
Perlon® Lamino® to innowacyjna ochrona nawierzchni 
kostek brukowych i innych wyrobów betonowych.

Ochrona 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 strukturę betonu, jak również

migrację wykwitów z betonu na jego powierzchnię. 

Promocja obowiązuje w okresie od 9 września do 30 listopada 2019 r. 
lub do wyczerpania zapasów.

Polecamy produkty z ochroną
Perlon® lAMIno®

dystrybutor

www.bruk-bet.pl

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Odkryj
jesienną 
promocję!%sPrAWdŹ rAbAt u dystrybutorA 

Produkty dostęPne od rękI



CECHY I ZALETY:

CECHY I ZALETY:

•	 CHODNIKI,	ALEJKI,	ŚCIEŻKI	OGRODOWE,	

PLACE,	PODJAZY,	PARKINGI	(RUCH	

LEKKI	DO	3,5	t)

ZASTOSOWANIE:

•	 CHODNIKI,	ALEJKI,	ŚCIEŻKI	OGRODOWE,	

PLACE,	PODJAZY,	PARKINGI	(RUCH	

LEKKI	DO	3,5	t)

ZASTOSOWANIE:

PODJAZD

gr. 6 cm

gr. 6 cm

•	 OCHRONA	LAMINO		

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 SFAZOWANE	KRAWĘDZIE

•	 OCHRONA	LAMINO		

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 SFAZOWANE	KRAWĘDZIE

murkI SOLIDO

BLOCZkI POJEDYNCZE 

Formaty [cm]
w letniej promocji:

- 60x22,5x15
- 40x22,5x15

murkI

TETrA

mODErO®

CECHY I ZALETY:

ZASTOSOWANIE:

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 PRODUKtY	ŁUPANE

•	 MURKI,	OGRODZENIA,	RABAtY

ZESTAW kOSTEk

Formaty [cm]:

- 7x14 
- 10,5x14 
- 14x14 
- 17,5x14 
- 21x14

ZESTAW kOSTEk

Formaty [cm]:

- 35x19
- 30x19
- 30x15.5
- 25x15.5
- 20x15.5

PODJAZD

TETrA - wapień dewoński (COLOR-MIx)

mODErO® - cappuccino (COLOR-MIx)

SOLIDO - brekcja karbon (UNI	SPLIt)



vISIO®

ZESTAW kOSTEk

Formaty [cm]:
- 30x30 
- 30x15 
- 15x15

gr. 6 cm

PODJAZD

TErCET

ZESTAW kOSTEk

Formaty [cm]:
- 44,4x17
- 33,3x17 
- 22,2x17

CECHY I ZALETY:

ZASTOSOWANIE:

PODJAZD

gr. 8 cm

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 KOStKI	BEZFAZOWE

•	 CHODNIKI,	ALEJKI,	ŚCIEŻKI	

OGRODOWE,	PLACE,	PODJAZY,	

PARKINGI	(RUCH	LEKKI	DO	3,5	t)

CECHY I ZALETY:

ZASTOSOWANIE:

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 SFAZOWANE	KRAWĘDZIE

•	 CHODNIKI,	ALEJKI,	ŚCIEŻKI	

OGRODOWE,	PLACE,	PODJAZY,	

PARKINGI	(RUCH	LEKKI	DO	3,5	t)

NOvATOr® LArGO

ZESTAW kOSTEk

Formaty [cm]:

- 70x40 
- 50x40 
- 30x40

CECHY I ZALETY:

gr. 8 cm

•	 OCHRONA	LAMINO	5		

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 SFAZOWANE	KRAWĘDZIE

PODJAZD

ZASTOSOWANIE:
•	 CHODNIKI,	ALEJKI,	ŚCIEŻKI	

OGRODOWE,	PLACE,	PODJAZY,	

PARKINGI	(RUCH	LEKKI	DO	3,5	t)

LAMINO
®

PERLON®

Formaty [cm]:
- 41,7x17
- 33,3x17 
- 25x17

NOvATOr® LArGO - wapień spiżowy (COLOR-MIx)

vISIO® - wapień muszlowy (COLOR-MIx)

TErCET - wapień szary (COLOR-MIx)



PŁYTY POJEDYNCZE 

Formaty [cm]
w letniej promocji:

- 40x40
- 60x60
- 80x40

•	 tARASY,	ALtANY,		

ŚCIEŻKI	SPACEROWE

CECHY I ZALETY:

ZASTOSOWANIE:

TArAS

gr. 4 cm

•	 OCHRONA	LAMINO		

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 SFAZOWANE	KRAWĘDZIE

•	 PŁOMIENIOWANA	POWIERZCHNIA

•	 MOŻLIWOŚĆ	UKŁADANIA	NA	

WSPORNIKACH

PŁYTY POJEDYNCZE 

Formaty [cm]
w letniej promocji:

