

tarasach, tworząc klasyczną bazę dla wszelkiego rodzaju 

stylizacji architektonicznych. O jego ponadczasowości, obok 

klasycznego wyglądu, decyduje również duża trwałość.

Niezaprzeczalnym atutem płyt jest możliwość wyboru 

właściwego rozmiaru spośród aż czterech różnych opcji - 

90x90, 90x60x 30x90, 60x60. W konsekwencji tego każdy 

wielbiciel naturalnych rozwiązań znajdzie coś dla siebie.

Duże formaty
w naturalnym stylu

Kwarcyt®

Płyta tarasowa Kwarcyt®

WET CAST
- stalowy

Produkty wykorzystane w realizacji:
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WET CAST

piaskowo-beżowy stalowy

PRODUKT BEZ FAZY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Płyty do ogrodu 
odwzorujące naturę

Ogród stanowi miejsce, gdzie szukasz 

kontaktu z przyrodą i zapraszasz ją do 

własnego świata. To wpłynęło na popu-

larność naturalnych materiałów

i imitacji takich jak płyty ogrodowe. 

Mimo że wykonuje się je z betonu, wy-

glądem przypominają naturalny kamień 

łupanego piaskowca.

KWARCYT®

Kwarcyt®

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

PŁYTY POJEDYNCZE

Wymiary [cm] 90x90 90x60 30x90 60x60
Ilość na palecie [szt.] 18 18 36 36
Waga palety [t] 1,284 0,857 0,856 1,141

gr. 4
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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. Dostępne w płytach pojedynczych, również 

w większych formatach XL.

Wyrazista 
struktura płyt

TRAWERTYN

Płyty tarasowe Trawertyn
WET CAST
- biały

Bloki schodowe Trawertyn
WET CAST
- biały

Produkty wykorzystane w realizacji:
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TRAWERTYN

WET CAST

biały szary ciemny

PRODUKT BEZ FAZY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Trawertyn

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE

Wymiary [cm] 90x90 45x90 22,5x90 90x60 60x60 30x60 45x45
Ilość na palecie [szt.] 18 36 54 18 36 72 36
Waga palety [t] 1,284 1,284 0,963 0,856 1,142 1,141 0,642

Skała 
w ogrodzie

Trawertynu używano już w starożytno-

ści; przede wszystkim w Egipcie, gdzie 

nazywano go alabastrem egipskim, oraz 

w Rzymie. Przy jego udziale wykonane 

zostało na przykład Koloseum. 

Rysynek tego szlachetnego kamienia to 

inspiracja, dzięki której powstały płyty 

ogrodowe Trawertyn. To formy zaczerp-

nięte z naturalnych materiałów, które 

rewelacyjnie prezentują się w projek-

tach przydomowych przestrzeni.
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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.

Niepowtarzalna
tekstura

Kamień Ciosany

Produkty wykorzystane w realizacji:

KAMIEŃ CIOSANY

Płyty tarasowe Kamień Ciosany
WET CAST
- kamienna szarość
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KAMIEŃ CIOSANY

Koło Kamień 
Ciosany

Rozszerzeniem systemu Kamienia 

Ciosanego jest możliwość tworzenia kół 

o średnicy 240 i 330 cm oraz ich części: 

pierścieni, łukowych ścieżek, schodów 

oraz różnego rodzaju połączeń z płytami 

prostokątnymi. Elementy te idealnie 

nadają się do ułożenia na altanach 

i tarasach ogrodowych.

WET CAST

kamienna szarość piasek pustyni

PRODUKT BEZ FAZY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Kamień Ciosany

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE, PAKIETY]

CECHY

gr. 4

ZESTAW PŁYT - PAKIET 2 Ilość na palecie 
[pakietów]

Wymiary [cm] 60x45 45x45 30x45
6szt./pakiet 2 4 2

Waga palety [t] 0,86

ZESTAW PŁYT - PAKIET 1 Ilość na palecie 
[pakietów]

Wymiary [cm] 59,2x59,2 44,2x59,2 29,2x59,2 29,2x29,2
4szt./pakiet 4 4 2 4

Waga palety [t] 1,04

PŁYTY POJEDYNCZE

Wymiary [cm] 59,2x59,2 44,2x59,2 29,2x59,2 29,2x29,2 44,2x44,2 Płyta deptakowa Ø 45-60 Koło Ø 240 Koło Ø 330
Ilość na palecie [szt.] 36 36 72 144 36 36 1 1
Waga palety [t] 1,08 0,792 1,008 1,152 0,612 0,580 0,360 0,685
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Ten produkt 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, w trzech odmianach, 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.

Uroda i elegancja 
naturalnego drewna

Deska
Ogrodowa

Produkty wykorzystane w realizacji:

DESKA OGRODOWA

Płyty tarasowe Deska Ogrodowa
WET CAST
- brąz jasny

Bloki schodowe Belka Ogrodowa
WET CAST
- brąz jasny
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WET CAST

biały brąz jasny stalowy

PRODUKT BEZ FAZY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Deska Ogrodowa

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

PŁYTY POJEDYNCZE

Wymiary [cm] 120x30 90x30 60x30 120x22,5 90x22,5 67,5x22,5
Ilość na palecie [szt.] 36 36 72 36 54 72
Waga palety [t] 1,170 0,882 1,152 0,878 0,972 0,864

gr. 3,5 gr. 4

Należy pamiętać, że drewno szybko się 

starzeje i łatwo ulega destrukcyjnym 

czynnikom zewnętrznym, takim jak wilgoć 

czy skrajne temperatury - konieczne są 

jego częste zabiegi pielęgnacyjne. Aby 

uniknąć takich wyzwań, zdecydowanie 

lepiej jest skorzystać z jej betonowej wer-

sji Bruk-Bet, która cechuje się znacznie 

wyższym poziomem wytrzymałości. 

Wykonana jest z solidnego materiału, 

dzięki czemu przetrwa lata. W przeciwień-

stwie do naturalnego drewna deska be-

tonowa chłonie mniej wilgoci i zabrudzeń, 

więc zdecydowanie łatwiej utrzymać ją  

w czystości. W perfekcyjnym stopniu łączy 

walory użytkowe z estetyką najwyższej 

klasy.

Taras 
drewnopodobny

Metalic color - perła stalowo srebrna
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Drewno Ogrodowe z serii Wet Cast 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 placyków, ścieżek 

ogrodowych, obrzegowania rabat kwiatowych oraz stopni 

schodowych. Wspaniale komponują się z zielenią oraz żwirem 

otoczaków.

Naturalna kompozycja 
starego drewna

Drewno
Ogrodowe 
Altus

Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty tarasowe Drewno Ogrodowe Altus
WET CAST
- brąz patyna
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WET CAST

brąz patyna

PRODUKT BEZ FAZY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Drewno Ogrodowe Altus

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE, PAKIETY]

CECHY

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE

Wymiary [cm] 90x22,5 67,5x22,5 45x22,5 22,5x22,5 45x45
Płyta deptakowa 

Ø 30-40
Minipalisada

45x22,5x5x4
Ilość na palecie [szt.] 48 72 72 240 36 60 36
Waga palety [t] 0,768 0,88 0,66 0,96 0,596 0,75 0,335

ZESTAW PŁYT - PAKIET Ilość na palecie 
[pakietów]

Wymiary [cm] 67,5x22,5 22,5x22,5
2szt./pakiet 26 26

Waga palety [t] 0,832

DREWNO OGRODOWE ALTUS

Płyty deptakowe stanowią nieregularne, 

owalne formy Drewna Ogrodowego 

Altus. Dzięki zróżnicowaniu wymiarów 

i obrysów powierzchni oraz krawędzi 

stanowią niepowtarzalne narzędzia 

przydatne w czasie tworzenia oryginal-

nych traktów w miejscach o niewielkim 

ruchu pieszym. Zapobiegają powstawa-

niu ścieżek suchych bądź błotnistych.

Płyta 
deptakowa
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Płyty tarasowe Finezja®
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Cegła Uni Split®
UNI SPLIT®
- brekcja muszlowa

FINEZJA®

Produkty wykorzystane w realizacji:

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.

Taras
w klasycznym stylu

Finezja®
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Unikalne obrysy poszczególnych ele-

mentów oraz ich nieregularne krawędzie, 

a nawet szczeliny lub pozorne otarcia 

sprawiają wrażenie, jakby były wysta-

wione na długotrwałe działanie wiatru 

i piasku. Dzięki temu zawdzięczają swój 

wyjątkowy wygląd.

Nieregularne 
krawędzie

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Finezja®

FORMATY [ZESTAW PŁYT]

CECHY

ZESTAW PŁYT Ilość na 
palecie [m2]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 64x48 32x48 32x32 32x16
8,6 8szt./pakiet 1 2 3 3

Waga palety [t] 1,135

gr. 6

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

COLOR-MIX®

wapień muszlowypastelowa harmonia wapień dewoński

®

IMPREX

FINEZJA®

WAPIEŃ MUSZLOWY
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Duży format
na ścieżkach 
i tarasie

Planta

Płyta ogrodowa Planta
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Palisady Uni Split®
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Kostki brukowe Kontur®
MULTIGRAN®
- kokos

Produkty wykorzystane w realizacji:

PLANTA

Planta o płomieniowanej strukturze i wyjątkowo dużym 

rozmiarze 120x100 cm, daje gwarancję tworzenia pięknych 

i funkcjonalnych ścieżek w strefie ogrodowej, jak również 

dekoracyjnych placyków oraz wyjątkowych miejsc dla 

wspólnych posiłków i spotkań towarzyskich.
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ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM PIESZYM

Planta

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

gr. 6

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński

®

IMPREX

PŁYTY POJEDYNCZE Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 120x100
7,2 0,95 6

Szt./warstwa 6

PLANTA

Ścieżki łączą ogród i inne obszary 

posesji. Duże płyty pasują wszędzie tam, 

gdzie dominują geometryczne kształty 

i prostopadłe linie, a nie ma skom-

plikowanych wzorów. Takie przejścia 

sprawdzą się w ogrodzie nowoczesnym, 

ponieważ harmonizują ze współczesną 

architekturą. 

Ścieżki 
w ogrodzie 

91Naturalnie, Stylowo i Pięknie90

WAPIEŃ DEWOŃSKI

WAPIEŃ DEWOŃSKIWAPIEŃ MUSZLOWY

WAPIEŃ MUSZLOWY



KOSTKI
I PŁYTY BRUKOWE

Parkiet

Modero

Kontur®

Tetra

Romalit®

Tercet

Promenada®

Concerto

Creativ®

Logo®

Symfonia®

Visio®

Prospect®

Urbanit®

Novator® Akord

Novator® Piano

Novator® Largo

Novator® Forte

Novator® Solo

Novator® Hexagon

94
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102

106

110

114

118

122

126

130

134

138

142

148

152

156

162

168

172

176
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Płyty brukowe Parkiet to trwała i estetyczna alternatywa 

dla prawdziwego drewna. Naturalna stylizacja płyt dobrze 

współgra z architekturą nowoczesną, jak i rustykalną 

budynków. Nawierzchnia o grubości 8 cm jest wytrzymała, 

odporna na ścieranie i oddziaływanie negatywnych czynników 

zewnętrznych, takich jak słońce, mróz czy ruch kołowy. 

Dzięki temu można je zastosować na podjazdach i parkingach, 

po których poruszają się samochody osobowe. Te właściwości 

są dodatkowo wzmocnione poprzez zabezpieczenie powłoką 

IMPREX® PERLON®.

