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PROJEKTOWE

PROJEKTY 
SZYTE NA 
MIARĘ!	

Oferta 2022-2023



-	WIEDZĘ	PRODUKTOWĄ	I	TECHNICZNĄ	OD	PROJEKTANTA

-	ORYGINALNE	I	NIESZABLONOWE	ROZWIĄZANIA

- PROFESJONALNE DORADZTWO

-	INDYWIDUALNE	PODEJŚCIE

-	SPOTKANIE	NA	MIEJSCU	INWESTYCJI

-	GOTOWĄ	SPECYFIKACJA	MATERIAŁOWĄ

-	RYSUNEK	TECHNICZNY	DLA	WYKONAWCY

KROK 1 KONTAKT

Skontaktuj się z jednym z punktów sprzedaży 
produktów Bruk-Bet aby zamówić usługę projektową 
lub z projektantem w celu omówienia ogólnych 
warunków przygotowania koncepcji.

KROK 2 FORMULARZ

Wypełnienie formularza przez Twojego dystrybutora.  
Formularz dostępny jest na naszej stronie: 
www.bruk-bet.pl/aranzacje

KROK	3	WPŁATA

Dokonanie wpłaty na poczet wykonania koncepcji 
architektonicznej przez osobą zlecającą (należy 
potwierdzić dowodem wpłaty).

KROK	4	DOSTARCZENIE	DOKUMENTACJI

Zamawiający koncepcję architektoniczną musi 
dostarczyć aktualny podkład geodezyjny w skali 
1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki, 
obrys budynku oraz aktualne zdjęcia budynku  
i działki.

DLACZEGO
PROJEKT?

ZYSKUJESZ:

KROK PO 
KROKU...
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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 rustykal-
ny, projektując otoczenie wokół domu 
musimy trzymać się pewnych reguł  
i zasad, dzięki którym stworzymy kom-
fortową i efektowną strefę wypoczynku.  

Stylistyczne dopasowanie kompletnych 
zestawów wyrobów z poszczególnych 
linii produktowych nie tylko umożliwia 
kreatywne projektowanie przestrzeni, 
ale gwarantuje doskonały efekt końcowy 
każdej realizacji. Specjalnie przygotowana 
oferta produktowa umożliwia tworzenie 
zestawów w spójnej kolorystyce i wzornic-
twie: kostka i płyty brukowe + schody + 
murki + palisady.

Przykładowo, decydując się na płyty tarasowe Realit, Architect lub Maestro w wykończe-
niu Poleryt, kompozycję możemy uzupełnić schodami blokowymi oraz palisadami Aba-
kus w tym samym wykończeniu oraz kolorze. Odpowiednio dopasowana oferta pozwala 
również na przełamania kolorystyczne w obrębie tego samego produktu pozwalając na 
swobodną krecję otoczenia.

KOMPLEMENTARNE 
POŁĄCZENIA 



PROJEKTY 3D



PROJEKTY 3D



PROJEKTY 3D



PROJEKTY 2D



PROJEKTY 2D



BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047

www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER

+48 532 859 273

biuro.projektowe@bruk-bet.pl

www.facebook.com/firma.brukbet

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PROJEKTOWYM:


