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Dekoračný obkladový kameň zo série Relief® 

sú výnimočnou ozdobou, ktorá je inšpirovaná 

prírodnými materiálmi. Ich jednotlivé modely 

pripomínajú prírodný kameň, kamenné múriky 

či štiepané drevo.



ARCHITECTOR® TRAWERTYN

Architector® Trawertyn sú ob-
klady, ktoré dokonale imitujú 
prírodný kameň travertín. Je to 
zaujímavá ponuka pre exteriéry 
aj interiéry moderných domov 
a verejných budov, vďaka trom 
dostupným odtieňom šedej far-
by a veľkým formátom. Deko-
ratívne stenové panely dodajú 
každému miestu charakter - ne-
závisle na spôsobe ich využitia.

Formáty [cm]:
60x30

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

hr. 1,5 cmINSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE



4 5

biela svetlo šedá tmavošedá karbon
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ARCHITECTOR® TRAWERTYN



ARCHITECTOR® fIbRE

Dekoračný obklad z architek-
tonického betónu s formátom 
60x30 cm a výnimočnou štruk-
túrou tkaných kobercov. Tri 
vzory sústavy setehov s rôznou 
veľkosťou tvoria neopakovate-
ľné nástenné dekorácie nadvia-
zujúce charakterom do staro-
dávnych gobelínov. Jednoliate 
biele a šedé farby tvoria elegant-
né pozadie pre interiéry projek-
tované v škandinávskom a mo-
dernistickom štýle. Architector® 
Fibre je ľahká sadrová dlažba 
s hrúbkou 1,5 cm pre interiérové 
použitie aj v betónovej verzii pre 
úpravu exteriérových povrchov.

Formáty [cm]:
60x30 

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

hr. 1,5 cmINSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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STRUKTURA 1 STRUKTURA 2 STRUKTURA 3

tmavošedá tmavošedá

svetlo šedá svetlo šedá

biela biela

tmavošedá

svetlo šedá

biela
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ARCHITECTOR® fIbRE



DECORATOR fOTOLINE®

Veľký formát fasádnych panelov 
pôsobí dojmom platní z archi-
tektonického betónu. Panely De-
corator Fotoline® sa vyrábajú zo 
samozhutňovacieho betónu GRC. 
Avšak obrovská sloboda pri vy-
tváraní fotografického obrazu ich 
povrchu z prírodných mramorov, 
travertínov, pohľadov, ornamen-
tov rôzneho druhu, 3D obrazov, 
ľubovoľnej farebnosti nesmierne 
rozširuje možnosti ich využitia 
vam môže sťažiť rozhodovanie. 
Zásadnou prednosťou Decoratora 
Fotoline® je práve spojenie ve-
ľkých plôch panelov a unikátnych 
obrazov.

Formáty [cm]:
120x60
60x60
60x30

hr. 1 cmINSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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biely a šedý mramor bielená doska

sivý kremenec tmavý ultramarínový mramor

béžová doska mramor v krémovo svetly

krémový mramor žilový

béžový keramický mramor

orechový travertín čierny mramor

čierno siva  páskovaná žula

sivo jasný žilovaný mramor

bridlicová tmavo hnedá sivý mramor

sivo čierny pasovy kremenec mramor  sivo žilovy

béžovo ružový mramor

marhuľový onyx

šedohnedá žula bridlica hnedo čierna

hnedý mramor

béžový mramor



ARCHITECTOR 3D LuNA

Jemné línie, nadčasový motív kru-
hu, jasné sfarbenie – harmonické 
vzory platní zo série Luna vnášajú 
do interiéru pokoj a harmóniu. Be-
tónové obkladové platne veľkého 
formátu (60x60 cm) sa osvedčia 
v minimalistických aranžmánoch. 
Zaujímavá štruktúra vyznačujúca 
sa jemnými zárezmi a výstupkami 
dodáva platniam charakter ľah-
kosti, vďaka čomu vzory jednotli-
vých elementov veľkých rozme-
rov nepôsobia rušivo. Štyri jemné 
odtiene: grafitová perla, strie-
borná perla, krémová perla, biela 
perla v spojení s jednoduchým, 
moderným dizajnom sú skvelým 
riešením pre záverečnú úpravu 
moderných interiérov.

