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MODNE PŁYTY BRUKOWE

W FORMAcIE XL

PŁYTY I KOSTKI BRUKOWE
Z SERII NOVATOR®

Prostota, elegancja, minimalizm – trzy słowa, w których zamyka 

się charakterystyka wielkoformatowych płyt brukowych, przeno-

szą w świat stylowych aranżacji. Produkty z linii Novator®,  znaj-

dują swoje zastosowanie w przydomowych strefach i na podja-

zdach pod garaż. Gładkie, szlifowane powierzchnie płyt Poleryt® 

oraz subtelne nierówności elementów Microtec, to możliwość 

zróżnicowania efektu tak, by idealnie wpisał się w całościową 

koncepcję otoczenia domu. Unikalne perłowe wykończenie oraz 

rewolucyjny system ochrony Lamino® Perlon® sprawią, że wyko-

nane z ich udziałem aranżacje staną się obiektem zachwytu gości, 

a właścicielom służyć będą na lata. 

Płyty z serii Novator® są odpowiedzią na wciąż rosnącą popu-

larność nowoczesnego stylu w architekturze. Duży wybór 

elementów od małych 20x20 cm, aż po wielkowymiarowe płyty 

100x100 cm, rytmiczne rzędowe lub romańskie ułożenia, ozdobią 

podjazd oraz strefę frontową każdej posesji. Dzięki uniwersalnej 

estetyce, łączącej tradycję z nowoczesnością, oraz bogatej 

palecie barw, nawierzchnie Novator® staną się stylowym uzu-

pełnieniem zarówno klasycznych, jak i modernistycznych brył 

budynków.





chARAKTERYSTYKA
OchRONY LAMINO® PERLON®

OchRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV

REDUKcjA WNIKANIA ZABRUDZEń

ZABEZPIEcZENIE PRZED WYKWITAMI WAPIENNYMI

ODPORNOść NA MchY I ALGI

MOżLIWOść cZYSZcZENIA MYjKą WYSOKOcIśNIENIOWą

STABILNOść ORAZ WZMOcNIENIE KOLORóW

ODPORNOść NA MRóZ I WYSOKIE TEMPERATURY

Ochrona Lamino® Perlon® polega na powlekaniu powierzchni na 

etapie produkcji odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic 

o zaplanowanych własnościach fizycznych i użytkowych. Głównym 

celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniem jest stworzenie 

warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w struk-

-turę betonu, jak również migrację wykwitów z betonu na jego 

powierzchnię. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj znaczenia, 

ponieważ nie jest to materiał ścienny, lecz posadzkowy.

Powierzchnie z ochroną BRUK-BET® po opadach atmosferycznych 

posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel). Spełnione 

są wymagania normowe w zakresie odporności na poślizg.

UV

150 bar

C
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PERLON®



MOżLIWOść cZYSZcZENIA MYjKą WYSOKOcIśNIENIOWą

OchRONA 
LAMINO® PERLON®

Lamino® Perlon® stanowi optymalną ochronę powierzchni przed 

zabrudzeniami. Wszystkie pory w warstwie przypowierzchniowej 

są zamknięte i wypełnione, zaś powierzchnia licowa pokryta jest 

powłoką o grubości kilkudziesięciu mikrometrów na skutek kil-

kuwarstwowego powlekania środkami ochronnymi. Zalakowane 

powierzchnie posiadają odpowiednio zaplanowany do charakteru 

wyrobów poziom połysku. Nawet najtrudniejsze zabrudzenia są 

łatwe do całkowitego usunięcia. Powierzchnie nie wymagają 

zasadniczo konserwacji w trakcie użytkowania. Po wymyciu wy-

glądają jak nowe.

Zalecana jest jednak renowacja po okresie ok. 10 lat użytkowania 

oraz wykonania zaprawek bezpośrednio po wgłębnych uszkodze-

niach mechanicznych nawierzchni Renovatorem Lamino®.

Lamino® Perlon® pozwala na produkcję jasnych kolorów płyt i kostek, 

które nie będą ulegały trudnym do usunięcia zabrudzeniom. Za-

stosowanie Lamino® Perlon® nawet przy chropowatych powierzch-

-niach dają bardzo dobrą ochronę.