- 40x40
- 80x40

•	 tARASY,	ALtANY,		

ŚCIEŻKI	SPACEROWE

CECHY I ZALETY:

ZASTOSOWANIE:

TArAS

gr. 4 cm

•	 OCHRONA	LAMINO		

•	 HYDROFOBOWOŚĆ

•	 SFAZOWANE	KRAWĘDZIE

•	 PŁOMIENIOWANA	POWIERZCHNIA

•	 MOŻLIWOŚĆ	UKŁADANIA	NA	

WSPORNIKACH

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

rOmANTICA®

ArCHITECT®

gr. 3,5 cm

TrAWErTYN kWArTET - PAkIET

ZESTAW PŁYT

Formaty [cm]:

- 21,7x21,7 
- 44,2x21,7 
- 44,2x44,2 
- 66,7x44,2

TArAS

•	 tARASY,	ALtANY,		

ŚCIEŻKI	SPACEROWE

CECHY I ZALETY:

ZASTOSOWANIE:

•	 ODWZOROWANIE	NAtURALNEGO	

KAMIENIA

•	 ODPORNOŚĆ	NA	WARUNKI		

AtMOSFERYCZNE

•	 BARWIONE	W	MASIE

rOmANTICA® - antracyt (COLOR)

ArCHITECT® - granit szary jasny (RUStICAL)

TrAWErTYN kWArTET - krem prowansalski (REALIt)
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PrODukTY OBJĘTE PrOmOCJĄ:

Promocja	obowiązuje	od	09.09.2019r.	do	31.10.2019	r.	lub	do	wyczerpania	zapasów.	Dotyczy	produktów	dostępnych	na	stanach	magazynowych.	Firma	Bruk-Bet	zastrzega	
sobie	prawo	do	zaniechania	lub	przedłużenia	akcji	promocyjnej.	Informacje	zawarte	w	gazetce	nie	stanowią	oferty	w	rozumieniu	kodeksu	cywilnego.

Kostka	brukowa mODErO gr. 6 cm PrESTIGE
wapień dewoński cappuccino wapień szaro-beżowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

Kostka	brukowa TErCET gr. 8 cm uNI DECOr
pastelowa harmonia wapień szary wapień stalowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

Kostka	brukowa PrOSPECT SOLO 40x32 gr. 6 cm PrESTIGE
grano czarny sjenit kokos

(MULtIGRAN) (MULtIGRAN) (MULtIGRAN)

kI
EL

CE

Kostka	brukowa kONTur gr. 6 cm uNI DECOr
brąz kasztanowy cappuccino szary

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR)

Kostka	brukowa mODErO gr. 6 cm uNI DECOr
grafit szary

(COLOR) (COLOR)

Kostka	brukowa PrOmENADA
gr. 6,5 

cm
uNI DECOr

brąz kasztanowy wapień dewoński wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

Kostka	brukowa urBANIT gr. 8 cm CLASSIC
grafit szary

(COLOR) (COLOR)
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Kostka	brukowa TErCET gr. 8 cm

uNI DECOr
pastelowa harmonia wapień szary wapień stalowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

uNI DECOr
grafit

(COLOR)

Kostka	brukowa PrOmENADA
gr. 6,5 

cm
uNI DECOr

brąz kasztanowy wapień dewoński wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

Kostka	brukowa kONTur gr. 6 cm

uNI DECOr
brąz kasztanowy cappuccino wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

uNI DECOr
wapień dewoński

(COLOR-MIx)

Kostka	brukowa mODErO gr. 6 cm uNI DECOr
grafit szary

(COLOR) (COLOR)
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Kostka	brukowa TErCET gr. 8 cm uNI DECOr
pastelowa harmonia wapień szary grafit

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR)

Kostka	brukowa TETrA gr. 6 cm

PrESTIGE
pastelowa harmonia gorąca lawa wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

PrESTIGE
wapień dewoński

(COLOR-MIx)

uNI DECOr
grafit

(COLOR)

Kostka	brukowa mODErO gr. 6 cm uNI DECOr
grafit szary

(COLOR) (COLOR)

Kostka	brukowa mODErO gr. 6 cm PrESTIGE
wapień dewoński cappuccino wapień szaro-beżowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)
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Kostka	brukowa LOGO gr. 6 cm uNI DECOr
wapień dewoński wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

Kostka	brukowa vISIO gr. 6 cm uNI DECOr
wapień muszlowy

(COLOR-MIx)

Płyta	„PArkIET OGrODOWY - PrOSTY” 
45x45x3,5 

gr. 3,5 
cm

PrESTIGE
biały

(REALIt)