Naturalna odsłona

Parkiet

Płyty brukowe Parkiet
COLOR-MIX®
- wapień szary

Produkty wykorzystane w realizacji:
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COLOR-MIX®

brąz jasny brąz ciemny wapień szary wapień stalowy

Parkiet

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

gr. 8

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 23,7x11,7 35,7x11,7 47,7x11,7 35,7x23,7 47,7x23,7 59,7x23,7
8,32 1,464 8

Szt./warstwa 5 2 2 2 2 2

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ
POWIERZCHNI BEZ FAZY

®

IMPREX

Na jeden zestaw składają się kostki 

w 6 różnych formatach. Dodatkowo 

dostępność 5 opcji kolorystycznych 

płyt brukowych Parkiet sprawia, że 

będą one bardzo dobrze współgrać 

zarówno z naturalnym otoczeniem, 

jak i z modernistycznymi elementami 

współczesnej architektury. Dzięki 

ponadczasowych odcieniach szarości 

oraz brązu całość inwestycji będzie 

wyglądać atrakcyjnie przez długie lata.

Nawierzchnia
z klasą

PARKIET

beżowy
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Modero®

MODERO® to ukłon w stronę trendów nawiązujących do 

natury, szczególnie w zakresie kolorystyki. Odcienie brązu czy 

szarości doskonale naśladują występujące w przyrodzie skały, 

co pozwala na stworzenie kompozycji o bardzo naturalnym 

charakterze, zachowując przy tym ciekawy design.

Pięć formatów, z których składa się wzór umożliwia ułożenie 

niebanalnych, lekkich i dynamicznych nawierzchni. Kostki 

idealnie nadają się do optycznego wydłużania przestrzeni. 

Naturalny
minimalizm

Kostki brukowe Modero®

COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe Prospect®

MICROTEC
- tytan biały

Pustak ogrodzeniowy  Galant Uni Split®

UNI SPLIT®
- brekcja karbon
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POLERYT®

dioryt jasny

granodioryt jasny

dioryt szary jasny

granodioryt szary
jasny

dioryt szary organic

granodioryt szary
organic

dioryt stalowy

granodioryt stalowy

LAMINO
®

®

Szare kolory kostki umiejętnie wtopią 

się w nowoczesny krajobraz wokół 

domu. Nie tylko spotęgują wrażenie 

schludności i dopasują się do 

naturalnego wykończenia fasady, lecz 

także odpowiedzą za aspekty wizualne. 

Podłużne formaty optycznie wydłużą 

przestrzeń, co okaże się zaletą dla 

właścicieli krótszych podjazdów czy 

niewielkich działek.

W tonacjach
szarości

COLOR-MIX® COLOR

cappuccino wapień szary wapień dewoński szary grafit

®

IMPREX

MODERO®

Modero®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

CECHY

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 35x19 30x19 30x15,5 25x15,5 20x15,5
14,04 1,853 12

Szt./warstwa 6 3 4 8 4

gr. 6

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T
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Piękny kształt, starannie dopracowane obrysy o urzekająco 

falowanej strukturze, ale także zróżnicowane powierzchnie 

licowe - to istota kolekcji Kontur®. 

Rytmiczne ułożenia rzędowe i szeroka, nieregularna siatka 

spoin stanowią o wybitnym podobieństwie do kostek 

naturalnych. Nawierzchnie Kontur® znajdują uznanie 

u wszystkich, którzy cenią tradycyjny urok naturalnych kostek 

brukowych.

W zgodzie z tradycją 

Kontur®

Kostka brukowa Kontur®

COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostka brukowa Kontur®

MULTIGRAN
- grano czarne

Produkty wykorzystane w realizacji:
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wapień muszlowy cappuccino brąz kasztanowy wapień dewoński

COLOR-MIX® COLOR-MIX®

brąz ziemi

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ
POWIERZCHNI BEZ FAZY

CECHY

gr. 6 ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM 
POWYŻEJ 3,5 T

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ
POWIERZCHNI BEZ FAZY

wapień kamienny

®

IMPREX

Architektoniczny minimalizm wymaga 

umiejętności, jeśli chodzi o dobór 

materiałów nawierzchniowych.  

W tym trendzie kostka musi podkreślać 

atuty budowli, dlatego rozwiązania 

Kontur® tak perfekcyjnie wtapiają 

się w nowoczesny klimat działki. 

Subtelnie falowana struktura wprowadzi 

dynamizm i ożywi całość, nie zaburzając 

przy tym stylistycznego ładu. 

Falowana
powierzchnia

MULTIGRAN®

grano czarnekokos sjenit grano brązowe grano żółte

szary

COLOR

grafit

KONTUR®

Kontur®

gr. 8

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

ZESTAW KOSTEK Ilość na palecie [m2] Waga palety [t] Ilość warstw na palecie

Wymiary [cm] 10,4x13,9 13,9x13,9 17,4x13,9 20,9x13,9 gr. 6 cm gr. 8 cm gr. 6 cm gr. 8 cm gr. 6 cm gr. 8 cm

Szt./warstwa 21 14 14 7 13,20 8,8 1,74 1,549 12 8
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Świetnie posłuży do zagospodarowania przestrzeni bogatych 

w roślinność, tworząc ścieżki czy schodki. Duża odporność na 

zabrudzenia oraz łatwość czyszczenia i renowacji zapewnią 

komfort użytkowania, a dzięki pasmowo przenikającym 

się kolorom nawierzchnia będzie stanowić wyjątkowo 

dynamiczną kompozycję. Uporządkowane i stylowe otoczenie 

będzie ucztą dla oka! 

Klasyczna geometria

Tetra

Kostka brukowa Tetra
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostka brukowa Logo®
MULTIGRAN®
- kokos, grano czarne
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pastelowa harmonia

CECHY

gr. 6

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

COLOR-MIX®

gorąca lawa wapień dewońskiwapień muszlowy

®

IMPREX

grafit

COLOR

Wykonanie tzw. fazy na kostce 

brukowej ma wiele zalet. Jedną z nich 

jest podkreślenie rysunku fug, co ma 

szczególnie znaczenie w klasycznych 

czy rustykalnych aranżacjach, gdzie liczy 

się każdy szczegół. To także sposób na 

wzmocnienie nawierzchni i zwiększenie 

jej żywotności, a tym samym przepis na 

chodniki, które przetrwają próbę czasu. 

Fazowane 
krawędzie

brąz ziemi

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewońskiwapień kamienny

TETRA

Tetra

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 7x14 10,5x14 14x14 17,5x14 21x14
12,5 1,65 12

Szt./warstwa 12 12 12 12 8

WAPIEŃ DEWOŃSKI
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Kostka brukowa Romalit®

COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Stopnie blokowe Baza®

COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Produkty wykorzystane w realizacji:

ROMALIT®

Romalit®

Niezwykle starannie skomponowana kolekcja Romalit® to 

szereg możliwości aranżacyjnych dla podjazdów i często 

uczęszczanych traktów wokół domu. Płyty grubości 8 cm to 

zestaw czterech zróżnicowanych wymiarowo modularnych 

płyt umożliwiający przepiękne ułożenia romańskie oraz 

rzędowe. Modułem podstawowym jest wymiar 22,5 cm. 

To połączenie tradycji z nowoczesnością. Płyty posiadają 

delikatne struktury nawiązujące do płomieniowania 

płyt granitowych, bezfazowe krawędzie i zazębienia 

charakterystyczne dla systemu NOVATOR®.

Monumentalnie 
i modułowo
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Romalit®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

ROMALIT Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 67,5x45 45x45 45x22,5 22,5x22,5
8,08 1,425 8

Szt./warstwa 1 2 2 2

gr. 8

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ
POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński

®

IMPREX

Nawierzchnie mogą być neutralnym 

tłem posesji. Czasem odgrywają główną 

rolę i podkreślają cechy charaktery-

styczne budynku. Często stanowią też 

narzędzie spajające nurty architekto-

niczne, zwłaszcza te nowoczesne oraz 

tradycyjne. 

Geometryczne krawędzie kostek bruko-

wych Romalit® w konfrontacji  

z nieregularnym kolorytem o łagodnych 

odcieniach beżu lub szarości świetnie 

współgrają zarówno z modernistyczną, 

kubiczną zabudową, jak i obiektami kla-

sycyzującymi. Takie chodniki i ścieżki nie 

przyćmią uroku żadnej zabudowy. 

To brukarski kompromis dla niezdecy-

dowanych!

Połączenie
tradycji
z nowoczesnością
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Kostki brukowe Tercet
COLOR-MIX®
- wapień szary

Palisady Uni Split
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Obrzeża Tetron
COLOR
- grafit

Produkty wykorzystane w realizacji:

Doskonały wybór do zaaranżowania przestrzeni przydomowej. 

Składający się z trzech bezfazowych elementów o regularnych 

kształtach TERCET zapewni poczucie porządku i harmonii. 

Nierówna, lekko płomieniowana tekstura powierzchni pozwoli 

na uzyskanie nietuzinkowego wyglądu.

Naturalna harmonia

Tercet
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Tercet

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 44,4x17 33,3x17 22,2x17
9,392 1,653 8

Szt./warstwa 7 7 7

gr. 8

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ
POWIERZCHNI BEZ FAZY

COLOR-MIX®

wapień szary wapień kamienny wapień stalowy grafitpastelowa harmonia

COLOR SATINO

greso białe greso szare jasne greso szare organic greso stalowe

Modny
miks kolorów

Kostka brukowa Tercet dostępna jest  

w czterech kolorach palety Color-Mix®. 

To pastelowa harmonia w beżowym 

wydaniu, wapień kamienny, wapień szary 

i jego ciemniejsza wersja - wapień stalo-

wy. Można je stosować solo lub łączyć w 

ciekawych kompozycjach złożonych  

z maksymalnie trzech tonacji, pamięta-

jąc jednocześnie o zachowaniu jednako-

wej temperatury barw.

®

IMPREX

TERCET 117Naturalnie, Stylowo i Pięknie116
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Promenada® została zaprojektowana tak, aby móc 

stworzyć z niej nawierzchnię o oryginalnej kompozycji 

stosunkowo dużych kostek. Kostki Promenada wyglądem 

przypominają starannie cięte i gładkie płyty kamienne o 

lekko nieregularnych krawędziach, połączone między sobą 

szerokimi spoinami. Dzięki zróżnicowanym wielkościom 

poszczególnych elementów nawierzchnię wykonaną  

z Promenady® cechuje dynamiczny wygląd.

Klasyczna
elegancja

Promenada®

Kostki brukowe Promenada®
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe Logo®
MULTIGRAN®
- kokos, grano czarne

Kostki brukowe Prospect®
MICROTEC
- tytan biały

Produkty wykorzystane w realizacji:
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grafit

COLOR-MIX®

wapień muszlowy

COLOR

wapień dewoński

gr. 6,5

Kostka brukowa nie musi być drobna. 

Niewielki format może być jedynie 

punktem wyjścia do bardziej niebanal-

nych koncepcji. W połączeniu z większy-

mi płytami stworzy oryginalną mozaikę, 

która przyciągnie spojrzenia. Klasyczny 

i elegancki wygląd kostki doskonale 

współgra z dworkowym charakterem 

zabudowy.

Zastosowanie kilku rozmiarów bruku 

wprowadzi dynamizm, doda przestrzeni 

lekkości i uatrakcyjni ją.

