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Ścienne kamienie dekoracyjne z serii Relief® 

są wyjątkową ozdobą, która czerpie inspiracje  

z naturalnych materiałów. Ich poszczególne 

modele przywodzą na myśl skalne stosy, ka-

mienne murki czy szczapy drewna. Stanowią 

ciekawą alternatywę dla tapet i farb, naj-

częściej wykorzystywanych do wykończenia 

wnętrz. Kamienie Relief® wyróżniają się wyrazi-

stą fakturą, odpornością i łatwością montażu. 

Dostępne w postaci płytek o zróżnicowanym 

kształcie, kolorystyce i strukturze, pozwolą 

osiągnąć we wnętrzach niepowtarzalny efekt. 

Kamienie dekoracyjne Relief® doskonale 

sprawdzają się także na elewacjach.



ARCHITECTOR® TRAWERTYN

Architector® Trawertyn to pły-
ty, które doskonale imitują ska-
łę występującą w przyrodzie  
o tej samej nazwie. Dzięki trzem 
dostępnym odcieniom szarości  
i dużym formatom, płyty stano-
wią ciekawą propozycję dla wy-
kończenia nowoczesnych domów 
i budynków użyteczności publicz-
nej z zewnątrz, jak i wewnątrz 
pomieszczeń. Dekoracyjne pły-
ty ścienne dodadzą charakteru 
każdemu miejscu, niezależnie od 
sposobu ich zastosowania.

Formaty płyt [cm]:
60x30

- 0,69 m2 - 0,169 t - 12,24 m2

gr. 1,5 cmNA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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biały szary jasny szary ciemny karbon
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ARCHITECTOR® TRAWERTYN



ARCHITECTOR® fIbRE

Płyty z betonu architektoniczne-
go o formacie 60x30 cm i wyjąt-
kowej strukturze tkanych dywa-
nów. Trzy wzory układu ściegów 
o zróżnicowanej wielkości tworzą 
niepowtarzalne ścienne deko-
racje nawiązujące charakterem 
do starodawnych arrasów. Jed-
nolite barwy bieli i szarości sta-
nowią eleganckie tło dla wnętrz 
zaprojektowanych w stylu skan-
dynawskim i modernistycznym. 
Architector® Fibre to lekkie płyty 
gipsowe grubości 1,5 cm do za-
stosowania wewnętrznego oraz 
w wersji betonowej do wykończe-
nia powierzchni zewnętrznych.

Formaty płyt [cm]:
60x30 

- 0,72 m2 - 0,169 t - 12,24 m2

gr. 1,5 cmNA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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STRUKTURA 1 STRUKTURA 2 STRUKTURA 3

szary ciemny szary ciemny

szary jasny szary jasny

biały biały

szary ciemny

szary jasny

biały
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ARCHITECTOR® fIbRE



DECORATOR fOTOLINE®

Płyty Decorator Fotoline® wyko-
nywane są z samozagęszczalnego 
betonu GRC. Jednak dowolność 
kreowania fotograficznego obra-
zu ich powierzchni, naturalnych 
marmurów, trawertynów, widoków, 
różnego rodzaju ornamentów, ob-
razów 3D, dowolnej kolorystyki 
rozszerza możliwości ich wykorzy-
stania. To właśnie połączenie du-
żych powierzchni płyt i unikalnych 
obrazów jest zasadniczym atu-
tem Decoratora Fotoline®. Płyty 
posiadają gładką i płomieniowaną 
fakturę. Mogą być zabudowywa-
ne jako kamień na elewację lub 
kamień dekoracyjny do wewnątrz 
domu.

Formaty płyt [cm]:
120x60
60x60
60x30

gr. 1 cmNA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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marmur biało-szary deska bielona

kwarcyt szary marmur ultramaryna ciemny

deska beżowa marmur kremowy jasny

marmur kremowy żyłowy

marmur beżowy ceramiczny 

trawertyn orzechowy marmur czarny

granit czarno-stalowy pasmowy

marmur szary jasny żyłowy

łupek granatowo-brązowy marmur szary

kwarcyt pasiasty stalowy marmur szary żyłowy

marmur beżowo-różowy

onyx morelowy 

granit szaro-granatowy łupek brązowo-stalowy

marmur brązowy

marmur beżowy



ARCHITECTOR 3D LuNA

Gipsowe płyty o dużym formacie 
(60x60 i 45x45 cm) to propozycja 
dla osób otwartych na odważne, 
futurystyczne wnętrze. Harmo-
nijny motyw koła jest idealny dla 
przestrzeni stworzonych do wy-
poczynku. W wersji całościennej 
najlepiej sprawdza się w minimali-
stycznych, monochromatycznych 
aranżacjach. 