Formáty [cm]:
- 60x60
- 45x45

- 0,72 m2

- 0,405 m2

- 0,276 t

- 0,126 t

- 11,52 m2

- 8,505 m2

hr. 3,5 cm

60x60

45x45

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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biela
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ARCHITECTOR 3D LuNA



ARCHITECTOR 3D fALA®

Inšpiráciou pre vznik dekoračných 
platní zo série Vlna boli prírodné 
živly. Nepravidelné, výrazné línie 
pripomínajú rozbúrené more. 
Charakteristický motív v jemných 
pastelových farbách dokonale 
harmonizuje s čistými líniami mi-
nimalistického interiéru a pred-
stavuje architektonický detail, 
ktorý zaručene upúta pozornosť. 
V závislosti od zámeru projek-
tanta je možné tieto mimoriadne 
veľké platne (90x45 cm) uložiť 
tak vertikálne ako aj horizontálne, 
dekorujúc steny interiéru alebo 
fasády.

Formáty [cm]:
- 45x30

hr. 2,5 cm

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

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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biela
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ARCHITECTOR 3D fALA®



CORI

CORI je neveľký, ale starostlivo 
navrhnuty betonovy dekoračný 
obklad s nepravidelným priebe-
hom prepojenia úzkych štiepa-
ných kameňov. CORI je imitácia 
dekoratívneho kameňa prepojená 
kombináciou prírody a minima-
lizmu. Je vhodný pre rôzne štýly 
interiérového dizajnu a hlavne 
v kombinacii s bielym, sivým ale-
bo strieborným odtieňom a mat-
ným drevom. Môže sa použiť aj na 
vonkajšie a vnútorné steny alebo 
fasády. Výhodou tejto dlaždice je 
jej ľahkosť, a preto pomerne jed-
noduchá montáž.

Formáty [cm]:
36x10

hr. 2 cm

- 0,396 m2

- 0,396 m2

- 0,643 t

- 0,983 t

- 46,3 m2

- 46,3 m2

Sadra

keramzytobeton

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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antique white beige stone antracit
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CORI



CubO

CUBO je príkladom vrstvenej 
steny rezanej z zhutneneho, roz-
bitého vápenca. Malé kamenné 
kusy usporiadané v mierne šik-
mých líniách zdôrazňujú priro-
dzený charakter vzoru. Viditeľné 
v prielomoch, ostré hrany a varia-
bilná hrúbka jednotlivých dosiek 
je podstatou výberu kameňa 
v interiéri alebo na fasáde. Rôzno-
rodosť textúr a tlmených farieb 
kameňov CUBO zaistí efektívne 
prevedenie moderných aj klasic-
kých vzorov.

Formáty [cm]:
34x12

hr. 1,5 cm

- 0,448 m2

- 0,448 m2

- 0,531 t

- 0,855 t

- 40,32 m2

- 40,32 m2

Sadra

keramzytobeton

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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antracitkameňbiela
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CubO



TINEO TEHLA sO škáROu

Tineo tehla so škárou - spojenie 
klasiky s modernosťou. Jemne 
štiepana štruktúra zdôrazňujúca 
prirodzené pálenie tehly aj biela 
farba, šedá farba ocele a tehlová 
farba tvoria ideálnu dekoráciu 
pre loftové, industrialne aj klasic-
ké s drevenými prvkami interiéry. 
Tehla Tineo je element s obkla-
du so škárou, ktorá umožňuje 
jednoduchú a rýchlu zástavbu 
steny, bez nutnosti dodatočného 
škárovania obmurovky maltou pre 
škárovanie. Obklady s hrúbkou 1,5 
cm sú dostupné v ľahkej sadro-
vej verzii pre interiérové použitie 
a v keramzitobetónovej verzii na 
vonkajšie fasády.