Kompozycja
wielu formatów

PROMENADA®

Promenada®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 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
13,20 1,89 12

Szt./warstwa 1 2 1 2 2 4 3 6 6
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Concerto

Concerto stanowi system eleganckich kostek o obrysach 

prostokątów i kwadratów. Powierzchnie poszczególnych 

elementów wyglądem nawiązują do przełomu łupkowego, 

a przypadkowe ułożenia kostek tworzą nawierzchnie 

o urokliwym, a jednocześnie harmonijnym i przejrzystym 

charakterze. Kostkę Concerto układać można także 

w sposób rzędowy i wstęgowy, pamiętając o zachowaniu 

szerokości ułożeń równych wielokrotności modułu.

Koncertowa gra naturalnych 
barw i formatów

CONCERTO

Kostki brukowe Concerto
COLOR-MIX®
- cappuccino

Kostki brukowe Creativ®
COLOR-MIX®
- pastelowa harmonia

Produkty wykorzystane w realizacji:
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cappuccino

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński

gr. 6

Concerto

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 8,9x8,9 17,9x8,9 26,9x8,9 17,9x17,9 26,9x17,9 26,9x26,9 35,9x26,9
12,48 1,65 12

Szt./warstwa 4 7 4 4 4 4 2

CONCERTO

Ułożenie różnych elementów bruku pod 

kątem rozmiaru i koloru to skuteczny 

sposób na stworzenie modnego układu 

mozaikowego. Sprawdzi się on na 

krętych alejkach, chodnikach i ścieżkach 

łączących poszczególne fragmenty 

posesji.

W układzie mozaikowym najważniejszy 

jest dokładny projekt wykonawczy. 

To kalkulacja z naciskiem na efekt!

Układ
mozaikowy

WAPIEŃ DEWOŃSKI
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To niezwykle urokliwe kosteczki małych rozmiarów  

o wybitnie naturalnym charakterze. Podstawowy zestaw 

pięciu kostek o nieregularnych krawędziach i lekko 

pofałdowanej powierzchni licowej tworzy w zabudowach 

stosunkowo mocno zarysowane fugi zmiennej szerokości 

podkreślając ich wyrazistość i piękno. 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.

Twórczo, naturalnie 
i z klasą

Creativ®

Kostki brukowe Creativ®
MULTIGRAN
- grano czarne

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe Creativ®
MULTIGRAN
- kokos
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brąz kasztanowy

MULTIGRAN® COLOR

grafit

COLOR-MIX®

wapień muszlowy kokos grano czarne

gr. 6

Creativ®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁOMIENIOWANEJ POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3
11,65 1,54 12

Szt./warstwa 61 38 30 22 14

pastelowa harmonia

Kostka brukowa o mniejszym formacie 

to narzędzie do kreatywnej zabawy, 

która odmieni wizerunek posesji. Może 

wyznaczać romantyczne alejki, niesy-

metryczne wzory, zaokrąglone przejścia, 

łuki czy równoległe pasy. 

To przepis na nawierzchnię o charakte-

rze staromiejskiego bruku albo urozma-

icenie nowoczesnych realizacji.

Ścieżki
w dynamicznej 
odsłonie
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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.

Nowoczesny szyk 
małego formatu

Logo®

Kostki brukowe Logo®
MULTIGRAN
- kokos, grano czarny

Kostki brukowe Promenada®
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Produkty wykorzystane w realizacji:
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wapień dewoński brąz ziemi

Zastosowanie mniejszych i większych 

formatów na jednej płaszczyźnie 

pozwoli odkryć zupełnie nowe oblicze 

produktów. Takie melanże pomogą 

w wyznaczaniu poszczególnych stref, 

a także uatrakcyjnią przestrzeń. Dzięki 

temu posesja stanie się prawdziwą wi-

zytówką mieszkańców! W zestawieniach 

tego typu jedyne granice wyznacza 

wyobraźnia. 

Łączenie
nawierzchni

MULTIGRAN

grano czarnekokos sjenit grano brązowe grano żółte

COLOR-MIX®

ANTIC®

 - BEZ DYSTANSU

ANTIC®

 - BEZ DYSTANSU COLOR

wapień muszlowy piaskowiec beżowy grafit grafit

Logo®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 6,4/7,1x9,1 7,4/8,1x9,1 8,4/9,1x9,1 9,4/10,1x9,1 10,4/11,1x9,1 11,4/12,1x9,1
12 1,584 12

Szt./warstwa 20 20 20 20 20 20

ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 6,4/7,1x9,1 7,4/8,1x9,1 8,4/9,1x9,1 9,4/10,1x9,1 10,4/11,1x9,1 11,4/12,1x9,1
8 1,41 8

Szt./warstwa 20 20 20 20 20 20

PRODUKT O GŁADKIEJ  POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

PRODUKT O GŁADKIEJ  POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

gr. 6 ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM 
POWYŻEJ 3,5 T

gr. 8
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Cztery formaty kostek prostokątnych i kwadratowych dają 

bardzo bogatą gamę ułożeń regularnych, romańskich 

i modułowych. Kostki Symfonia® charakteryzuje bogata 

kolorystyka subtelnych odcieni szarości z serii Metalic Color, 

połyskujących metalicznymi pigmentami w blasku promieni 

słonecznych oraz przenikającymi się pasmowo kolorami 

w serii Color-Mix®. Symfonia® jest kostką uniwersalną, 

doskonale współgra ze stylem klasycznym rezydencjalnym, 

jak i nowoczesną architekturą.

Subtelna 
gra formatów

Symfonia®

Kostki brukowe Symfonia®
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe Symfonia®
METALIC COLOR
- perła srebrno-stalowa

Stopnie blokowe
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna
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COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień szary wapień kamienny wapień dewoński wapień antracytowy

Metaliczny połysk na kostkach Symfo-

nia® to gwarancja zaskakujących efek-

tów optycznych. Powierzchnia  

w zależności od kąta padania promie-

ni słonecznych, pory roku i kierunku 

obserwacji da całkowicie inne wrażenia 

estetyczne. 

Perłowe odbicie będzie wartością do-

daną do budynku. Zachwyci  

i zaintryguje jednocześnie!

Metalizowane
nawierzchnie

METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

LAMINO
®

®

SYMFONIA®

Symfonia®

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 30x20 20x20 20x10 10x10
12,96 1,71 12

Szt./warstwa 6 12 6 12

gr. 6

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ
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To kostka, która urzeka prostotą kształtów ujętych w ramy 

klasycznych kompozycji. Przy wykorzystaniu prostokątnych

i kwadratowych modularnych elementów systemu VISIO® 

można z powodzeniem tworzyć zróżnicowane wzory 

nawierzchni, ożywiające przestrzeń w ogrodzie i wokół domu. 

Spoiny oddzielające od siebie poszczególne elementy nadają 

łagodnej z pozoru nawierzchni wyrazistego charakteru. 

Kostka z powodzeniem spełnia swoje zadanie na ścieżkach 

spacerowych i podjazdach. Jest wytrzymała na uszkodzenia

i odporna na zabrudzenia wynikające z codziennej 

eksploatacji.

Geometrycznie 
i transparentnie

Visio®

Kostki brukowe Visio®
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Produkty wykorzystane w realizacji:
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gr. 6

Visio®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień kamienny wapień dewoński

METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

LAMINO
®

® RUSTICAL

graniton biały graniton szary jasny graniton szary organic graniton szary ciemny graniton stalowy

®

IMPREX

VISIO®

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 30x30 15x30 15x15
12,96 1,71 12

Szt./warstwa 7 7 6

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

Punktem wyjścia do tworzenia bru-

kowanych kompozycji jest charakter 

budynku, jego styl i dominująca w nim 

kolorystyka. Inne układy, bardziej syme-

tryczne i proste, podkreślą nowoczesną 

bryłę, a inne klasyczną czy rustykalną. 

Wpływy tradycyjnego wzorca archi-

tektonicznego warto zaakcentować, 

wybierając ułożenia falowe, w kształt 

koła lub finezyjne łuki. Nowoczesny styl 

architektury można podkreślić rzę-

dowym ułożeniem Visio o szerokości 

30 cm i wykorzystaniem wyjątkowego 

wzornictwa z serii Rustical.

Kształtowanie
nawierzchni
- wybór wzoru
ułożenia 
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PROSPECT®

Kostki brukowe Prospect
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Palisady Novator
COLOR
- grafit

Produkty wykorzystane w realizacji:

Prospect® świetnie sprawdza się zarówno w nawierzchniach 

przydomowych usytuowanych w zabudowie jednorodzinnej, 

jak i na skwerach, placach i parkingach. Metaliczne 

rodzaje wykończeń pozwalają na zastosowanie kostki przy 

nowoczesnych oraz w reprezentacyjnych realizacjach. 

Nowością są delikatnie płukane nawierzchnie z serii Microtec, 

ukazujące szlachetne grysy o drobnej frakcji.

Minimalizm
w kolorze i formie

Prospect®
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tytan stalowy

MICROTEC

tytan biały tytan szary jasny tytan kremowy

LAMINO
®

® METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

Mała kostka brukowa wcale nie oznacza 

mniejszych możliwości! To rozwiązanie  

z ogromnym potencjałem stylistycznym. 

Wkomponuje się zarówno w przestrzeń 

pełną nowoczesnych inspiracji, jak i tych, 

gdzie dominują wpływy klasyczne.

Drobny bruk sprawdzi się podczas wy-

znaczania ścieżek ogrodowych, chodni-

ków, podjazdów i tarasu.

Niewielki 
format,
olbrzymie
możliwości

LAMINO
®

®

PROSPECT®

gr. 6

Prospect®

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PROSPECT Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 32x16 24x16 16x16
12,9 1,703 12

Szt./warstwa 9 10 9

PROSPECT Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 32x16 24x16 16x16
12,9 1,703 12

Szt./warstwa 9 10 9

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ
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Siła
funkcjonalności

Urbanit®

Kostki brukowe Urbanit®
COLOR
- grafit, szary

Produkty wykorzystane w realizacji:

URBANIT®

Foremne elementy w kształcie prostokątów oraz dwie 

grubości 6 i 8 cm kostek Urbanit® pozwalają funkcjonalnie 

zagospodarować podjazdy prywatne, często uczęszczane 

trakty piesze oraz nawierzchnie miejskie obciążane ruchem 

samochodowym lekkim, jak i ciężkim. Bezfazowe, ostro cięte 

krawędzie poszczególnych kostek i wąskie spoiny między 

elementami, zapewniają ułożenie nawierzchni idealnie równej 

i jednolitej. Modularne kostki Urbanit® dostępne 

w osobnych zestawach, można układać pojedynczo lub łączyć 

ze sobą w różnorodne wzory ułożeń i ciekawe kompozycje 

geometryczne.
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COLOR-MIX® COLOR

wapień dewoński szary grafit

URBANIT®

PRODUKT O GŁADKIEJ  POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

PRODUKT O GŁADKIEJ  POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

CECHY

gr. 6 ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM 
POWYŻEJ 3,5 T

Urbanit®

gr. 8

FORMATY

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 6 cm Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 24x16
13,83 1,826 12

Szt./warstwa 30

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 8 cm Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 24x16
9,22 1,623 8

Szt./warstwa 30

Modularne kostki otwierają drogę do 

kreowania harmonijnej przestrzeni, co 

dodatkowo można podkreślić, stawia-

jąc na jeden format. To wprowadzi ład 

do miejsc, gdzie panuje chaos, a także 

umiejętnie podkreśli surowy urok mo-

dernistycznych budynków.