Odpowiednio wkomponowane de-
koracyjne płyty ścienne spokojnie 
zastąpią obraz lub grafikę na-
ścienną. Płyty LUNA w połączeniu 
z prostym designem, to intrygują-
cy pomysł na wykończenie bardzo 
nowoczesnego wnętrza.

Formaty płyt [cm]:
- 60x60
- 45x45

- 0,72 m2

- 0,405 m2

- 0,276 t

- 0,126 t

- 11,52 m2

- 8,505 m2

gr. 3,5 cm

60x60

45x45

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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biały - do malowania w dowolnie wybranym kolorze
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ARCHITECTOR 3D LuNA



ARCHITECTOR 3D fALA®

Inspiracją dla powstania płyt 
FALA® były naturalne żywioły. 
Nieregularne, mocno zarysowane 
linie przywołują na myśl wzburzo-
ne morze lub smagane wiatrem 
piaski pustyni. Dekoracja płytami 
FALA® doskonale sprawdzi się 
w surowych, minimalistycznych 
wnętrzach, stanowiąc przykuwa-
jący uwagę detal architektonicz-
ny. Równie dobrze komponuje 
się w projektach szukających in-
spiracji w egzotyce, pustynnych 
i etnicznych klimatach. W zde-
cydowanej wersji kolorystycznej, 
płyty na ścianę nadadzą prostym 
wnętrzom odrobiny odważnego 
stylu, w wersji stonowanej zaś wy-
rafinowanej elegancji.

Formaty płyt [cm]:
- 45x30

gr. 2,5 cm

- 0,63 m2 - 0,512 t - 20,16 m2

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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biały - do malowania w dowolnie wybranym kolorze
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ARCHITECTOR 3D fALA®



CORI

CORI to niewielka, lecz starannie 
zaprojektowana płytka z nie-
regularnym przebiegiem połą-
czeń wąskich łupanych slabów. 
Na podkreślenie zasługuje żywa 
tekstura powierzchni licowych. 
Kamień ozdobny CORI to mariaż 
natury z minimalizmem. Dobrze 
komponuje się z różnymi stylami 
w aranżacji wnętrz, a szczególnie 
ze szlachetną bielą, szarościami 
czy srebrem oraz z jasnym, mato-
wym drewnem. Do zastosowania 
również na elewacjach zewnętrz-
nych, murkach czy fasadach. Za-
letą płytki jest jej lekkość, a przez 
to stosunkowo łatwy montaż.

Formaty płyt [cm]:
36x10

gr. 2 cm

- 0,396 m2

- 0,396 m2

- 0,643 t

- 0,983 t

- 46,3 m2

- 46,3 m2

GIPS

keramzytobeton

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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antique white beige stone antracyt
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CORI



CubO

CUBO to przykład warstwowego 
murku ciętego ze zbitej, łamanej 
skały wapiennej. Drobne kawałki 
kamienne ułożone w lekko sko-
śne linie podkreślają naturalny 
charakter wzoru. Widoczne w nim 
przełomy, ostre krawędzie oraz 
zmienna grubość poszczególnych 
slabów to kwintesencja wyboru 
kamienia w dekoracji wnętrza lub 
elewacji. Różnorodność faktur 
i stonowane barwy kamieni CUBO 
zapewnią efektowne wykończe-
nie zarówno projektów nowocze-
snych, jak i klasycznych.

Formaty płyt [cm]:
34x12

gr. 1,5 cm

- 0,448 m2

- 0,448 m2

- 0,531 t

- 0,855 t

- 40,32 m2

- 40,32 m2

GIPS

keramzytobeton

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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antracytkamiennybiały
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CubO



TINEO CEGŁA Z fuGĄ

Połączenie klasyki z nowoczesno-
ścią. Delikatnie łupana struktura 
podkreślająca naturalny wypał 
cegły oraz kolorystyka bieli, sza-
rości stali i ceglanej czerwieni 
stanowią idealną dekorację dla 
wnętrz loftowych, industrialnych 
oraz klasycznych z elementa-
mi drewnianymi. Cegła Tineo to 
elementy z płytką fugową, która 
umożliwia łatwą i szybką zabu-
dowę ściany, bez konieczności 
dodatkowego spoinowania okła-
dziny zaprawą fugową. Płytki gru-
bości 1,5 cm dostępne w wersji 
lekkiej gipsowej do zastosowań 
wewnętrznych i keramzytobeto-
nowej na zewnętrzne elewacje 
ścienne.