Powłoka Lamino® Perlon® na kostce o zwiększonych parame-

trach hS daje zadawalający efekt, który nie zostanie osiągnięty 

przez zakup typowej kostki i zastosowanie impregnacji stosowany-

mi na rynku środkami.

WZMOcNIENIE 
KOLORU

Kostka bez ochrony

OchRONA 
IMPREX PERLON®

Ochrona  Imprex Perlon®  polega  na  nasączeniu  suchej  po-

wierzchni  wyrobów  bardzo  wysokiej  jakości  impregnatem  

wodnym.   Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym 

stopniu zamknięte. Wchłanianie wody przez wyroby Imprex Perlon® 

jest bardzo ograniczone. Powierzchnie posiadają własność perle-

nia wody (tworzenia kropel). Działanie impregnujące zmniejsza się  

w czasie.  

W  zależności  od  warunków  atmosferycznych  zalecane  jest  

przeprowadzanie  impregnacji  nawierzchni  po  okresie 3-5 lat im-

pregnatem Renovator Imprex.
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gr. 8

NOVATOR®
 

SOLO

Płyty brukowe Novator Solo dzięki różnorodności formatów, rodzajów 

wykończeń oraz bogatej kolorystyce dają swobodę kreowania otoczenia na 

wiele sposobów. Tworzone z nich podjazdy, ścieżki wokół posesji nawiązują 

do nowoczesnego i minimalistycznego stylu w architekturze, który dominuje 

w ostatnich latach. świetnie sprawdzą się one również na przydomowych 

tarasach niezależnie od ich wielkości. Dzięki komplementarności produktów 

Bruk-Bet można z powodzeniem łączyć je z płytami tarasowymi, stopniami 

schodowymi z innych serii. 

100x100 / 100x50 / 50x20 / 90x90 
90x60 / 60x30 / 30x20 / 80x80
80x40 / 40x20

KOSTKI POjEDYNcZE

Palisady

NOVATOR I ABAKUS

Stopnie blokowe

STOPNIE BLOKOWE

Płyty tarasowe

ARchITEcT

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



METALIc cOLOR 80x80      / 80x40 / 40x20 

80x40cOLOR-MIX®

LAMINO
®

®

perła stalowo-srebrna

brąz ziemi

perła stalowo-antracytowa

wapień dewoński

perła srebrno-stalowa

wapień muszlowy

LAMINO
®

®

100x100 / 100x50 / 50x20

90x90      / 90x60       / 60x30 / 30x20

MIcROTEc

RUSTIcAL®

tytan szary jasny

tytan szary jasny

tytan szary jasny

tytan stalowy

tytan stalowy

tytan biały

tytan biały

tytan biały

LAMINO
®

®

graniton szary jasny

graniton stalowy

graniton szary organic graniton biały

60x30 cm 60x30 cm

60x30 cm

graniton szary ciemny

®

IMPREX



gr. 8

NOVATOR®
 

LARGO

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, o 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 Imprex Perlon®.

70x40 / 50x40 / 30x40
ZESTAW KOSTEK

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

BAZA

Płyty tarasowe

ARchITEcT

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



NATURYT®

cOLOR-MIX®

RUSTIcAL®

LAMINO
®

®

LAMINO
®

®

®

IMPREX

wapień spiżowy

granit stalowy [N22]

granit szaro-stalowy [N23]

marmur beżowy [N08]

trawertyn beżowy jasny [N18]

graniton szary jasny

graniton stalowy

wapień dewoński

kwarcyt stalowy [N13]

marmur szary ciemny [N12]

piaskowiec oliwkowy [N21]

marmur szary jasny [N07]

graniton szary organic

wapień szary

łupek stalowy [N17]

trawertyn beżowy ciemny [N24]  

marmur szaro-beżowy [N09]

marmur biały [N20]

graniton biały

graniton szary ciemny



gr. 8

NOVATOR®
 

PIANO

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 przy-

domowego podjazdu i nawierzchni w przestrzeni miejskiej.