Kolorystyczne zróżnicowanie  

w obrębie jednego formatu zapewni 

spektakularny efekt!

Pojedyncze
formaty
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Seria Novator®

Płyty Novator® są odpowiedzią na nowoczesne trendy 

w architekturze. Dzięki bogatej gamie dostępnych rozmiarów, 

od mniejszych 20x20 cm, po większe 100x100 cm, pozwalają na 

rozmaite ułożenia rzędowe lub romańskie. To wyróżni podjazd 

albo strefy frontowe posesji.

Mnogość formatów do wyboru zapewnia kreację ciekawych 

koncepcji – zarówno prostych oraz minimalistycznych, jak  

i bardziej skomplikowanych.

Uniwersalna estetyka płyt Novator® dodatkowo sprzyja twórczej 

zabawie, co w połączeniu z odpowiednimi formatami stanie się 

narzędziem służącym do umiejętnego uzupełnienia aranżacji 

modernistycznych, klasycznych, a nawet futurystycznych.

Twórcza 
siła formatu

Ład przestrzenny to zasługa elementów małej architektury. 

Należą do nich m.in. palisady, które pozwolą podzielić strefy 

zieleńca, wzmocnią skarpy czy zamienią się w estetyczne 

murki lub kwietniki. To też ozdoba posesji! Dodadzą 

przestrzeni wyrazistości i charakteru.

 

Narzędziem stylistycznej zabawy są również obrzeża, które 

często służą jako obramowanie ścieżek, chodników czy 

tarasów, albo stanowią sposób na efektowną granicę stref 

zieleńca. To dekoracyjny pas o wielu zaletach użytkowych.

Prefabrykowane stopnie schodowe w postaci prostych bloków są wykonywane  

z betonu wibroprasowanego i z powodzeniem imitują naturalne materiały, takie 

jak kamienie. Są łatwe w montażu, nie wymagają wykończenia przy pomocy płytek, 

a przede wszystkim stają się klamrą kompozycyjną posesji, łączącą poszczególne 

strefy ogrodu.  Stanowią estetyczne przejścia między różnymi poziomami na 

działce. Dopełniają aranżację. To dlatego muszą być dopasowane zarówno pod 

kątem technicznym, jak i wizualnym. 

Bloki schodowe

Palisady i obrzeża
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Płyty brukowe Novator® Akord
COLOR-MIX®- wapień stalowy

Produkty wykorzystane w realizacji:

Novator® Akord to proste podłużne formaty oraz wyjątkowa 

kolorystyka w perłowych wykończeniach Metalic Color. 

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 Novator® Akord znajdzie zarówno 

na przydomowych podjazdach, jak i w przestrzeni miejskiej, 

dopuszczającej umiarkowany ruch samochodów osobowych.

Liniowy układ
w dużym formacie

Novator® Akord
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COLOR-MIX®

Novator® Akord

gr. 10

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

wapień szary wapień stalowy

®

IMPREX

METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

LAMINO
®

® COLOR

szary grafit

NOVATOR® AKORD

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 68x18 53x18 53x12 38x12 30x12
7,56 1,664 7

Szt./warstwa 3 3 3 3 3

Podłużny format wpisuje się w obo-

wiązujące trendy architektoniczne. 

Nawiązuje stylistycznie do eleganckiej 

geometrii, z której słynie nowoczesność 

i znakomicie sprawdzi się w projektach 

współczesnych obiektów publicznych. 

Wybierając format, nie warto lekcewa-

żyć kolorystyki. Odpowiednio dobrane 

barwa i wykończenie odmienią prze-

strzeń.

Elegancja
podłużnych 
formatów
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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 nawierzchni w przestrzeni 

miejskiej.

Cicho i łagodnie

Novator® Piano

Płyty brukowe Novator® Piano
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe Creativ®
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Kostki brukowe Kontur®
MULTIGRAN®
- kokos

Produkty wykorzystane w realizacji:
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Novator® Piano

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

POLERYT

granodioryt
jasny

granodioryt 
szary jasny

granodioryt 
szary organic

granodioryt
stalowy

LAMINO
®

®

Trzy ponadczasowe formaty to jedna  

z zalet kostek Novator® Piano. Zestawio-

ne ze sobą sprawdzą się jako nawierzch-

nia podjazdu przed domem, chodników 

prowadzących do strategicznych miejsc 

posesji czy oryginalnych ścieżek. 

Ponadczasowe
formaty

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewońskiwapień biało-szary

®

IMPREX

COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński

NOVATOR® PIANO

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 60x30 45x30 30x30
8,64 1,52 8

Szt./warstwa 3 2 3

gr. 8
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Płyty brukowe Novator® Largo
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

Kostki brukowe Kontur®
MULTIGRAN®
- kokos

Stopnie Blokowe
METALIC COLOR
- perła stalowo-srebrna

Zestaw trzech płyt brukowych z serii Prestige do zastosowania 

na podjazdach przydomowych oraz w strefach tarasowych. 

Duże formaty o długości 70, 50 i 30 cm i module szerokości 40 

cm stanowią systemowe rozwinięcie zestawów Novator® Forte 

i Piano. 

Płyty w kolorach szarości wapieni i czerwieni spiżu doskonale 

współgrają z nowoczesnym budownictwem, podkreślając 

jego geometryczne kształty i prostoliniowy charakter. Wysokie 

walory użytkowe i odporność płyt na trwałe zabrudzenia 

zapewnia powłoka ochronna Lamino® Perlon®.

Wolno i szeroko

Novator® Largo

NOVATOR® LARGO 161Naturalnie, Stylowo i Pięknie160



COLOR-MIX®

wapień spiżowywapień szary wapień dewoński

LAMINO
®

®

Graficzne wzory o wyrazistym kolo-

rze będą dobrze prezentowały się na 

większej przestrzeni przydomowego 

parkingu, podjazdu lub szerokich chod-

nikach. Proste układy nie wprowadzą 

zamętu, a jedynie urozmaicą przestrzeń 

i wzbogacą ją.

Nieregularne odcienie i przetarcia nie 

lubią barwnej konkurencji. Najlepiej  

w takich zestawieniach ograniczyć się 

do trzech tonacji. 

Duży
format
w wyrazistym
kolorze

NOVATOR® LARGO

Novator® Largo

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

gr. 8

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 70x40 50x40 30x40
9,6 1,69 8

Szt./warstwa 2 2 2
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NATURYT®

marmur 
biały

trawertyn beżowy 
jasny

marmur 
szaro-beżowy

marmur 
szary jasny

LAMINO
®

®

granit 
szaro-stalowy

kwarcyt
stalowy

granit 
stalowy

marmur
szary ciemny

Bogactwo wzorów oraz szeroka paleta 

barw z serii Naturyt® pozwalają na do-

branie płyt brukowych Novator® Largo 

idealnie pasujących do otoczenia lub 

spełniających indywidualne oczekiwania 

estetyczne. Dzięki temu każda posesja, 

niezależnie od charakteru budynku, 

zyska niepowtarzalnego uroku i stylu.

Swoboda
kreacji

NOVATOR® LARGO

Novator® Largo Naturyt®
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Płyty brukowe Novator® Forte
COLOR-MIX®
- wapień spiżowy

Kostki brukowe Logo® 
MULTIGRAN®
- kokos

Produkty wykorzystane w realizacji:

Novator® Forte to zestaw płyt brukowych o wyjątkowych 

powierzchniach: śrutowanych Rustical®, melanżach 

kolorystycznych Color-Mix® oraz przypominających naturalne 

wzorce występujące w naturze - Naturyt®. Umożliwiają one 

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.

Dynamiczne wejście

Novator® Forte
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Novator® Forte

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

gr. 8

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 50x20 40x20 30x20 20x20
9,6 1,69 8

Szt./warstwa 5 4 3 5

graniton biały graniton szary jasny graniton szary organic graniton szary ciemny graniton stalowy

RUSTICAL®

IMPREX

Wzór ułożenia kostki nie może być dzie-

łem przypadku. Tu liczą się powtarzalne 

schematy, ale nie oznacza to rezygnacji 

z kreatywności. Pojedyncze formaty 

sprawdzą się przy złożonych bryłach bu-

dynku albo realizacjach nowoczesnych.

Powtarzalne układy, czyli brukarskie 

moduły, zdynamizują przestrzeń. Wyróż-

nią się na tle jednolitej zabudowy i oży-

wią ascetyczne formy architektniczne.

W module 
czy pojedynczych 
formatach?

wapień spiżowywapień szary wapień dewoński

COLOR-MIX®
LAMINO

®

®

NOVATOR® FORTE 169Naturalnie, Stylowo i Pięknie168

GRANITON SZARY ORGANIC, GRANITON STALOWY

GRANITON BIAŁYGRANITON BIAŁY



NATURYT®

deska 
beżowa

marmur 
beżowy

LAMINO
®

®

deska
szaro-stalowa

kwarcyt 
szary

piaskowiec 
stalowy

marmur
stalowy

deska 
brąz ciemny

marmur
brąz ciemny

Novator® Forte Naturyt®

Natura jest w pełni zgodna i uporząd-

kowana. Każdy element ściśle ze sobą 

współgra, pasuje do siebie wręcz ideal-

nie. Dokładnie taka była idea powstania 

płyt brukowych Novator® Forte z serii 

Naturyt®. Zaproponowane wzory na-

wierzchni tworzą spójną kolekcję, która 

jest propozycją dla osób, które szukają 

wyrazistego stylu, a jednocześnie nawią-

zującego w pełni do otaczającego nas 

świata. Płyty brukowe Novator® Forte 

nadadzą przestrzeni wokół budynku 

elegnacji i oryginalności.

Niepowtarzalność 
inspirowana naturą
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Płyty brukowe Novator® Solo
METALIC COLOR
- perła srebrno-stalowa

Płyty brukowe Novator® Solo
METALIC COLOR
- perła stalowo-antracytowa

Produkty wykorzystane w realizacji:

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia płyt Novator® 

są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność nowoczesnego 

stylu w architekturze. Duży wybór elementów od małych 

30x20 cm, aż po wielkowymiarowe płyty 100x100 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 Novator® staną się stylowym uzupełnieniem 

zarówno klasycznych, jak i modernistycznych brył budynków.

Spokój i siła 
dużych formatów

Novator® Solo
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COLOR-MIX®

brąz ziemi wapień dewoński

Novator® Solo

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

KOSTKI POJEDYNCZE Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 100x100 100x50 90x90 90x60 80x80 80x40 60x30 50x20 40x20 30x20
8Ilość na palecie [m2] 8 8 6,48 8,64 5,12 7,68 8,64 9,6 7,68 9,6

Waga palety [t] 1,408 1,408 1,141 1,52 0,9 1,35 1,52 1,69 1,352 1,69

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

FORMAT: 30x20
ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

gr. 8

wapień muszlowy

LAMINO
®

®

METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowatytan stalowy

MICROTEC

tytan biały tytan szary jasny

LAMINO
®

®

LAMINO
®

®

Funkcjonalność, dbałość 

o szczegóły, komplementarność to 

kluczowe elementy nowoczesnego 

projektowania. Aranżując przestrzeń 

wokół budynku z płytami brukowymi 

Novator® Solo możemy mieć pewność, 

że całość kompozycji będzie idealnie 

ze sobą połączona. Szeroka gama 

wykończeń i kolorów pozwoli na 

stworzenie spójnego projektu podjazdu, 

alejek oraz tarasu. Dopełnieniem całej 

kompozycji będą palisady Novator® oraz 

stopnie blokowe.