Formaty płyt [cm]:
21,5x6,5

gr. 1,5 cm

- 0,696 m2

- 0,696 m2

- 0,449 t

- 0,734 t

- 33,41 m2

- 33,41 m2

GIPS

keramzytobeton

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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stalowyceglanybiały
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TINEO CEGŁA Z fuGĄ



sTARA CEGŁA

STARA CEGŁA tworzy obraz tra-
dycyjnej, ręcznie formowanej 
cegły w stylu retro. Jej charak-
terystyczna forma i kolorystyka 
starego wypału nadają ponad-
czasową wartość każdej zabudo-
wie. To bardzo popularna forma 
stylowego  wykończenia, pasują-
ca do każdego rodzaju wnętrza.  
W klasycznej wersji kolorystycz-
nej wprowadza klimat starobro-
warny, idealny do retro aranżacji 
salonu lub biura. Zastosowana na 
pojedynczą ścianę jest świetnym 
wstępem do mieszania stylów. 
Cegła jest też wdzięcznym ma-
teriałem na przełamanie chłod-
nych, modernistycznych wnętrz. 
Ponadczasowy efekt starej cegły 
nigdy nie wyjdzie z mody.

Formaty płyt [cm]:
- 28,5x6

- 0,69 m2 - 0,966 t - 31,74 m2

gr. 1,5 cmNA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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biały ochra klinkierowy karbon
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sTARA CEGŁA



ARTIs

Dekoracyjne płyty ścienne 
o nazwie ARTIS to subtelna wersja 
kamienia w spokojnej kolorystyce, 
idealna jako surowe, minimali-
styczne tło. Wąskie, precyzyjnie 
cięte slaby oraz ich niewybijają-
ca się na pierwszy plan faktura, 
są materiałem uniwersalnym 
do niemal każdej aranżacji. Nie 
przyćmią pozostałych elementów 
wnętrza, a zdecydowanie ożywią 
i dodadzą energii płynącej z ka-
mienia.

- 0,48 m2 -  0,579 t - 20,64 m2

gr. 2,5 cm

Formaty płyt [cm]:
50x12

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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stalowykremowybiały
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ARTIs



ARTIs ZET

Dekoracyjne płyty ARTIS ZET 
to wyrazista w rzeźbie, jednak 
subtelna kolorystycznie, wersja 
kamienia, idealna jako surowe, 
minimalistyczne tło. Charaktery-
styczne, precyzyjnie cięte slaby 
i ich nienarzucająca się faktura 
są materiałem uniwersalnym 
do niemal każdej aranżacji. Są 
idealnym tłem podkreślającym 
pozostałe elementy dekoracji 
pomieszczeń. Energia płynąca z 
kamienia ożywia i podkreśla cha-
rakter wnętrz.

- 0,40 m2 -  0,568 t - 19,6 m2

gr. 3 cm

Formaty płyt [cm]:
45x10

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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stalowykremowybiały
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ARTIs ZET



ALbERO®

Płytki ścienne ALBERO® zmieniają 
tradycyjne postrzeganie drewna. 
Materiał przypomina surowo 
ciosane polana wraz z całą ich 
chropowatością i nieregularno-
ścią. Naturalny wygląd ALBERO® 
sprawia, że materiał niezwykle 
trudno odróżnić od prawdziwych, 
drewnianych szczap. Kamień de-
koracyjny ALBERO® pięknie podkre-
ślą charakter wnętrza utrzymane-
go zarówno w sentymentalnej, jak 
i nieco surowszej estetyce.

Formaty płyt [cm]:
- 50x16

gr. 3 cm

- 0,48 m2 - 0,581 t - 16,8 m2

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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brzoza
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ALbERO®



KLINKIERYT®

Płytki KLINKIERYT® posiadają kla-
syczny format cegły, ale odrobi-
nę cieńsze i ściślej montowane 
mają bardziej współczesny wy-
gląd. KLINKIERYT® w porównaniu 
z cegłą jest nadal rustykalnym 
materiałem, ale nieco bardziej 
eleganckim,a przez to bardziej 
uniwersalnym w projektowaniu 
wnętrza. Szeroki wachlarz dostęp-
nych kolorów otwiera ogromne 
możliwości kompozycji. Płyty te 
są bardzo dobrym połączeniem 
współczesnego designu i tęskno-
ty za tradycją.