Kostka	brukowa kONTur gr. 6 cm

uNI DECOr
brąz kasztanowy cappuccino wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

uNI DECOr
wapień dewoński

(COLOR-MIx)

CLASSIC
grafit szary

(COLOR) (COLOR)
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Kostka	brukowa PrOmENADA
gr. 6,5 

cm

uNI DECOr
brąz kasztanowy wapień dewoński wapień muszlowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

uNI DECOr
grafit szary

(COLOR) (COLOR)

Kostka	brukowa CONCErTO gr. 6 cm uNI DECOr
wapień muszlowy

(COLOR-MIx)



PrODukTY OBJĘTE PrOmOCJĄ:

Blok	ogrodowy	uNI SPLIT kANTO 
28x20x10 cm

PrESTIGE
brekcja spiżowa kremowy

(UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt)

Blok	ogrodowy	uNI SPLIT SOLIDO 
40x22,5x15 cm

PrESTIGE
brekcja cappuccino brekcja karbon brekcja spiżowa

(UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt)

Blok	ogrodowy	uNI SPLIT SOLIDO 
60x22,5x15cm

PrESTIGE
brekcja spiżowa brekcja karbon kremowy

(UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt)

Płyta	brukowa	NOvATOr SOLO 30x60 gr. 8 cm
TOP 
PrESTIGE 

dioryt stalowy dioryt szary jasny

(RUStICAL) (RUStICAL)

Płyty	tarasowe	TrAWErTYN kWArTET 
PAkIET - 6	płyt	(ok.	0,91	m2)

gr. 3,5 
cm

PrESTIGE 
kamienna szarość krem prowansalski

(REALIt) (REALIt)

Płyta	brukowa	NOvATOr AkOrD
gr. 10 
cm

CLASSIC
grafit szary

(COLOR) (COLOR)

Płyta	brukowa	NOvATOr LArGO gr. 8 cm
TOP 
PrESTIGE 

wapień dewoński wapień szary wapień spiżowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR-MIx)

Płyta	tarasowa	rOmANTICA 80x40 gr. 4 cm

PrESTIGE 
dolomit brązowy ciemny dolomit orzechowy jasny antracytowy

(COLOR-MIx) (COLOR-MIx) (COLOR)

TOP 
PrESTIGE 

perła srebrno-stalowa

(MEtALIC-COLOR)

Płyta	tarasowa	rOmANTICA 40x40 gr. 4 cm PrESTIGE 
antracytowy

(COLOR)

Płyta	tarasowa	rOmANTICA 60x60 gr. 4 cm PrESTIGE 
dolomit stalowy

(COLOR-MIx)

Cegła	uNI SPLIT 22x10,5x6,5 cm

PrESTIGE
brekcja spiżowa brekcja karbon brekcja muszlowa

(UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt)

PrESTIGE
brekcja cappuccino piaskowiec żółty kremowy

(UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt) (UNI	SPLIt)

Płyty	tarasowe	TrAWErTYN 
44,2x44,2x3,5 cm

gr. 3,5 
cm

PrESTIGE
krem prowansalski

(REALIt)

Kostka	brukowa TETrA gr. 6 cm PrESTIGE
tytan stalowy tytan szary jasny tytan biały

(MICROtEC) (MICROtEC) (MICROtEC)

Kostka	brukowa PrOSPECT SOLO 24x12 gr. 6 cm
TOP 
PrESTIGE 

tytan stalowy

(MICROtEC)

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyta	tarasowa	ArCHITECT 80x40 gr. 4 cm
TOP 
PrESTIGE 

perła stalowo-srebrna

(MEtALIC-COLOR)

LAMINO
®

PERLON®

Płyta	tarasowa	ArCHITECT 80x40 gr. 4 cm
TOP 
PrESTIGE 

perła stalowo-srebrna

(MEtALIC-COLOR)

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyta	brukowa	NOvATOr SOLO 50x20 gr. 8 cm
TOP 
PrESTIGE 

tytan stalowy tytan szary jasny tytan biały

(MICROtEC) (MICROtEC) (MICROtEC)

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyta	tarasowa	ArCHITECT 40x40 gr. 4 cm

TOP 
PrESTIGE 

granit biały granit czarny granit kremowy

(RUStICAL) (RUStICAL) (RUStICAL)

TOP 
PrESTIGE

granit szary jasny

(RUStICAL)

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyta	prostokątna	TrAWErTYN 60x60 gr. 4 cm PrESTIGE
biały

(REALIt)
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Cegła uni Split - brekcja spiżowa (COLOR-MIx) Promenada - wapień dewoński (COLOR-MIx) kontur - wapień muszlowy (COLOR-MIx)