Spójna stylistyka 
przestrzeni wokół 
domu

RUSTICAL

graniton stalowygraniton szary jasny graniton szary ciemnygraniton biały graniton szary organic

®

IMPREX
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Novator® Hexagon to całkowicie inne spojrzenie na świat kostki brukowej 

zdominowany przez kwadraty i prostokąty! Sześciokątny kształt plastra miodu 

będzie ciekawym zwieńczeniem przestrzeni dookoła domu – zwłaszcza tej 

utrzymanej w stylu nowoczesnym, gdzie przeważają geometryczne motywy. Szare 

struktury w wykończeniu monochromatycznym Color oraz z przenikającymi się 

pasmami Color-Mix® zdynamizują przestrzeń i wprowadzą sporo oryginalności do 

projektu. Novator® Hexagon  to jednak nie tylko design. To też praktyczność! 

Dwa rozmiary płyt (55x48 cm oraz 55x24 cm) o grubości 8 cm pozwolą wykreować 

odporne i trwałe powierzchnie chodników, podjazdów dla samochodów osobowych 

czy parkingów przed budynkiem. Ich wytrzymałość jest zasługą parametrów 

technicznych bruku i specjalnej ochrony Hydrostop, która zmniejsza nasiąkliwość 

powierzchni i ogranicza występowanie wykwitów wapiennych.

Kreatywny
kształt

Novator® Hexagon

Płyta brukowa Novator® Hexagon
COLOR
- szary

Produkty wykorzystane w realizacji:
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COLOR

szary grafit

COLOR-MIX®

wapień szary wapień dewoński biały

Novator® Hexagon

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 55x48 55x24
7,2 1,267 8

Szt./warstwa 4 1

gr. 8

NOVATOR® HEXAGON

Płyty brukowe w kształcie heksagonu 

stanowią ciekawą alternatywę dla 

tradycyjnych kostek brukowych znanych 

od lat. Posesja nabierze nieoczywistego 

wyglądu dzięki oryginalnemu 

kształtowi. Połączenie go razem 

z prostą bryłą budynku oraz 

stonowanym kolorem elewacji 

pozwolą uzyskać efekt harmonii oraz 

nieszablonowej elegancji. 

Nieszablonowe
podejście 
do nawierzchni
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EKOLOGICZNE
KOSTKI I PŁYTY 
BRUKOWE

Novator® Diagonal Eco

Novator® Linus Eco

Novator® Hexagon Eco

Promenada® Eco

Uni-Eco

Visio® Eco

Novator® Piano Eco

182

186

190

194

198

202

206
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Płyty brukowe Novator® Diagonal Eco
COLOR
- szary

Produkty wykorzystane w realizacji:

Novator® Diagonal Eco to rodzaj płyt brukowych 

HYDROfuga®, które są przeciwieństwem nudnych, szarych, 

betonowych połaci wokół budynku. Dzięki temu, że 

płyty mają grubość 8 cm, mogą być użyte do tworzenia 

oryginalnych przestrzeni parkingowych, podjazdów, po 

których przemieszczają się samochody ważące do 3,5 tony, 

czy stref rekreacyjnych, gdzie oprócz praktyczności liczy się 

estetyka. Aranżacyjny potencjał  płyt Novator® Diagonal 

Eco daje nam możliwość stworzenia aż 3 kombinacji ułożeń. 

Płyty brukowe występują w wykończeniu COLOR w dwóch 

odcieniach szarości: grafit i klasyczny szary. Względy użytkowe 

materiału wynikają z kolei z zastosowania ochrony Hydrostop 

oraz ażurowej konstrukcji, która odpowiada za prawidłowe 

odprowadzanie wód opadowych i stworzenie odpowiedniej 

wielkości powierzchni biologicznie czynnej – 13,5%. Szczeliny 

pomiędzy betonowymi elementami można wypełnić trawą 

lub kruszywem.

Wyszukane 
wzory ułożeń

Novator® 

Diagonal Eco
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COLOR

szary grafit

Novator® Diagonal Eco

FORMATY [PŁYTY POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

gr. 8

Ekologiczne płyty brukowe pozwalają 

ziemi swobodnie „oddychać”. 

Wspierają ekosystem, nie tworząc 

zamkniętej nawierzchni wokół domów 

i innych budynków. Wszystko dzięki 

odpowiednim szczelinom, przez które 

woda jest bezpośrednio odprowadzana 

do podłoża. Dodatkowo tego rodzaju 

płyty brukowe nie wymagają tworzenia 

odwodnienia nawierzchniowego. 

W zgodzie ze 
środowiskiem

NOVATOR® DIAGONAL ECO

KOSTKI POJEDYNCZE Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Powierzchnia 
biologicznie czynna

Szerokość
fugi [mm]

Wymiary [cm] 40x40
7,68 1,180 8 13,5% 41

Szt./warstwa 6
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Ekologiczna płyta brukowa ze specjalnymi odstępnikami 

grubości 3 cm na jednej krawędzi, które tworzą równoległe 

zielone fugi do zasypania ziemią i nasadzenia trawą. Płyty 

przeznaczone do zabudowy podjazdów oraz parkingów, 

gdzie wymagana jest nawierzchnia o częściowej powierzchni 

biologicznie czynnej. Płyty dostępne w trzech wykończeniach 

Color-Mix® z powłoką Imprex Perlon® oraz w kolorze szarym  

i grafitowym.

Nawierzchnia ułożona z płyty NOVATOR® LINUS ECO 

zapewnia powierzchnię biologicznie czynną w udziale 15%.

Płyty ekologiczne 
w nowoczesnym wydaniu

Novator®

Linus Eco

Płyty brukowe Novator® Linus Eco
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe Novator® Linus Eco
COLOR
- szary, grafit
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szary grafit

COLOR

Modernistyczne bryły budynków 

będą idealnie współgrać z płytami 

brukowymi Novator® Linus Eco. 

Foremne elementy w kształcie 

prostokątów o wymiarze 20x40 

cm pozwolą na zagospodarowanie 

przestrzeni przed budynkami, na 

podjazdach czy parkingach miejskich. 

Gdzie stosować
płyty ekologiczne?

NOVATOR® LINUS ECO

wapień spiżowywapień szary wapień dewoński

Novator® Linus Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

gr. 8

®

IMPREX

COLOR-MIX®

KOSTKI POJEDYNCZE Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Powierzchnia 
biologicznie czynna

Szerokość
fugi [mm]

Wymiary [cm] 40x20
7,68 1,2 8 15% 30

Szt./warstwa 12
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Z połączenia trendów oraz ekologii powstały ekologiczne  

płyty brukowe Novator® Hexagon Eco o grubości 8 cm, które 

pozwalają tworzyć wytrzymałe  nawierzchnie nośne, w tym 

parkingi, podjazdy oraz strefy rekreacyjne. Nowy rodzaj płyt 

brukowych HYDROfuga® tworzą sześcioboki, które różnią 

się od klasycznego bruku zastosowaniem specjalnych  spoin 

o szerokości 60 mm. Można je wypełnić żwirem, kruszywem 

lub trawą. To pozwala na prawidłowe odprowadzanie wód 

opadowych do gleby, co jest sposobem na naturalne 

wspieranie ekosystemu i uzyskanie odpowiedniej wielkości 

powierzchni uznawanej za biologicznie czynną, aż 17%. 

Imponująca przestrzeń 
wokół domu

Novator® 

Hexagon Eco

Produkty wykorzystane w realizacji:

NOVATOR® HEXAGON  ECO

Płyty brukowe Novator® Hexagon Eco
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Płyty brukowe Novator® Hexagon Eco
COLOR
- grafit
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COLOR

biały

COLOR-MIX®

wapień szary wapień dewoński

Novator® Hexagon Eco

FORMATY [ZESTAW PŁYT]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

ZESTAW PŁYT Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Powierzchnia 
biologicznie czynna

Szerokość
fugi [mm]

Wymiary [cm] 55x48 55x24
7,2 1,080 8 17% 60

Szt./warstwa 4 1

NOVATOR® HEXAGON  ECO

Heksagony to niewątpliwie jeden 

z najmodniejszych kształtów 

wykorzystywanych podczas aranżacji 

przestrzeni. Przełamuje on utarte 

schematy ułożenia nawierzchni wokół 

domów. Dzięki niebanalnej formie 

otoczenie zyska na atrakcyjności.

Modny trend
ostatnich lat

szary grafit

SZARY

WAPIEŃ DEWOŃSKI

gr. 8
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Kostki brukowe Promenada® Eco to ekologiczne uzupełnienie 

popularnych produktów Bruk-Bet Promenada®. Z wyglądu 

przypominają cięte płyty kamienne o nieregularnym kolorycie 

wapienia muszlowego lub wapienia dewońskiego, które dzięki 

wykończeniu Color-Mix® zyskują na autentyczności  

i szlachetności. Rozwiązanie będzie praktycznym i stylowym 

narzędziem do budowy podjazdów oraz parkingów 

dla samochodów ważących do 3,5 tony, a także stref 

rekreacyjnych i powierzchni biologicznie czynnych – 8%. 

Wszystko dzięki grubości 6,5 cm oraz zastosowaniu 12 mm 

szczelin pomiędzy kostkami, które można wypełnić trawą 

lub kruszywem. Ich obecność pozwala w prawidłowy sposób 

odprowadzać wodę opadową, wpiera ekosystem, a także 

zapobiega wysychaniu gleby czy ogranicza nadmierne 

nagrzewanie się betonowych połaci.

Praktyczna 
nawierzchnia z klasą

Promenada® 
Eco

Kostka brukowa Promenada® Eco
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:
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COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński

Promenada® Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
BEZ FAZY

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Wymiary [cm] 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
13,392 1,75 12

Szt./warstwa 1 2 1 2 2 4 3 6 6

Powierzchnia 
biologicznie czynna

Szerokość
fugi [mm]

8% 12

Promenada® Eco dzięki swojej 

specjalnej budowie umożliwia 

drenaż wód opadowych do gleby. Jej 

konstrukcja zapewnia odpowiednią 

wodoprzepuszczalność i jednocześnie 

nie zakłóca wegetacji roślin. Podjazdy, 

alejki zyskają nie tylko piękny wygląd, ale 

również funkcjonalny charakter. 

Ekologiczna
kompozycja

gr. 6,5
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UNI-ECO

Kostka brukowa Uni-Eco
COLOR
- grafit

Kostka brukowa Romalit®
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Produkty wykorzystane w realizacji:

Uni-Eco nazywana jest kostką ekologiczną, ponieważ obok 

podstawowej funkcji tworzenia nośnej powierzchni brukowej 

umożliwia odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio 

do podłoża, poprzez szerokie spoiny zarośnięte trawą lub 

wypełnione grysem. Polecana jest głównie na dojazdy 

i parkingi, na duże place miejskie oraz wszędzie tam, gdzie jest 

zbyt mało zieleni, a obfitość betonu jest przytłaczająca.

Nawierzchnia ułożona z kostki Uni-Eco zapewnia 

powierzchnię biologicznie czynną w udziale 23% - przy 

ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie.

Ekologiczna 
alternatywa

Uni-Eco
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COLOR

szary grafit

Trawa albo ażurowa betonowa 

nawierzchnia wypełniona zielonymi 

kępkami to ekologiczny sposób na 

zastąpienie szarego bruku i pożegnanie 

mitu o miejskich przestrzeniach 

pełnych monotonii. Pomysł można też 

wykorzystać na własnym podwórku.