Formaty płyt [cm]:
24x7

Formaty płyt narożnych [cm]:
24x7
12x7

gr. 1,1 cm

- 0,48 m2

- 1,76 mb

- 0,902 t

- 0,432 t

- 45,12 m2

- 63,36 mb

PŁytkI ProSte

PŁytkI naroŻne

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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ochrapiaskowy

biały

ceglany

stalowy
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KLINKIERYT®



CELTIC®

Kamień CELTIC® to klasyczna pro-
pozycja wykończenia powierzchni 
łupanym slabem piaskowcowym 
z charakterystycznym nieregu-
larnym przebiegiem łączeń pio-
nowych. Płyty na ścianę CELTIC® 
posiadają wszystkie cechy szorst-
kości i kolorystyki naturalnego 
kamienia, ale optycznie są nieco 
łagodniejsze, dzięki czemu są 
dobrym materiałem na wizualne 
ocieplenie wnętrza.

Formaty płyt [cm]:
50x10

Formaty płyt narożnych [cm]:
50x10 / 25x10

gr. 3 cm

- 0,50 m2

- 0,70 mb

- 0,686 t

- 0,532 t

- 24,5 m2

- 26,6 mb

PŁytkI ProSte

PŁytkI naroŻne

NA ZEWNĄTRZ
I DO WEWNĄTRZ

DO WEWNĄTRZ
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srebrny

karmelowy

piaskowy

karbon

beżowy

stalowy
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CELTIC®



pRODuKTY uZupEŁNIAjĄCE

Grunt BruK-BEt®

KlEj BruK-BEt® rEliEf

KlEj BruK-BEt® rEliEf Multi

Wodny środek gruntujący przeznaczony do wyrównania chłonności, stabilizacji i wzmocnienia podłoży 
przed przyklejaniem kamieni ściennych i elewacyjnych oraz pod powłoki malarskie.

Klej Bruk-Bet Relief jest to dyspersyjny klej polimerowy, gotowy do użycia zaraz po otwarciu opakowania, 
przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Klej przeznaczony jest do mocowania kamieni 
i płyt ściennych betonowych, keramzytobetonowych i gipsowych.

Klej Bruk-Bet Relief jest to specjalistyczna, odkształcalna zaprawa klejowa do przyklejania wszyst-
kich rodzajów płytek ściennych Relief®, w tym płyt wielkoformatowych. Mrozoodporna, do za-
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można nią mocować płytki do warstwy zbrojonej  
w systemach ociepleń.

fuGa BruK-BEt®
DO KaMiEnia DEKOraCYjnEGO

Zaprawa do spoinowania płytek ściennych i elewacyjnych. Zapewnia uzyskanie fug o dużej stabilności 
barwy, wytrzymałości i przyczepności do spoinowanych elementów. Zaprawę można stosować przy szero-
kości spoin od 5 do 20 mm.

biała

Dostępne kolory:

szara grafitowa beżowa
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pRODuKTY uZupEŁNIAjĄCE

iMPrEGnat BruK-BEt®
DO KaMiEnia DEKOraCYjnEGO rEliEf DECOr

rEnOVatOr natural

iMPrEGnat BruK-BEt®
DO KaMiEnia DEKOraCYjnEGO rEliEf art

Impregnat do kamienia dekoracyjnego Bruk-Bet® jest wodorozcieńczalnym impregnatem o działaniu 
wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię, przeznaczonym do stosowania zarówno w obszarze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Wysokiej jakości impregnat o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię, przeznaczony 
do płyt tarasowych i ogrodowych Realit® oraz kamieni ściennych Relief.

Impregnat Relief Art to wodorozcieńczalny impregnat ochronno–dekoracyjny przeznaczony do płyt i ka-
mieni gipsowych do zastosowania wewnętrznego. Zwiększa odporność na zanieczyszczenia użytkowe  
i ułatwia usuwanie zabrudzeń.



brUk-bet® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 ŻabNo

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

infolinia:
+ 48 801 209 047
+ 48 14 644 44 44

www.bruk-bet.pl


