
Ogrodowe Inspiracje Bruk-Bet 
z nawierzchnią

od 10.06 – 30.06.2020 lub do wyczerpania zapasów.

SPRAWDŹ RABATY U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW!
www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic

MICROTEC

%

PROMOCJA

PRODUKTY
DOSTĘPNE
OD RĘKI



PROSPECT®

tytan biały

LAMINO
®

PERLON®

MICROTEC
NAWIERZCHNIE

tytan szary jasny

tytan kremowy

tytan stalowy

Zestaw 
kostek:
32x16
24x16
16x16

Płyty
pojedyncze:
24x12
(tytan stalowy)

gr. 6 cm 

Chropowata, mikroziarnista struktura Microtec, 
złożona z kruszyw o drobnej frakcji 0,5-1,5 mm, 
tworzy oryginalną i gładką warstwę wierzchnią, 
która nie dość, że gwarantuje wysokie walory prak-
tyczne, to także zapewnia niebanalny wygląd pose-
sji! Poszczególne wzory cechuje też różnorodność 
kolorystyczna; począwszy od odcienia tytan szary 
jasny, po tytan stalowy, które ciekawie uzupełnią 
nowoczesną czy minimalistyczną scenerię, a skoń-
czywszy na alternatywach w wersji tytan biały, czy 
kremowy, które wpiszą się w styl klasyczny, rustykal-
ny czy skandynawski. 
Nawierzchnie Microtec posiadają również innowa-
cyjną ochronę nawierzchni Perlon Lamino®, która 
zabezpiecza powierzchnię kostki przed trudnymi 
zabrudzeniami.

Co je wyróżnia?



tytan biały

UNI MARKANT®

NOVATOR SOLO®

TETRA

LAMINO
®

PERLON®

tytan szary jasny

tytan kremowy

tytan stalowy

tytan biały

tytan biały

tytan szary jasny

tytan szary jasny

tytan stalowy

tytan stalowy

Zestaw 
kostek:
21x14
17,5x14
14x14
10,5x14
7x14

Płyty
pojedyncze:
100x50
20x50

Płyty
pojedyncze:
40x40

gr. 6 cm 

gr. 8 cm 

gr. 4,5 cm 

Produkty dostępne od ręki. Zapoznaj się z naszą ofertą oświetleń oraz pozostałymi promocjami u naszych Dystrybutorów. 



Zamów
PROJEKT

za 1zł*

aranżacji
nawierzchni

* Opłata 1 zł netto za projekt będzie nale- 
żna w przypadku zakupu produktów firmy 
BRUK-BET na warunkach określonych w Regu-
laminie promocji i będzie wynikała z udzielo-
nego rabatu. Regulamin dostępny na stronie:
www.bruk-bet.pl/aranzacje

Nazwa Frakcja

Piasek fugowy szary jasny 0,25-2 [mm]

Piasek fugowy szary jasny 1,5-3 [mm]

Piasek fugowy czarny 0,25-2 [mm]

Piasek fugowy czarny 1,5-3 [mm]

szary jasny

czarny

Kruszywo dekoracyjne 

DO FUGOWANIA 
kostki brukowej 
i płyt tarasowych

Oświetlenie
ogrodowe

Twój ogród
w nowym 
świetle www.bruk-bet.pl

Bruk-Bet Inspiracje Ogrodowe 
Polub nasz profil na Facebooku

BIURO PROJEKTOWE