Symbioza surowego betonu z zielonym 

trawnikiem umiejętnie wtopi się  

w otoczenie.

Zielone 
parkingi

UNI-ECO

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

*przy ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie

Uni-Eco

FORMATY [KOSTKI POJEDYNCZE]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM POWYŻEJ 3,5 T

gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Powierzchnia 
biologicznie czynna

Szerokość
fugi [mm]

Wymiary [cm] 18,5x18,5 9,60*
8,22

1,35 8 23%* 14/28
Szt./warstwa 29 + 2 połówki
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To kostka, która urzeka prostotą kształtów ujętych w ramy 

klasycznych kompozycji. Przy wykorzystaniu prostokątnych  

i kwadratowych modularnych elementów systemu VISIO® można 

z powodzeniem tworzyć zróżnicowane wzory nawierzchni, 

ożywiające przestrzeń w ogrodzie i wokół domu. Spoiny 

oddzielające od siebie poszczególne elementy nadają łagodnej 

z pozoru nawierzchni wyrazistego charakteru. Kostka  

z powodzeniem spełnia swoje zadanie na ścieżkach spacerowych 

i podjazdach. Jest wytrzymała na uszkodzenia i odporna na 

zabrudzenia wynikające z codziennej eksploatacji. Przesiąkliwość 

wody - powyżej 700 litrów w ciągu 1 godziny na 1 m2.

Wysoka wodoprzepuszczalność 
nawierzchni

Visio® Eco

Kostka brukowa Visio® Eco
COLOR-MIX
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:
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gr. 6

Visio® Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

COLOR-MIX

wapień muszlowy wapień dewoński

Geometryczne kształty kostki zbudo-

wane na planie kwadratów i prostoką-

tów staną się modnym zwieńczeniem 

nowoczesnych stylizacji. Modularne 

elementy systemów dają możliwość 

kreacji rozmaitych wzorów, co będzie 

sposobem na uatrakcyjnienie posesji 

– zwłaszcza tych nowoczesnych oraz 

minimalistycznych. Kostki dostępne są 

w kolorystycznych wykończeniach Co-

lor-Mix® oraz Color, które można łatwo 

dopasować do elewacji budynku 

i otaczającej go infrastruktury.

Estetyczny 
potencjał bruku

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Przesiąkliwość 
wody [l/h/m2]

Wymiary [cm] 30x30 15x30 15x15
12,96 1,60 12 700

Szt./warstwa 7 7 6

COLOR

szary stalowy

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ
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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 nawierzchni w przestrzeni 

miejskiej. Przesiąkliwość wody - powyżej 700 litrów w ciągu  

1 godziny na 1 m2.

Regularna
siatka spoin

Płyty brukowe Novator® Piano Eco
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

NOVATOR® PIANO ECO

Novator® Piano Eco
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Novator® Piano Eco

FORMATY [ZESTAW KOSTEK]

CECHY

ZASTOSOWANIE PRZY OBCIĄŻENIU
RUCHEM SAMOCHODOWYM DO 3,5 T

PRODUKT O GŁADKIEJ POWIERZCHNI 
Z FAZĄ

Trzy ponadczasowe formaty to jedna  

z zalet kostek Novator® Piano Eco. 

Zestawione ze sobą sprawdzą się jako 

nawierzchnia podjazdu przed domem, 

chodników prowadzących do strate-

gicznych miejsc posesji czy oryginal-

nych ścieżek.

Płyty produkowane ze specjalnej mie-

szanki betonowej zapewniają wysoką 

estetykę nawierzchni oraz umożliwiają 

przesiąkanie wody deszczowej i retencję 

jej w gruncie, pozytywnie wpływając na 

lokalny ekosystem. 

Ponadczasowe
formaty

gr. 8

NOVATOR® PIANO ECO

COLOR-MIX®

wapień muszlowy

COLOR

szary stalowy

ZESTAW KOSTEK Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw 
na palecie

Przesiąkliwość 
[l/h/m2]

Wymiary [cm] 60x30 45x30 30x30
8,64 1,42 8 700

Szt./warstwa 3 2 3

wapień dewoński
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STOPNIE
SCHODOWE

Stopnie Blokowe

Płyty Podestowe

Stopnie Blokowe Novator®

Stopnie Okładzinowe

Stopnie blokowe Baza

Bloki Schodowe Uni Split®

Bloki Schodowe Trawertyn

Bloki Schodowe Kavero

Bloki Schodowe Belka Ogrodowa

212
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Stopnie blokowe tworzą zróżnicowanej długości schody 

w najbardziej eksluzywnych realizacjach wejść do domów, 

przydomowych tarasach i schodów ogrodowych. W sposób 

szczególny łączą się z płytami tarasowymi Bruk-Bet. Mogą 

posiadać dedykowane podesty lub dzielone płyty podestowe. 

Wykonywane są w wykończeniach: Terazzo®, Teratec®, Poleryt®.

Ekskluzywne
rozwiązanie

Stopnie 
Blokowe

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit jasny

Abakus®
TERAZZO®
- granit jasny

Produkty wykorzystane w realizacji:

Płyty brukowe Novator® Piano
COLOR-MIX®
- wapień dewoński
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Stopnie Blokowe

FORMATY

TERAZZO®

TERATEC®

granit
jasny

granit
jasny

granit 
szary organic

granit 
szary organic

granit 
szary jasny

granit 
szary jasny

granit 
stalowy

granit 
stalowy

LAMINO
®

®

LAMINO
®

®

STOPNIE BLOKOWE STANDARD

Wymiary [cm] 100x35x15 120x35x15 160x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8 8 8

Waga palety [t] 0,968 1,160 1,548

STOPNIE KĄTOWE

Wymiary [cm] Prosty 90° Skośny 135°

Ilość na palecie [szt.] 12 4

Waga palety [t] 1,098 0,478

Budowa schodów zewnętrznych z 

gotowych stopni blokowych Bruk-Bet 

to proces, który zajmie nam zaledwie 

jeden dzień. Przygotowanie oraz montaż 

charakteryzuje się prostotą wykonania. 

Brak konieczności stosowania izolacji 

wodochronnej, czasochłonnego wykań-

czania, a także wylewania tradycyjnej, 

betonowej konstrukcji znacząco ułatwia 

oraz skraca proces budowy.

Budowa schodów 
z gotowych 
elementów

POLERYT®

granit
jasny

granit 
szary organic

granit 
szary jasny

granit 
stalowy

LAMINO
®

®
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Płyty Podestowe

FORMATY

TERAZZO®

granit
jasny

granit 
szary organic

granit 
szary jasny

granit 
stalowy

LAMINO
®

®

TERATEC®

granit
jasny

granit 
szary organic

granit 
szary jasny

granit 
stalowy

LAMINO
®

®

PŁYTY PODESTOWE

Wymiary [cm] 160x100x6

Ilość na palecie [szt.] 5

Waga palety [t] 1,105

Kolor

PŁYTY PODESTOWE

Niezwykle atrakcyjnie wyglądająca płyta 

o szerokim zastosowaniu aranżacyjnym 

i funkcjonalnym. Nawet najjaśniejsze 

kolory są doskonale chronione przed za-

brudzeniami i w zasadzie nie wymagają 

konserwacji. Na szlifowanej powierzchni 

widoczne są ziarna kruszyw szlachet-

nych przy jednoczesnym zachowaniu 

delikatnej szorstkości, co daje efektow-

ne odwzorowanie natury.

Płyty
Podestowe
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Stopnie Blokowe Novator®

FORMATY

METALIC COLOR

RUSTICAL®

perła 
srebrno-stalowa

graniton
biały

perła 
stalowo-srebrna

graniton
szary jasny

perła 
stalowo-antracytowa

graniton 
szary organic

graniton 
szary ciemny

graniton 
stalowy

LAMINO
®

®

STOPNIE BLOKOWE STANDARD

Wymiary [cm] 100x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8

Waga palety [t] 0,968

®

IMPREX

Metalic color - perła stalowo srebrna

POLERYT®

granit
jasny

granit 
szary organic

granit 
szary jasny

LAMINO
®

®

STOPNIE BLOKOWE NOVATOR

Zgodnie z przepisami w domach jed-

norodzinnych szerokość biegu powinna 

wynosić nie mniej niż 80 cm, a stopnie 

schodów nie powinny być wyższe niż 19 

cm. Jednak za wygodne do chodzenia 

uważa się schody o stopniach nie wyż-

szych niż 15 cm. Można tak przyjąć  

w przypadku wejścia do domu. Ale 

wygodne schody wiodące z tarasu do 

ogrodu mogą mieć nieco niższe stopnie, 

np. o wysokości 12–15 cm.

Wygodna wysokość 
stopni schodowych

COLOR

szary grafit

COLOR-MIX®

pastelowa
harmonia

wapień
muszlowy

cappuccino brąz
kasztanowy

wapień
dewoński

®

IMPREX

wapień
kamienny
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Stopnie Okładzinowe

FORMATY

PŁYTY STOPNICOWE KĄTOWE 

Wymiary [cm]* 80x40x3,8
Ilość na palecie [szt.] 29
Waga palety [t] 0,783

PŁYTY PODSTOPNICOWE KĄTOWE 

Wymiary [cm]* 80x20x3,8
Ilość na palecie [szt.] 29
Waga palety [t] 0,392

selecto 
biało-szaro-granitowe

selecto
szare jasne

selecto 
szaro-stalowe

selecto 
stalowo-szare 
otoczak

delicate 
białe

delicate szare 
organic

delicate szare 
jasne

delicate
stalowe

POLERYT®
LAMINO

®

®

CECHY

gr. 3,8 PRODUKT O PŁASKIEJ POWIERZCHNI 
Z MIKROFAZĄ

PRODUKT
KALIBROWANY

Metalic color - perła stalowo srebrna

STOPNIE OKŁADZINOWE

Oddzielne elementy pozwalają na wy-

konanie wygodnych stopni schodowych 

na powierzchni betonowej. Kolorystyka 

stopnic i podstopnic systemu okładzino-

wego pozwala na uzyskanie ciekawych 

kompozycji wizualnych. Można zestawiać 

je ze sobą w kontraście lub dopasowy-

wać współgrającymi odcieniami. 

Stopnie okładzinowe są elementami 

komplementarnymi do płyt tarasowych 

Realit i Maestro. 

Schody te równie dobrze wyglądają 

wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków 

- swoje zastosowanie znajdują przy doj-

ściach do drzwi wejściowych oraz 

w zabudowie ogrodowo-tarasowej. Bez 

względu na to, gdzie się znajdują, ema-

nują szlachetnością połączoną 

z wyjątkową solidnością wykonania.

Stopnie
okładzinowe

granit
jasny

granit
jasny

granitoid

granitoid

granit
szary jasny

granit
szary jasny

granit 
szary organic

granit 
szary organic

granit
stalowy

granit
stalowy

LAMINO
®

® TERAZZO®

LAMINO
®

® POLERYT®
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Stopnie Blokowe Baza to tradycyjne schody, często układane 

w połączeniu z kostką brukową w kolorystyce Color-Mix

i Color. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieją różne 

poziomy nawierzchni brukowych.

Tego rodzaju schody z betonu to sprawdzone rozwiązanie na 

długie lata.