Formáty [cm]:
21,5x6,5

hr. 1,5 cm

- 0,696 m2

- 0,696 m2

- 0,449 t

- 0,734 t

- 33,41 m2

- 33,41 m2

Sadra

keramzytobeton

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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oceľtehlabiela
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TINEO TEHLA sO škáROu



sTARá TEHLA

Stará Tehla tvorí obraz tradičnej, 
ručne vyrábanej tehly v retro štýle. 
Charakteristický tvar a farby 
ich starého vypaľovania dávajú 
nadčasovú hodnotu každej stavbe.

Formáty [cm]:
- 28,5x6

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

hr. 1,5 cmINSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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biela okr klinkierowy karbon
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sTARá TEHLA



ARTIs

Pri súčasnej širokej a rôznorodej 
ponuke dekoračných produktov, 
ktoré ponúka trh, nie je problém 
dosiahnuť ohromujúci efekt. 
Umenie však spočíva vo vhodnej 
kombinácii štýlu a farebného 
prevedenia. Preto je dobré staviť 
na decentné, úzke prvky kameňa 
Artis, ktoré vďaka svoje farebnej 
škále predstavujú výnimočné 
riešenie aj pre tie najnáročnejšie 
interiéry. Mierne drsný, nevtieravý 
povrch sa skvele hodí ku hladkým, 
lesklým materiálom ako sklo 
alebo nehrdzavejúca oceľ – oba 
povrchy tak získajú na intenzite.

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

hr. 2,5 cm

Formáty [cm]:
50x12

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE



38 39

oceľkrémbiela
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ARTIs



ARTIs zET

ARTIS ZET je vrstvové murivo, 
formované na princípe „malé, 
ale pekné”. Je odporúčaný pre-
dovšetkým pre vnútorné použite 
domov. Sa charakterizuje úzkym, 
presným rezaním, pozdĺžnych ka-
menných páskou.

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

hr. 3 cm

Formáty [cm]:
45x10

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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oceľkrémbiela
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ARTIs zET



ALbERO®

Obkladačky ALBERO® menia tra-
dičné vnímanie dreva. Materiál 
sa podobá zhruba štiepanym  
polenám so všetkou drsnosťou 
a nepravidelnosťou povrchu. 
Vďaka prirodzenému vzhľadu 
ALBERO® je materiál veľmi ťažko 
odlíšiteľný od praveho prirod-
neho dreva . Dekoratívny kameň 
ALBERO® krásne podčiarkuje 
charakter interiéru udržiavaného 
v sentimentálnej a trochu suro-
všej estetike.

Formáty [cm]:
- 50x16

hr. 3 cm

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

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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brzoza
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ALbERO®



kLINkIERYT®

Použite kameninovej fasádnej 
tehly, a zvlášť rustikálnej, ručne 
tvorenej, bolo vždy synonymum 
krásy a túžby za tradíciou. Vďa-
ka platniam Klinkieryt® vznikajú 
úplné nové možnosti aranžácie. 
Dekoračné platne Klinkieryt® 
majú klasický formát tehly NF 
o rozmeroch 240x120x1,1 cm, a ich 
hrúbka vynáša približne 11 mm. 
Majú 6 rôznych farebných vzorov 
so škvrnami závislými od druhu 
keramickej suroviny ako aj pod-
mienok vypaľovania. Dodatočne 
ponúkame dve verzie pieskované 
ako aj jednu engobovanú.