60x30 / 45x30 / 30x30
ZESTAW KOSTEK

Palisady

NOVATOR I UNI SPLIT

Stopnie blokowe

STOPNIE BLOKOWE 
BAZA

Płyty tarasowe

NOVATOR 30x60

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



cOLOR-MIX®

POLERYT® LAMINO
®

®

®

IMPREX

wapień biało-szary

granodioryt szary jasny [Y63]

wapień dewoński

granodioryt szary organic [Y69]

wapień muszlowy

granodioryt jasny [Y68]

granodioryt stalowy [Y67]

cOLOR-MIX® (wapień muszlowy, wapień dewoński)/



NOVATOR®
 

AKORD

Novator Akord to proste podłużne formaty oraz wyjątkowa kolorystyka w per-

łowych wykończeniach Metalic-color. Smukłe, prostokątne elementy przy-

pominające klepki parkietowe układa się rzędowo, wyraźnie zaznaczając 

spoiny między poszczególnymi elementami. Powstałe w ten sposób kompo-

zycje 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.

68x18 / 53x18 / 53x12 / 38x12 / 30x12
ZESTAW KOSTEK

gr. 10

Palisady

NOVATOR

Stopnie blokowe

STOPNIE BLOKOWE

Płyty tarasowe

ARchITEcT

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



cOLOR-MIX®

METALIc cOLOR LAMINO
®

®

®

IMPREX

wapień stalowy

perła stalowo-srebrna perła stalowo-antracytowa

wapień szary

perła srebrno-stalowa

cOLOR

szarygrafit



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 modu-

larnych płyt umożliwiający przepiękne ułożenia romańskie oraz rzędowe. 

Modułem podstawowym jest wymiar 22,5 cm. To połączenie tradycji z nowoczes-

-nością. Płyty posiadają delikatne struktury nawiązujące do płomieniowania 

płyt granitowych, bezfazowe krawędzie i zazębienia charakterystyczne dla 

systemu NOVATOR. Optyka, nawiązująca do kostek SYMFONIA, w znacznie po-

większonej skali, daje nieprzeciętny efekt wielkowymiarowych, precyzyjnie 

ułożonych płyt - symetrię.

67,5x45 / 45x45 / 45x22,5 / 22,5x22,5
ZESTAW KOSTEK

gr. 8

Obrzeża

PROSPEcT

Stopnie blokowe

BAZA

Płyty tarasowe

ROMALIT

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



cOLOR-MIX® STRUKTURA PŁOMIENIOWANA ®

IMPREX

wapień dewońskiwapień muszlowy



PARKIET

Płyty brukowe Parkiet Bruk-Bet to trwała i estetyczna alternatywa dla praw-

dziwego 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 zabezpiecze-

nie powłoką Imprex Perlon®. Zastosowanie dodatkowej ochrony powoduje, że 

powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. 

Dzięki temu wchłanianie wody przez wyroby Imprex Perlon® jest bardzo ogra-

niczone, a powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel). 

23,7x11,7 / 35,7x11,7 / 47,7x11,7 
47,7x23,7 / 59,7x23,7

ZESTAW KOSTEK

gr. 8

Obrzeża

PROSPEcT

Stopnie blokowe

BELKA OGRODOWA

Płyty tarasowe

DESKA OGRODOWA

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



cOLOR-MIX®
®

IMPREX

brąz jasny

wapień szary

brąz ciemnybeżowy

wapień stalowy



NOVATOR® HEXAGON

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 przenikają-

cymi się pasmami color-Mix® zdynamizują przestrzeń i wprowadzą sporo ory-

ginalności do projektu. Novator® hexagon  to jednak nie tylko design. To też 

praktyczność! Dwa rozmiary płyt (55×48 cm oraz 55×24 cm) o grubości 8 cm 

pozwolą wykreować odporne i trwałe powierzchnie chodników, podjazdów dla 

samochodów osobowych czy parkingów przed budynkiem.

55x48 / 55x24
ZESTAW KOSTEK

gr. 8

Palisady

PROSPEcT

Stopnie blokowe

BAZA

Płyty tarasowe

NOVATOR

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



cOLOR-MIX®

wapień dewońskiwapień szary

cOLOR

szary białygrafit



www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® SP. z O.O.
NIEcIEcZA 199
33-240 żABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047