Rozwiązanie
na długie lata

Stopnie 
blokowe Baza

STOPNIE BLOKOWE BAZA

STOPNIE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm] 100x35x15 12 1,42

FORMATY

COLOR-MIX

wapień muszlowy wapień dewoński szary grafit

COLOR

223Naturalnie, Stylowo i Pięknie222

GRAFIT

WAPIEŃ DEWOŃSKI

GRAFIT



Bloki schodowe UNI SPLIT® doskonale współgrają  

z palisadami, cegłą łupaną, blokami ogrodowymi UNI SPLIT®. 

Dzięki dużym rozmiarom pozwalają na szybkie wykonanie 

gotowych schodów w naszym ogrodzie.

Łupane 
powierzchnie licowe

Bloki 
schodowe
Uni split®

BLOKI SCHODOWE UNI SPLIT®

FORMATY

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

STOPNIE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm]

100x35x15 6 0,732

50x35x15
8

[4 lewe + 4 
prawe]

0,488

brekcja kamiennabrekcja spiżowa brekcja karbon

225Naturalnie, Stylowo i Pięknie224
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Bloki 
schodowe
Trawertyn

Bloki schodowe TRAWERTYN pasują do wszystkich 

nawierzchni z płyt i kostek brukowych. Dzięki strukturze 

trawertynu i naturalnej kolorystyce są po prostu piękne. 

Bloki schodowe TRAWERTYN pozwalają na bardzo szybką 

zabudowę.

Elegancja naturalnej
struktury

FORMATY

WET CAST

biały szary ciemny kamienna szarość krem prowansalskisłoneczny brzeg

BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN

STOPNIE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm]
100x40x15 8 1,08

50x40x15 8 0,536

STOPNIE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm]
50x50x40x15 - rozwarty 2 0,260

50x50x40x15 - narożny 2 0,150

227Naturalnie, Stylowo i Pięknie226
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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. Subtelne barwy 

poszczególnych elementów, dopasowane do kolorystyki płyt, sprawią, że zbudowane 

z nich schody doskonale sprawdzą się w strefie wejściowej okazałych, stylowych 

rezydencji, ale również prowadząc z ogrodu na taras, towarzyszący minimalistycznej 

bryle budynku.

Naturalna
elegancja

Bloki schodowe
Kavero

BLOKI SCHODOWE KAVERO

FORMATY

WET CAST

biały stalowy

STOPNIE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm]
120x35x15 4 0,556

90x35x15 4 0,416
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Bloki 
schodowe
Belka Ogrodowa

Urokliwe bloki schodowe, będące uzupełnieniem płyt tarasowych 

Deski Ogrodowe, to wyjątkowa propozycja dla wszystkich tych, 

którzy cenią sobie naturalne piękno surowego drewna. Trzy 

warianty kolorystyczne oraz dwie zaproponowane długości 

pozwolą z łatwością dopasować wybrane elementy do otaczającej 

nawierzchni oraz form małej architektury. Bloki schodowe 

Drewno Ogrodowe 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.

Piękno surowego 
drewna

FORMATY

WET CAST

biały brąz jasny stalowy

BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWA

STOPNIE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm]
120x35x15 4 0,556

90x35x15 4 0,416

231Naturalnie, Stylowo i Pięknie230
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OGRODZENIA

Continental

Galant Uni Split®

Cegła Uni Split®

Zadaszenia murków i słupków

233Naturalnie, Stylowo i Pięknie232
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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 

stworzenia eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.

Elegancja 
i nowoczesność

Continental
Pustaki 
Ogrodzeniowe

Continental Pustaki Ogrodzeniowe
COLOR-MIX®
- wapień muszlowy

Produkty wykorzystane w realizacji:

CONTINENTAL PUSTAKI OGRODZENIOWE 235Naturalnie, Stylowo i Pięknie234



Continental Pustaki Ogrodzeniowe

FORMATY

Mnogość dostępnych kolorów, dwa rodza-

je wykończeń to tylko część z powodów, 

dla których warto wybrać się pustaki 

ogrodzeniowe Continental. Ich prosta 

forma doskonale sprawdzi się w połącze-

niu z nowoczesnym otoczeniem, w którym 

królują ponadczasowe produkty z serii 

Novator®. Wykończenie posesji w postaci 

ogrodzenia Continental będzie dopełnie-

niem całej aranżacji wokół domu.

Świat 
nieograniczonych 
możliwości

CONTINENTAL PUSTAKI OGRODZENIOWE

SŁUPEK Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm] 38x38x20 24 0,677

DASZKI Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm]
38x38x5 48 0,768

50x22,5x5 80 0,992

PUSTAK Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm] 50x22x20 40 1,056

COLOR-MIX®

pastelowa harmonia wapień spiżowywapień muszlowy wapień kamienny wapień dewoński

COLOR

biały antracytowy

WAPIEŃ DEWOŃSKI

WAPIEŃ DEWOŃSKI
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Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: 

czterostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki murków. 

Wszystkie pustaki posiadają wymiary 40x20x20cm oraz podfazowania 10x10mm 

kształtujące spoiny. Charakterystyczna powierzchnia łupana, odpowiednio dobrany 

skład kruszyw nadają zabudowom podobieństwo do występujących w przyrodzie 

złóż skalnych. 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.

Front posesji
w naturalnym stylu

Galant Uni Split®
Pustaki Ogrodzeniowe

GALANT UNI SPLIT® PUSTAKI OGRODZENIOWE

Kostki brukowe Modero
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:

Galant Uni Split®
UNI SPLIT®
- brekcja karbon
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Galant Uni Split® Pustaki Ogrodzeniowe

FORMATY

Pustaki ogrodzeniowe Galant Uni Split® 

spełnią oczekiwania najbardziej wyma-

gających klientów, poszukujących po-

nadczasowych rozwiązań. Dobierając do 

nich odpowiednie przęsła oraz roślinność 

stworzymy przestrzeń pełną prywatności 

oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo ich so-

lidna konstrukcja oraz materiał, z jakiego 

są zrobione pozwolą im przetrwać przez 

wiele lat w bardzo dobrym stanie.

Stylowa forma 
ogrodzenia

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

GALANT UNI SPLIT® PUSTAKI OGRODZENIOWE

DWUSTRONNIE ŁUPANY Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm] 40x20x20 48 1,1

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm] 40x20x20 40 1,05

brekcja kamiennabrekcja spiżowa brekcja karbon

241Naturalnie, Stylowo i Pięknie240
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Cegła
Uni Split®

Piękna łupana powierzchnia licowa przywołująca na myśl naturalny 

materiał skalny, niewielkie urokliwe elementy oraz stonowana, 

uniwersalna kolorystyka - 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. 

Ogrodzenie 
w tradycyjnym stylu

Cegła Uni Split®
UNI SPLIT®
- brekcja spiżowa

Płyty brukowe Novator® Piano
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

Produkty wykorzystane w realizacji:
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Cegła Uni Split®

FORMATY

UNI SPLIT® ANTIC PLUS

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty

piaskowiec żółty

brekcja muszlowa

brekcja muszlowa

CEGŁA Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

Wymiary [cm] 22x10,5x6,5 480 1,56

Ogród zyska na atrakcyjności nie tylko 

dzięki zadbanej roślinności, ale również 

dzięki dodatkowym elementom małej 

architektury. Zbudowane z cegły Uni 

Split R murki ogrodowe oraz rabaty 

kwiatowe podkreślą naturalne walory 

estetyczne naszej działki. Będą 

pięknie komponować się z odpowiednio 

dobranymi roślinami. Można je również 

wykorzystywać do oddzielenia 

poszczególnych partii ogrodowych. 

Urozmaicenie 
przestrzeni
w ogrodzie

CEGŁA UNI SPLIT®

UNI SPLIT® UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

brekcja spiżowa

brekcja spiżowa

brekcja karbon

brekcja karbon
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BREKCJA SPIŻOWA

BREKCJA MUSZLOWA

BREKCJA SPIŻOWA

BREKCJA KARBON



FORMATY

Zadaszenia 
Murków 
i Słupków

Daszki ogrodzeniowe pełną dwie zasadnicze funkcje: 

estetyczną oraz ochronną. Zabezpieczają ogrodzenie 

przed niekorzystnym wpływem pogody (np. opadami 

atmosferycznymi), przedostaniem się wilgoci do wewnątrz. 

Dodatkowo pełniąc rolę dekoracyjną podkreślają charakter 

całego muru i otoczenia wokół domu. 

ZADASZENIA MURKÓW I SŁUPKÓW

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

ZADASZENIA DWUSTRONNIE ŁUPANE - gr. 6 cm Ilość warstw
na palecie

Wymiary [cm] 100x27,5 100x21,5

2Szt./palecie 36 36

Waga palety [t] 1,26 1,160

ZADASZENIA CZTEROSTRONNIE ŁUPANE - gr. 6 cm Ilość warstw
na palecie

Wymiary [cm] 45x27,5 40x40 50x40

2Szt./palecie 72 72 72

Waga palety [t] 1,18 1,420 1,28

brekcja spiżowa brekcja karbon

BREKCJA MUSZLOWA
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MURKI
OGRODOWE

Solido

Ogrodnik

Gardenit® Box Antic

250

254

256
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Doskonała propozycja do wznoszenia ogrodzeń oraz 

wszelkiego rodzaju murków w strefie ogrodowej. Bloczki są 

dwustronnie łupane, a bloczek narożny trzystronnie. Solido 

mogą stanowić zarówno budulec murków przęsłowych 

ogrodzeń, jak i okazać się pomocne podczas wykonywania 

ścianek oddzielających poszczególne strefy w ogrodzie, 

porządkując tym samym przestrzeń.

Mnogość
rozwiązań

Solido
Murki 
Ogrodzeniowe

Murek Solido
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Palisada Uni split®
UNI SPLIT®
- brekcja karbon

Produkty wykorzystane w realizacji:

SOLIDO MURKI OGRODZENIOWE 251Naturalnie, Stylowo i Pięknie250



Solido Murki Ogrodzeniowe

FORMATY

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

BLOKI POJEDYNCZE Ilość na
palecie [szt.]

Waga 
palety [t]

gr. 22,5 cm Wymiary [cm]
60x15x22,5 15 0,678

Narożny
55x15x22,5

25 1,150

UNI SPLIT®

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

brekcja spiżowa brekcja karbon

Prosta forma blokowa z ostro ciętymi 

krawędziami umożliwia wznoszenie bez-

spoinowych murków ogrodowych 

o jednolitej formie kamiennej.  Bloczki 

idealnie sprawdzą się do budowy niewy-

sokich klombów roślinnych lub jako wyż-

sze przegrody przy zabudowie tarasowej 

lub oddzielające strefy ogrodowe. Murki 

można dodatkowo wykończyć zadasze-

niami jako elementami komplementar-

nymi kolorystycznie

Ogrodowe 
wariacje Solido

SOLIDO MURKI OGRODZENIOWE 253Naturalnie, Stylowo i Pięknie252
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OGRODNIK BLOCZKI OGRODOWE

FORMATY

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]

ZESTAW BLOCZKÓW Ilość na
palecie [m2]

Waga 
palety [t]

Ilość warstw
na palecie

gr. 12 cm
Wymiary [cm] 40x12 30x12 20x12 10x12

5,76 1,550 6
szt./paleta 48 48 48 48

KOMPLET - 0,12 m2 Niepodzielna jednostka sprzedaży

Wymiary [cm] 40x12 30x12 20x12 10x12

szt./komplet 1 1 1 1

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

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 konstrukcji 

małej architektury, które wprowadzają do ogrodowych 

aranżacji dynamikę i naturalny urok.