Formáty [cm]:
24x7

Formáty rohový [cm]:
24x7
12x7

hr. 1,1 cm

- 0,48 m2

- 1,76 mb

- 0,902 t

- 0,432 t

- 45,12 m2

- 63,36 mb

ProStý

rohový

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE



50 51

okrpiesok

biela

tehla

oceľ
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kLINkIERYT®



CELTIC®

Celtic® ponúkame vo variante ty-
pickom ako aj ľahkom KLIMATERM. 
Uložené obklady Celtic® tvoria 
efekt vrstvového muriva poklada-
ného v kopu s úzkych štiepaných 
pieskovcových páskou. Napriek 
tomu vhodne použité, rozličné 
farby zdôrazňuju dojem ulože-
ných jednotlivých pásov, napriek 
tomu pre zväčšenie autentického 
efektu obkladové pásy treba po-
kladať riadmi s nepravidelným 
priebehom kolmých spojení. Fa-
sádny kameň Celtic® ukladáme 
na dotyk a preto nevyžaduje 
škárovania.

Formáty [cm]:
50x10

Formáty rohový [cm]:
50x10 / 25x10

hr. 3 cm

- 0,50 m2

- 0,70 mb

- 0,686 t

- 0,532 t

- 24,5 m2

- 26,6 mb

ProStý

rohový

INSIDE AND 
OUTSIDE

INSIDE
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striebro

karamel

piesok

karbon

beżowy

oceľ
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CELTIC®



DOpLNkOvé pRODukTY

PODKLAD BRUK-BET®

LEPIDLO BRUK-BET® RELIEf

LEPIDLO BRUK-BET® RELIEf MULTI

Vodný podklad určený na vyrovnanie savosti, stabilizáciu a spevnenie podložia pred lepením kameňov na 
stenu a fasádu ako aj pod maliarske nátery.

Lepidlo Bruk-Bet Relief je vysokoflexibilné polymérové lepidlo, pripravené na použitie ihneď po otvorení 
balenia, určené na použitie ako v interiéri tak aj v exteriéri. Lepidlo je určené na upevňovanie kameňov 
a nástenných betónových, keramzitbetónových a sadrových dlaždíc.

Je určené na sadrové dlaždice lepené na interiérové steny z keramickej, silikátovej tehly, betónu a pórovi-
tého betónu. Obsahuje ušľachtilé, modifikujúce, prísady predlžujúce viazanie, uľahčujúce manévrovanie 
dlaždicami počas ich lepenia a zabezpečuje výbornú priľnavosť k podložiu.

ŠKÁROVACIA HMOTA BRUK-BET®
NA DEKORAČNÝ KAMEŇ

Zmes na škárovanie obkladu v interiéri a na fasáde. Vytvára špáry s vysokou stabilitou farby, odolnosťou 
a priľnavosťou k spájaným častiam. Zmes je možné použiť pri šírke škár od 5 do 20 mm.

biela

Dostępne kolory:

šedá grafit béžový
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DOpLNkOvé pRODukTY

IMPREGNAČNÝ PRÍPRAVOK BRUK-BET®
NA DEKORAČNÝ KAMEŇ RELIEf DECOR

RENOVATOR NATURAL

IMPREGNAČNÝ PRÍPRAVOK BRUK-BET®
NA DEKORAČNÝ KAMEŇ RELIEf ART

Impregnačný prípravok na dekoračný kameň Bruk-Bet je vodouriediteľný impregnačný prípravok so spe-
vňujúcim a hydrofobizujúcim účinkom povrchu, určený na použitie ako v interiéri tak aj v exteriéri. Chráni 
pred škodlivým pôsobením vody, mrazu a atmosférickými nečistotami, ako aj pred pôsobením UV žiarenia

Renovator Natural - Vysoko kvalitný impregnačný prostriedok s vystužujúcim a hydrofóbnym učinkom , 
určený pre terasové dlazby a záhradné kamene Realit® a obkladových kamenov Relief®.

Impregnačný prípravok Bruk-Bet Gips je vodouriediteľný impregnačný ochranno – dekoračný prípravok 
určený na dlaždice a sadrové kamene používané v interiéri. Zvyšuje odolnosť voči nečistotám a uľahčuje 
čistenie.



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