Naturalny
urok

Ogrodnik
Bloczki 
Ogrodowe

brekcja spiżowa brekcja karbon
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BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWA

FORMATY

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

GARDENIT® BOX ANTIC

UNI SPLIT® ANTIC
[obijane poziome krawędzie]

ZESTAW BLOCZKÓW Waga 
palety [t]

Ilość warstw
na palecie

Wymiary [cm] 22,5x22,5 30x22,5 45x22,5 gr. 16,5 gr. 22,5

3Grubość 16,5 22,5 16,5 22,5 16,5 22,5
1,53 1,64

szt./paleta 18 15 18 15 18 15

KOMPLET - 0,22 m2 Niepodzielna jednostka sprzedaży

Wymiary [cm] 22,5x22,5 30x22,5 45x22,5

szt./komplet 1 1 1

Trzy duże formaty, stylistyka inspirowana strukturą skał okruchowych, subtelne 

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.

Wysoka estetyka 
detalu 

Gardenit® 
Box Antic

brekcja spiżowa brekcja karbon
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PALISADY
OBRZEGOWANIA

Ściany Abakus® 

Palisada Uni Split®

Palisada Novator®

Palisada Legato

Palisada Presto

Palisada Meander®

Palisada Nostalit®

Obrzeże Tetron

Obrzeże Prospect®

Obrzeże Novator®

Obrzeże Meander®

Obrzeże Meander® Duo
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Produkty wykorzystane w realizacji:

Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe 

elementy modularne o zaplanowanych wymiarach. Mogą być 

zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę 

wysokiego obrzegowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, 

biegów schodowych oraz rabat kwiatowych, widokowej ściany 

wolnostojącej lub oporowej, ogrodzenia itp. Poprzez swoje 

duże powierzchnie oraz masywność są niezwykle kreatywne 

stanowiąc konstrukcję zabudowy.

Architektoniczne ściany 
w wymiarze XL

Ściany
Abakus®

Stopnie Blokowe
TERATEC®
- granit jasny

Abakus®
TERAZZO®
- granit jasny

Płyty brukowe Novator® Piano
COLOR-MIX®
- wapień dewoński

ŚCIANY ABAKUS® 261Naturalnie, Stylowo i Pięknie260



Ściany Abakus®

FORMATY

ŚCIANY ABAKUS gr. 8 cm

Wymiary [cm] 8x40x160 8x40x120 8x40x100 8x40x80 8x40x60

Waga szt. [kg] 118 88,5 74 59 44,5
Ilość na palecie 
[szt.] 14 20 20 20 20

Aranżacja przestrzeni wokół budynku 

wcale nie musi opierać się tylko na stan-

dardowych produktach, jakimi są kostka 

brukowa, czy płyty tarasowe. Dosko-

nałym uzupełnieniem, a jednocześnie 

wyszukanym i modnym, będą wielkoga-

barytowe elementy modularne - ściany 

Abakus®. Kilka ciekawych propozycji 

kolorystycznych sprawi, że z łatwością 

dopasujemy elementy palisadowe do 

schodów czy materiałów nawierzchnio-

wych z kolekcji Bruk-Bet. 

Prestiżowe rozwiązania 
architektoniczne
w ogrodzie

TERAZZO®
LAMINO

®

®

granit jasny granit szary jasny granit szary organic granit stalowy

ŚCIANY ABAKUS® 263Naturalnie, Stylowo i Pięknie262
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Łupane powierzchnie licowe, melanżowe połączenia 

kolorystyczne oraz stykowa zabudowa - Palisady Uni Split® 

to świetnia propozycja do wznoszenia elementów małej 

architektury ogrodowej. Mogą oddzielać strefy przeznaczone 

dla pieszych, stabilizować krawędzie nawierzchni wykonanej 

z kostki brukowej lub stanowić wykończenie eleganckich, 

stylowych schodów.

Ważna rola
palisady

Palisada 
Uni Split®

PALISADA UNI SPLIT®

FORMATY

UNI SPLIT®

piaskowiec żółty brekcja muszlowa

PALISADY Zużycie na 
1 mb

Wymiary [cm] 15x15x120 15x15x100 10x15x80 10x15x60 10x15x40 10x15x30

6,67
szt./paleta 24 28 50 60 100 120
Waga palety [t] 1,460 1,42 1,42 1,26 1,42 1,26
Warstw na palecie 4 4 5 5 5 5

brekcja kamiennabrekcja spiżowa brekcja karbon
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Palisady Novator® to uzupełnienie kolekcji Novator® 

o elementy małej architektury. Oferowane w kolorach 

podstawowych – szary oraz grafit. Geometryczne kształty 

i modernistyczny wzór pozwala na wykorzystanie palisad 

zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w przydomowych 

aranżacjach.

Eleganckie wykończenie 
nowoczesnej aranżacji

Palisada 
Novator®

PALISADA NOVATOR®

FORMATY

COLOR

szary grafit

PALISADA

Wymiary [cm] 11,8x18,75x100 11,8x18,75x80 11,8x18,75x60 11,8x18,75x40

szt./paleta 25 48 70 60

Waga palety [t] 1,012 1,56 1,75 1,17

267Naturalnie, Stylowo i Pięknie266
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Palisady Legato posiadają uszlachetnione powierzchnie

licowe oraz fazowania widocznych krawędzi nawiązujące do 

systemu Novator i palisad Abakus. 

Przepiękne powierzchnie licowe Color-mix®, Metalic Color, 

Rustical® oraz Naturyt® stanowią idealne połączenie  

z nawierzchniami z kostek brukowych oraz płytami  

o identycznych powierzchniach. Umożliwiają spójne, zaplanowane 

przestrzennie zabudowy, stanowiąc obrzegowania tarasów, 

klombów oraz skarp ogrodowych oraz finezyjne rozwiązania 

architektoniczne

Przestrzeń dobrze
zaplanowana

Palisada 
Legato

PALISADA LEGATO

FORMATY

PALISADA

Wymiary [cm] 8x40x100

szt./paleta 28

Waga palety [t] 1,65

GRANITON BIAŁY

WAPIEŃ DEWOŃSKI

METALIC COLOR

perła srebrno-stalowa perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

LAMINO
®

® COLOR-MIX®

wapień muszlowy wapień dewoński

szary

COLOR

grafit

RUSTICAL

graniton biały graniton szary jasny graniton szary organic graniton szary ciemny graniton stalowy

®

IMPREX

piaskowiec stalowy marmur szary ciemny marmur stalowy granit stalowy kwarcyt stalowy marmur brąz ciemny

NATURYT®
LAMINO

®

®

marmur biały marmur szary jasny marmur szaro-beżowy trawertyn beżowy jasny marmur beżowy kwarcyt szary
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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 komponują 

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

PALISADA  MEANDER

COLOR COLOR

białywapień muszlowy wapień dewoński

COLOR-MIX®

FORMATY

PALISADA

Wymiary [cm] 8x30x100

szt./paleta 33

Waga palety [t] 1,78

szary szarygrafit grafit

Zespalające palisady o średnicy 200 mm, posiadają przekrój koła 

z częściowym 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. Palisady ogrodowe Meander® 

oferowane w podstawowej kolorystyce wykorzystywane są do 

budowy murów oporowych, zboczy, rozgraniczeń posesji i klombów 

kwiatowych

Wszechstronne 
możliwości zastosowania

Palisada
Meander® 

FORMATY

PALISADA

Wymiary [cm] 20x17,5x120 20x17,5x100 20x17,5x80 20x17,5x60 11x9,5x40

szt./paleta 25 25 30 50 128

Waga palety [t] 1,7 1,357 1,38 1,7 1,152
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Palisady Nostalit® posiadają zaokrąglone krawędzie i naroża. Stosowane są 

w zabudowach murów oddzielających, zabezpieczeń skarp i zboczy, wysokich 

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

terenów, schodów, zejść lub zjazdów.

Niezastąpiony element 
każdego ogrodu

Palisada
Nostalit® 

BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWAPALISADA NOSTALIT®

FORMATY

COLOR

szary grafit

PALISADA

Wymiary [cm] 18x18x120 18x18x100 18x12x80 18x12x60 18x12x40

szt./paleta 25 25 48 70 84

Waga palety [t] 1,72 1,45 1,35 1,54 1,638
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Obrzeże palisadowe Tetron to dekoracyjny element 

wykończeniowy do nawierzchni z kostki brukowej i płyt 

tarasowych. Dzięki niewielkiej grubości 6 cm i długości 

51 cm stanowi doskonałą alternatywę dla zwykłych obrzeży 

betonowych. Obrzeże może być także wykorzystane jako 

element podstopnicowy przy budowie stopni z kostki 

brukowej. Dostępne w trzech kolorach: szarym, grafitowym 

i brązowym.

Nowoczesny detal 
w ogrodzie

Obrzeże 
Palisadowe 
Tetron

FORMATY

OBRZEŻE

Wymiary [cm] 6x30x51

szt./paleta 66

Waga palety [t] 1,235

COLOR

szary brązowy grafit

GRAFIT

SZARY

FORMATY

OBRZEŻE

Wymiary [cm] 8x28x48

szt./paleta 60

Waga palety [t] 1,40

COLOR

biały

Panele Prospect® to obrzeża, które wyglądem nawiązują 

do kwadratowych palisad, co zdecydowanie zwiększa ich 

atrakcyjność. Swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim 

w sąsiedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych 

kostek brukowych oraz płyt.

Wpisane w nowoczesne 
rozwiązania

Obrzeże 
Prospect®

wapień muszlowy wapień dewoński

COLOR-MIX®

OBRZEGOWANIA

szary grafit

SZARY

WAPIEŃ DEWOŃSKI
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Obrzeże Novator rozdzielają płyty brukowe od trawników 

lub kruszywa. Stanowią zabezpieczenie przed rozsuwaniem 

się płyt brukowych. Oferowane w dwóch kolorach: szarym 

i grafitowym. Ze względu na dużą długość polecane jako 

uzupełnienie systemowe wielkoformatowych płyt brukowych 

Novator.

Kompleksowe 
uzupełnienie systemu 
Novator

Obrzeże 
Novator

FORMATY

OBRZEŻE

Wymiary [cm] 10x30x100

szt./paleta 27

Waga palety [t] 1,782

COLOR

szary grafit

SZARY

FORMATY

OBRZEŻE

Wymiary [cm] 6x33,5x25

szt./paleta 135

Waga palety [t] 1,31

Obrzeże Palisadowe Meander to produkt, który wyglądem 

nawiązuje do dobrze znanych palisad Meander. Dzięki 

zastosowaniu “księżycowych” wcięć, możliwe staje się 

wykonanie łagodnych łukowych wykończeń nawierzchni. 

Można je wykorzystać również do wykonania małych rabat.

Wszechstronne
i kreatywne

Obrzeże
Palisadowe 
Meander®

OBRZEGOWANIA

COLOR

szary grafit

SZARY

GRAFIT
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Obrzeże Meander Duo to element, dzięki któremu cała 

nawierzchnia brukowa jest spójna i poprawnie wykończona. 

Swoim wyglądem przypomina palisady, a za jego pomocą 

można wykończyć także niewielkie rabaty ogrodowe.

Wykończenie 
nawierzchni 
w klasycznym stylu

Obrzeże 
Meander® Duo

FORMATY

OBRZEŻE

Wymiary [cm] 6x10x25

szt./paleta 405

Waga palety [t] 1,260

COLOR

szary czerwony grafit

SZARY
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